
Power Generation 
En kort oversikt over energiforbruk og energiformer på en 

produksjonsplattform eller boreplattform. 







Forbrukere 

• Hotellet – massiv bruk av elektrisitet for lys, oppvarming, kantine, 
trimrom og lignende 

• Prosessmodulen – massiv bruk av roterende maskiner for 
gasskompresjon, deluge eller brannvannsystemene, heating og 
heattracing, diverse større og mindre hjelpesystemer, inklusiv 
instrumentluft. 

• Boremodulen – massiv bruk av hydrauliske aktuatorer og motorer 
samt elektriske motorer til boring, pumping av sement og mud samt 
stabilisering ab derricken. 

• Meteringmodulen – bruk av elektriske motorer, hydrauliske 
aktuatorer, kompressorer og andre aktuatorer. 



Pådragsorgan for en normal produksjon og 
bore rigg. 

• Gass Turbiner – roterende kraft for kompressorer 

• Gass Turbiner – drift av generatorer for produksjon av elektrisk energi 

• Hydrauliske motorer 

• Hydrauliske aktuatorer 

• Elektriske motorer – for drift av alle mulige forskjellige pumper fra 
brannvern til mud og sement. 

• Elektriske motorer – for drift av hydraulikk aggregater 

• Dieselmotorer 



Gass Turbiner 

• Overlegent mest brukte kraftkilden offshore 

• Kan drives med naturgass 

• Kan drives med olje, parafin, kerosene 

• Høyt turtall, trenger normalt en omfattende gearboks 

• Driftssikker, samme maskinen som benyttes på fly 

• Stor energileveranse fra en relativt liten pakke 

• Stor installert base 



En gassturbin: 
 
Lett å finne om bord, let etter 
eksosrørene. Bildet viser 
Draugen plattformen og 
gassturbinenes plassering er 
lett å finne.  
 
Store mengder eksos, stor CO2 

produksjon, lav virkningsgrad, 
40% til 43%. Stor produksjon 
av sekundær energi i form av 
varme – som ikke kan 
nyttiggjøres offshore. 

 





Forrige bilde viser en turbin gjennomskåret 

• En turbin er på en måte en sylindermotor der topplokket er erstattet med 
et betydelig overtrykk. 

• Kompressordelen av turbinen pumper luft bakover i systemet med et 
betydelig overtrykk. Først ser vi en lavtrykkskompressor deretter videre til 
et høytrykk trinn. 

• Etter høytrykktrinnet møter luften et brenn kammer.  
• I brenn kammeret forbrennes drivstoffet, noe som øker trykket betydelig 

og sender energien bakover til turbinbladene. 
• Disse setter i gang en kraftig rotasjon som kan nyttiggjøres til direkte å 

drive for eksempel en gasskompressor eller en generator. 
• Sekundærsidens rotasjon driver også primærakselen som sørger for 

kompresjonen inn til brenn kammeret.   



Skjematisk fremstilling med gjenvinning av lavenergi eksosen – etter drift av turbinen 





Størrelsene kan være formidable 



Upraktisk høye turtall for å oppnå en god virkningsgrad 



Typisk landbasert komplett 
gasskraftverk. Merk kjøletårnene 
etter turbinene til høre i bildet. 



Sentralt i turbinstyringen er Governor Valve. Dette er ventilen som styrer gass 
eller væskestrømmen inn til brenn kammeret.  
 
Governor styringsenheten måler turtall og styrer ventilen etter et ønsket turtall. 
Andre viktige målinger er temperaturer i turbin og kompressordel, virbrasjoner 
og temperaturendringer eller profiler over turbinen. 
 
Normalt en relativt enkel affære som forvanskes noe fordi selve turbinen er 
svært kostbar. Det ligger følgelig en rekke avstengningsfunksjoner og 
stoppmekanismer for å beskytte turbinen mot overlast og andre uheldige 
situasjoner. 
 
Disse kontrollerne leveres ofte som en integrert del av turbinen og kan være 
utført som trippel systemer. 



Produksjon av elektrisk energi 

• En kombinasjon av gassturbin, motor, og generator 

• En kombinasjon av en dieselmotor og generator 

• Normal generering av elektrisk energi på en produksjon og 
boreplattform – 40 – 100MW. 

• Et gigantisk switchboard med en rekke segmenter og moduler.  

• Spenninger – High tension, typisk 5 til 15KV 

• Spenninger – Low tension, typisk 600V, 100KA 



Totalt energiforbruk 

• Totalt energiforbruk er vanskelig å angi fordi gassturbiner benyttes til 
å produsere elektrisk energi, men også til å drive en rekke 
kompressorer direkte.  





DC Grid, power distribution via DC istedenfor AC 




