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Figur 1: Moderne områdeberedskapsfartøy

1

Innledning

Dette dokumentet skal tjene som instruks/håndbok for rutinemessige kontroller, tester, øvinger og
preventivt vedlikehold (PV) som anses nødvendig for oljevernutstyr som eies av operatørselskapene
(NOFO) og som er permanent plassert ombord på fartøy i område-/feltberedskap.
Dokumentet er en essens som i utgangspunktet bygger på den brukerdokumentasjon som
produsenter/leverandører har utarbeidet for utstyret, men det skal også gjennom jevnlige
oppdateringer ta med seg erfaringer som tilbakemeldes fra utstyrsoperatører.
Dokumentet har som vedlegg kontrollskjema for de enkelte hovedkomponentene med angivelse av
aktiviteter og tidsintervaller anbefalt av produsent/leverandør. Skjemaene skal fylles ut og brukes i
rapporter og/eller arkiveres som dokumentasjon for utførte aktiviteter ved øvelser og kontroller,
samt ved utført vedlikeholds- og reparasjonsarbeid.
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Dette dokumentet erstatter ikke den brukerdokumentasjon, håndbøker, spesifikasjoner,
instruksjoner, tegninger og delelister som er levert av produsenter og leverandører.
Disse må derfor være tilgjengelige og brukes for mer detaljert informasjon.

2

Verifikasjon

2.1

Verifikasjon av områdeberedskap

NOFO utfører verifikasjon av fartøy i områdeberedskap 2 ganger pr. år. En for hvert av fartøyets skift.
Verifikasjonen utføres av kvalifisert operativt og teknisk personell fra NOFOs organisasjon. Som
hovedregel holdes verifikasjonen i forbindelse med anløp base og utføres dagen etter
mannskapsskifte.
Verifikasjonen skal omfatte følgende:
1. Vurdering av fartøy og oljevernutstyr med hensyn til egnethet for oppgavene som er nedfelt som
krav til kapasiteter i miljørisikovurderinger for den aktuelle regionen/feltet/området.
(Feltberedskapsplanverk). Kapasiteten ivaretas med følgende oljevernutstyr plassert på fartøy i
områdeberedskap:
-

TransRec 150 m/ overløps- og Hi-Wax / HiVisc skimmerhode
400 m Ringlense NO-1200-R
Oljeradar
Downlink
Dopplerlogg
AIS bøye
Prøvetakningskofferter
IR kamera
Dispergerings utstyr

2. Kontroll av logg for utført egentrening, utføres av operativt personell. Kontroll av vedlikehold og
funksjonstester i perioden, utføres av teknisk personell.
3. Ved verifikasjon skal besetningen demonstrere at de kan bruke NOFO systemet fartøyet er satt
opp med på en sikker og effektiv måte. NOFO vil være om bord for å ivareta verifikasjonen.
Demonstrasjonen skal omfatte;
 Brief for verifikasjonen.
 SJA for operasjonen som belyser og ivaretar faremomenter under verifikasjonen.
 Kunnskap om klargjøring av fartøy til ORO mode.
 Utsetting av lensen ved hjelp av slepefartøy, eventuelt daughter craft.
 Formasjonskjøring og utføring av quick turn med lensen uten å skade utstyr
 Operasjon av TransRec skimmere fartøyet er satt opp med, samt manøvrering av
skimmer i lensen.
 Inntak av lensen.
 Kunnskap og bruk av dispergeringsutstyr fartøyet er satt opp med.
 Kunnskap og bruk av fjernmålingsutstyr fartøyet er satt opp med. (Oljeradar,
downlink, AIS Bøye og IR kamera).
 Debrief
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4. Vurdering av utstyrets tilstand og personellets kompetanse.
5. Rapport utarbeides av NOFO, signeres og oversendes til områdets operatører med kopi til rederi
og fartøy.

2.2

Responstider

To ganger pr. år vil NOFO verifisere de krav som er satt til responstider. Responstid er normalt 2
timer.

2.3

Krav til mannskaper

Kompetanse
Kaptein
NOFO kurs Oljevernskurs for skipsbesetning
NOFO kurs ILS Sjø
NOFO kurs i fjernmåling
NOFO kurs i dispergering
Opprettholdelse av ILS Sjø kompetanse krever minimum fire øvelser pr. år.
Overstyrmann, Maskinsjef, 1.Styrmann og 1.Maskinist
NOFO kurs Oljevernskurs for skipsbesetning
Offiserer på bro skal kunne bruke
Downlink.
Kunne motta bilder og bruke dette i operative vurderinger.
Oljevernradar
Detektere et flak og tolke mottatt informasjon.
IR kamera
Kunne bruke det til deteksjon av olje. Bruke dette til operative vurderinger. Videresende bilder/film
til land.
TransRec pc
Kjenne prosedyren for bruk av pc. Ta ut oljeregnskap.
AIS bøyer
Kunne bruke den i operative vurderinger og for verifisering av drivbaner.
Prøvetakingskoffert
Kjenne innholdet i kofferten og kunne ta prøver med dette.
Gassmåler
Kjenne prosedyrene og bruke utstyret.
Dopplerlogg
Kunne sette opp tilhørende pc på bro og bruke informasjonen i operative vurderinger.
Dispergeringssystem
Kunne påføre på en mest mulig effektiv måte med hjelp av fjernmålingssystemer og under rådene
værforhold.
Mannskaper på dekk skal kunne bruke
AIS bøyer
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Kjenne prosedyre for bruk av bøye.
Prøvetakings koffert
Kjenne innholdet i kofferten og kunne ta oljeprøver med dette.
Gassmåler
Kjenne prosedyrene og bruke utstyret.
Dopplerlogg
Kjenne prosedyre for vedlikehold og montering på lense.
Dispergeringssystem
Kunne klargjøre for operasjon innen 30 min.
Lense
Kunne operere utsetting og inntak av lensen, samt kjenne til anbefalt lenseformasjon og bruk av
tversover og weak-link.
TransRec
Operasjon, nødkjøring og bruk av emulsjonsbryter.

2.4

Opplæring av mannskap

Når et nytt fartøy går inn i områdeberedskap med NOFOs oljevernutstyr permanent ombord, skal
mannskapet gis tilstrekkelig opplæring, slik at de skal være i stand til å kunne operere utstyret. Dette
gjøres ved at:
 NOFO personell kommer ombord og tar en teoretisk gjennomgang av utsettings- og
inntaksprosedyrene, samt operasjon av oljeopptaker.
 NOFO går gjennom bruk av;
o Oljeradar
o Downlink
o Dopplerlogg
o Dispergeringsutstyr
o IR kamera
o AIS bøye
o Prøvetakningskofferter
 NOFO holder og guider besetningen gjennom en fartøysøvelse, hvor utstyret sjøsettes og settes
opp i anbefalt lenseformasjon. Foretar quick turn. Gjennomfører skimmeroperasjon i lensen. Til
slutt tas utstyret opp og settes tilbake på dekk.
 NOFO går gjennom vedlikeholds- og reparasjonsrutinene overfor den delen av mannskapet som
skal ha dette som oppgave.
 NOFO personell vil være tilgjengelig både på bro og på dekk under hele øvelsen.
Om skipsbesetningen skulle føle behov for ytterligere en øvelse med rådgivning, er NOFO tilgjengelig
for dette.
Når tilstrekkelig opplæring er gitt vil det bli avholdt en verifikasjon av besetningen.
NOFO forventer at det skal foretas en ny opplæring dersom mer enn 50 % av mannskapet som
normalt opererer oljevernutstyret, skiftes ut.

2.5

Egentrening

Det forventes at fartøyer oppsatt med permanent NOFO utstyr utfører egentrening for å
opprettholde og øke sin egenkompetanse. Treningen skal også sikre en jevnlig og formålstjenelig
funksjonstesting av utstyret. Dette gjøres ved følgende:
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Plan for øvelses-/ treningsmatrise settes opp av fartøy. Denne skal ivareta trenings- og
øvelsesmomentene nevnt under med en tentativ tidsplan gjeldende begge skift for året.
Treningsmatrise sendes NOFO senest 15. januar for inneværende år.
Gjennomgang av ORO modus. Utføres en gang for hver skifttur.
Trening med operasjon av TransRec 150 skal gjennomføres én gang pr. skifttur med rullering på
skimmerhode.
Øvelse med utsetting, formasjonskjøring og inntak av Ringlensen NO-1200-R og operasjon av
skimmer i lensen, skal gjennomføres 4 ganger i året for hvert skift. Operatøren oppfordres til å
legge til rette for flere øvelser.
Trening med utsetting og klargjøring av dispergeringssystemer, samt simulere dispergering med
bruk av ferskvann. Utføres en gang for hver skifttur.
AIS bøye testes på sjøen minst en gang pr. skift. Testes på dagtid med drivtid på 1-2 timer.
I forbindelse med samøvelser med SAR helikopter skal downlink brukes.
Annet fjernmålingsutstyr skal brukes minst en gang pr. uke.









2.6

Loggføring

Fartøyer oppsatt med permanent NOFO utstyr om bord skal føre logg over hvilket utstyr de til enhver
tid har om bord og over hvilken aktivitet utstyret brukes til. Dette gjøres ved følgende:






Oversiktlig logg over NOFO utstyr ombord
Egentrening skal loggføres med henblikk på:
- Definert treningsmål
- Hendelsesforløp med tidspunkt og varighet
- Værforhold
- Deltatt personell og enheter
- Konklusjon av utført trening/ øvelse og oppnåelse av treningsmål.
Utført vedlikehold, reparasjoner, kontroller og funksjonstester skal loggføres
Funn og observasjoner skal loggføres
 Logg oversendes NOFO hver måned, før mannskapsskifte til følgende adresse;

-

post@nofo.no
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3

Systembeskrivelse

Figur 2: NOFO oljeoppsamlingssystem

Systemet består, i tillegg til OR- og slepefartøy, av 4 hoveddeler:







Ringlensen NO-1200-R produsert av NorLense AS
Lensevinsjen LW 25.01 produsert av SMV Hydraulic As
Oljeopptaker Transrec 150 produsert av Frank Mohn Flatøy AS
Overløps- alternativt HiWax- skimmer produsert av Frank Mohn Flatøy AS
Vaskekontainer
Utstyrskontainer produsert av Hymek, Tananger
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Figur 3: Lenseformasjon
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3.1

NO-1200-R Ringlense

NO-1200-R er en havgående oljelense beregnet for signifikante bølgehøyder opp mot 3,5 meter.
Lensen er lagret på trommel og er meget lett å håndtere slik at den krever et minimum av personell
under utsetting og inntak. Lensen er som standard 400 meter lang, og vil under utsetting fylle seg
selv med luft når det er tilført 6 bar lufttrykk i spennringene.

3.1.1

Hoveddeler
Ringlensen består av fire hoveddeler:
 Overvannsdel utformet som en sammenhengende 400 meter lang pølse med innvendige
skillevegger hver femte meter.
 Hovedskjørt, 140 cm dypt med blytau som søkke i bunnen.
 Sekundærskjørt, 60 cm dypt
 Luftfylte spennringer med fylleslanger innvendig i overvannsdelen.

Skillevegg
Spennringer
Overvannsdel

Toppstrekk
Fylleslanger
Mellomstrekk
Sekundærskjørt/Hovedskjørt
Bunnstrekk
Figur 4: NO-1200-R oppbygning

I lensen finnes tre slanger som i den indre (babord) lenseenden er tilkoblet trykkluftsystemet via en
svivelkobling i trommelen:

 1 stk. 1 ½”" slange beregnet til bruk ved en eventuell etterfylling av kammerluft.
 2 stk. 1/2" slanger fører luft til ringene som spiler ut overvannsdelen under utsetting.
Det er dermed to separate luftfyllesystemer for spennringene i lensen. Hver av de to 1/2"-slangene
forsyner annen hver ring med luft. Grunnen til at det er to separate systemer er for å gi ekstra
sikkerhet. Lensen fungerer etter utsetting selv med bare et system intakt.
På ytterste enden er det montert manometer på 1/2" slangene, mens kammerluftslangen er blindet i
den enden. Når lensen kommer på sjøen, trenger vann inn imellom de to skjørtene og luften stenges
dermed inne i overvannsdelen.

3.1.2

Slepetau, innhalingstau og blåser

Ved standard lagring av NO-1200-R-lensen er den spolt inn på trommelen med babord ende av
formasjonen først, dvs. at styrbord vinge i oppsamlingssystemet ligger ytterst på trommelen. På
enden av lensen skal det tilkobles en tredelt hanefot. Denne skal igjen kobles til innerenden av
sleperen som skal overføres til fartøyet som skal dra ut og slepe lensen.
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På sleperens ytterende skal det påkobles en bruddstropp under utsetting og inntak. Dette for å
forhindre skade på utstyr eller personell ved for hard sleping eller ved for hard påvirkning av vind og
sjø.
I ytterste ende av lensens overvannsdel ligger det en flottør som må blåses opp manuelt.
Denne har til oppgave å:

 forhindre at lensen trykkes sammen i enden under sleping slik at luften presses ut av det



første kammeret.
kompensere for den ekstra vekten som er på lenseenden i form av koblinger, slanger og
låseplater til strekkavlasterne.
bevirke at lensen kan slepes i I-formasjon etter et fartøy uten at enden dras under vann.

På lensen finnes et nettstykke på styrbord vinge og fra dette går det en sleper over til fartøyet som
ligger på babord ende i formasjonen. Dette refereres til som "tversoverhanefoten" og har som
oppgave å bidra til å holde J-formen på lensen under slep.
Det følger med 6 blåser til lensesystemet. Disse er beregnet til å hukes på de ulike sleperne. Mer info
om plassering av disse finnes i kap. 3.2.1.

3.2

TransRec 150 Oljeopptaker

”TransRec” er bygget for opptak av olje som flyter på havets overflate (rec = recovery), samtidig som
den kan benyttes til nødlossing eller til overføring av oppsamlet olje (trans = transfer). Systemet kan
utrustes med to forskjellige skimmerhoder alt etter hvilken oljetype som skal tas opp. Et automatisk
system for å spalte emulsjon er tilgjengelig, og for å sikre kontinuerlig operasjon under reduserte
siktforhold har TransRec 150 en instrumenteringspakke bestående av oljetykkelsesmåler, olje/vann
måler og mengdemåler.

Figur 5: TransRec 150

Instruks områdefartøy rev.2010

03.06.2015

11 av 38

3.2.1

Hovedkomponenter

Fremre slangestyring
Leddet slangestyring med justeringsmulighet for vertikal slangeposisjon. Sideveis kompensator med
demping av sidekrefter. Slangebanen er støttet opp med 16 ruller.
Kranarm
Vippearm med teleskopisk forlenger. Spolevogn og støtteruller. Kabelføringsskjede for hydraulikkslanger og instrumentkabel for fremre slangestyring.
Trommel
Trommeldrift med 3 stk. hydrauliske trommelmotorer med brems. 1 stk. cargosvivel for emulsjon og
1 stk. svivel for hydraulikk, strøm og signaloverføring.
Kranfundament
360 graders svingfunksjon på svingkrans med 3 stk. hydrauliske svingmotorer med brems. Svivel for
emulsjon og hydraulikk. Svivel for elektrisk kraftforsyning og signal. Kontrollskap for styresystem.
Manøverplass for operatør.
Emulsjonsbryter
Tankvolum 380 l (maks forbruk 90 l/time).
Nedre fundament
20 fots ISO container dimensjoner. Faste tilslutninger for emulsjonseksport, hydraulikktilslutninger og
strømforsyning. 3 stk. hydraulisk oppjekkbare hjul for intern forflytning. Parkeringsstøtter for
kranarm. Transportkasse for NOFO braketter.

3.2.2

Funksjon

Systemet er designet for operasjon av én person. Skimmerhodet som er koblet til enden av
cargoslangen, løftes med slangen/kranarmen fra dekket, svinges over skutesiden og låres til
havoverflaten ved å spole ut overføringsslangen, Videre utspoling av slangen og samtidig bruk av
thrusterne posisjonerer skimmerhodet i lensen. Olje/emulsjon skimmes og transporteres via
cargoslangen til fartøyets tanker. Emulsjonsbryter kan tilsettes ved automatisk regulert injisering i
skimmerpumpen.
Når oppsamlingen av oljen er fullført, spoles cargoslangen inn og skimmerhodet løftes ombord i
fartøyet igjen og parkeres.
Slangen på TransRec 150 kan brukes for overføring av oppsamlet olje fra OR-fartøyet til for
eksempel en tankbåt.

3.2.3

Styring

TransRec 150 opereres fra et av to transportable radio fjernstyringspaneler. Dette gir operatøren
mulighet til å operere fra ulike posisjoner på dekk, fra broen eller fra andre egnete steder. Alle
funksjoner kan styres fra kontrollpanelet som er plassert på den ene siden av håndteringsenhetens
øvre fundament. Operatøren har egen plattform og har fra dette området god sikt bakover i
oljelensen.
NB! Funksjonen ”inn-/utspoling av slange” ved ”heving/senking” og/eller ”ut-/ innkjøring” av
kranarm, skjer ikke automatisk når TransRec kjøres fra det lokale kontrollpanelet.
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Det tilhører en bærbar pc til TransRec systemet hvor all operasjon av skimmer blir logget automatisk
(oppsamlet olje, forholdet mellom olje/vann, oljetykkelse, etc.). Her kan en også få ut rapporter fra
en bestemt tidsperiode definert av bruker. PCen slås på før hver øvelse for å logge operasjon og
driftstid til systemet.

3.2.4

Operasjonsparametere

Maximale værvinduer:

Under operasjon

Overlevelses forhold

Bølger
Slepe hastighet

6,0 m
0 – 4 knop

8,0 m
4,0 knop

Temp. (luft)
(sjø)

- 40° C til + 50 °C
- 2° C til + 40 °C

Maximum akselerasjon under operasjon = 0,5 G

3.3

Skimmerhoder

3.3.1

Overløpsskimmerhode

Overløpsskimmer består av følgende hovedkomponenter:








Skjørt
Senterflotør
Pumpe
Thrustere
Ventilboks
Ramme

Figur 6: Overløpsskimmer

Dette skimmerhodet er laget for å pumpe store mengder av lettflytende til middels viskøse oljetyper.
Typiske viskositeter er tilsvarende 1 – 15 000 cst.
Skjørt
Det fleksible skjørtet har innebygget flytemateriale øverst og flotører som gir automatisk
bølgekompenserende effekt. Oljen renner over kanten på skjørtet og ned i pumpen.
Skjørtet reguleres automatisk opp/ned avhengig av pumpekapasitet og væskens viskositet.
Senterflotør
Senterflotøren kompenserer for vekten av det dykkede element.
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Pumpen
Pumpen er plassert i nedre del av skimmerhodet, i senter av pumpebrønnen, og pumper oljen
ombord i oppsamlingsfartøyet via overføringsslangen. Pumpen er en entrinns sentrifugalpumpe og
drives av en hydraulisk motor med høyt trykk. Pumpen er laget spesielt for å pumpe tyktflytende
emulsjon med høy kapasitet. For å hindre ødeleggelser og tilstopping i pumpen, er det montert et
knivsett i inntaket som kutter opp gjenstander som kommer ned i pumpebrønnen.
Thrustere
Skimmerhodet er utstyrt med to thrustere for enklere manøvrering inn i oljelaget. Thrusterne er
hydraulisk opererte og styres fra kontrollpanelet på TransRec eller fra fjernkontrollpanelet.
Ventilboks
Alle funksjoner på skimmerhodet styres ved hjelp av elektrisk-hydrauliske ventiler som er bygget inn i
en egen ventilboks. Ventilboksen er direkte tilkoblet den elektriske kabelen som ligger i
overføringsslangen.
Ramme
Skimmerhodet er utstyrt med en beskyttende struktur som består av en nedre og en øvre
ramme/bøyle. Dette for å unngå at lense, tauverk eller annet hekter seg fast i skimmerhodet.
Rammen er utstyrt med gaffeltrucklommer.
Instrumentering
PWM ventildriverkort og signalbehandler
Cargo densimeter (gammamåler)
FRAMO oljetykkelsesmåler
Vannsmøringssystem
Skimmeren er utstyrt med et vannsmøringssystem bestående av en hydraulisk drevet
vanninjiseringspumpe som er påbygget hovedpumpens innløpsside. Kapasiteten reguleres
automatisk til ca. 10 % av hovedpumpens kapasitet. Vannsmøring reduserer friksjonen mellom oljen
og slangeveggen og gir økt pumperate.

3.3.2

HiWax/HiVisc-skimmerhode

HiWax-skimmeren består av følgende hovedkomponenter:







Tromler
Pumpe
Vannsmøringspumpe
Thrustere
Ventilboks
Flottører
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Figur 7: HiVisc

Dette skimmerhodet er bygget for håndtering av ekstremt høyviskøse oljer og oljer med høyt
voksinnhold. Typisk viskositet er 10 000 cst. og oppover.
Tromler
Hodet er utstyrt med to sylindriske tromler med flere langsgående skovler. Når tromlene roterer, vil
skovlene ta med seg olje inn til oljebrønnen og ned til pumpen. Skovlevinkelen styres av spor i enden
på tromlene og forandrer seg når tromlene roterer. Tromlene er plassert ytterst i hver ende på
skimmeren slik at oljen har lett tilflyt til skovlene. Tromlene er hydraulisk operert og styres fra
kontrollpanelene.
Pumpen
Pumpen er en skruepumpe med kuttekniver, bygget for å håndtere høyviskøse oljer. Pumpen er
plassert i en egen pumpebrønn i senter av hodet mellom de to tromlene. Den drives av en hydraulisk
motor og opereres fra kontrollpanelene.
Vannsmøringssystem
Skimmeren er utstyrt med et vannsmøringssystem bestående av en hydraulisk drevet pumpe som
pumper vann inn til en ring plassert mellom flensene på skimmerhodet og slangen.
Vannsmøring reduserer friksjonen mellom oljen og slangeveggen og gir økt pumperate.
Thrustere
Skimmeren er utstyrt med to thrustere for å kunne manøvrere den inn i oljelaget. Ved operasjon i
høyviskøse oljer og oljer med høyt voksinnhold, har dette vist seg å være en forutsetning for effektiv
operasjon. Thrusterne styres fra kontrollpanelene.
Ventilboks
Alle funksjoner på skimmerhodet styres ved hjelp av elektrisk-hydrauliske ventiler som er bygget inn i
en egen ventilboks. Ventilboksen er direkte tilkoblet den elektriske kabelen som ligger i
overføringsslangen.
Flottører
Skimmerhodet er utstyrt med to flottører, en på hver side av enheten. Flottørene gir oppdrift og
stabilitet som gjør at skimmeren følger bølgebevegelsen.
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4

Testing/operasjon i øvelse

4.1

Generelt

4.1.1

Sikkerhet

NOFO ønsker et høyt fokus på sikkerhet under alt vedlikeholds- og reparasjonsarbeid, og alle øvelser
og aksjoner. Ved operasjon av NOFOs oljevernutstyr er det store krefter i sving, og uønskede
hendelser kan fort oppstå dersom ikke prosedyrer og rutiner blir etterfulgt.


Bruk personlig verneutstyr som livvest/-drakt, vernesko, arbeidshansker og hjelm.



Sikkerhetswire skal spennes opp over hekken/skutesiden der hvor lensen sjøsettes hvis mulig.



Hver observant på at lensetrommel og TransRec kan dreies og at klemfare kan oppstå.



Utsettende fartøy er selv ansvarlig for at sikkerheten på dekk blir ivaretatt.



Dersom prosedyrer eller rutiner kan forbedres og på den måten heve sikkerheten for personell
og utstyr, kontakt NOFO administrasjonen slik at dette kan bli implementert.
I aksjoner eller ”olje-på-vann” øvelser må ytterlige tiltak ivaretas for å opprettholde
sikkerhetsnivået. HMS-instruks og rutiner er nedfelt i NOFOs planverk og er tilgjengelig på NOFOs
hjemmeside (www.nofo.no).

4.1.2

Kommandoforhold



Operasjonen på dekk ledes av oljevernleder (her er det overstyrmann) ombord det
utsettende fartøyet.



Fartøyets representant på akterdekket skal under utsetting og inntak av oljelensen stå i
radiokontakt med bro.



Slepefartøy skal lytte på arbeidskanalen dekk-bro ved operasjon av lensen.



Utsettende fartøy rapporterer til Innsatsleder Sjø (ILS) når utsettingen starter og når
lensen er satt. ILS dirigerer deretter gruppen i formasjon.

4.2

Ringlensen NO-1200-R

4.2.1

Forberedelser før utsetting

Lensevinsj
Før oppstart må operatør gjøre følgende kontroll:
1. Sjekk oljenivå.
2. Kontroller at manøverspak står i nøytral posisjon og at det ikke er trykk på systemet før tilkopling
av hydraulikkslanger.
3. Koble til hydraulikkslanger for drift av vinsjen.
VIKTIG!

Rekkefølge ved tilkobling: Lekkolje, retur og til slutt trykkslange.
Rekkefølge ved avkobling: Trykk, retur og til slutt lekkolje.

Før oppstart av hydraulikktrykk må man påse at alle slanger er montert og avlåst!
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4. Se til at trommelen er tilkoblet et hydraulikksystem med tilstrekkelig trykk og kapasitet: Krav til
hydraulikk fra fartøyet, ref. NOFO standard, er 280 bar. Vinsjens styreventiler regulerer selv
trykket ned til 210 bar.
Lensetrommelen opereres ved hjelp av manøverventiler som står på vinsjens ene ende.
Det er to spaker:
 en for rotasjon av lensetrommelen.
 en for dreiing(+/- 20°) av rammen.
NB: Klemfare!
Kontroller til enhver tid at det ikke er personer i vinsjens nærhet som kan skades.
Etter oppstart gjøres følgende:
1. Kontroller at alle slangekoplinger og hurtigkoplinger er fri for lekkasje.
2. Beveg manøverspak forsiktig i den retning en ønsker at tromlene skal bevege seg.
Ved å øke eller minske utslaget på spaken, regulerer en hastigheten på tromlene.
Da trommelsnellen med den store diameteren og oljelensen til sammen utgjør en stor masse, er det
viktig at alle bevegelser av manøverspaken skjer svært forsiktig. På denne måten unngår man
unødige sjokk- og spissbelastninger både på det hydrauliske anlegget og de mekaniske
komponentene.
Lensesystemet (NO-1200-R)
Lensen kan settes ut over hekken på oljevernfartøyet eller over stb side alt etter hvor trommelen er
plassert.
1. Ca. 20 - 30 minutter før lensen skal settes ut, åpnes det for lufttilførsel gjennom luftfylleslangene
til ringene. Trommelen har en påbygd luftkompressor som skal gi tilstrekkelig mengde og trykk
(minimum 6 bar, maksimum 7,5 bar og 5 m3/min) gjennom to uttak som sitter på trommelrøret.
La trykket i fyllesystemet bygge seg opp til manometrene i ytterste enden på slangene (på enden
av lensen) viser minimum 6 bar (maks. 7,5 bar). Når trykket i ytterste ende er tilstrekkelig høyt, er
lensen klar til utsetting.
Luftfylleslangene i lensen skal være koblet til disse to uttakene ved operasjon. Hvis ikke, er det
ikke mulig å få lensen til å fylle seg automatisk under utsetting.
Luften skal være støvfri og uten kondens. På vinterstid kan/bør luften tilsettes glykol under
innblåsingen i luftfyllesystemet.
2. Dersom dekket eller rekken er av en slik karakter at det kan skade lensen under utsetting eller
inntak, strekkes beskyttelsesmatten ut fra trommelen og sikres før utsetting starter.
3. Blåsen i ytterste ende på lensen blåses opp manuelt (uttak for tilkobling av luftslange med
fyllepistol finnes på trommelen). For at det skal være lett å komme til fylleventilen til denne
flottøren, sitter den på enden av en slange som stikker ut av lenseenden. Flottøren blåses opp til
den er passe hard. Trykket i flottøren skal være ca. 0.01 bar. Unngå overfylling da dette kan
skade flottøren og pvc-duken i lensen.
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På trommelen er det også et uttak med ventil og 1 ½” Cam-lock kobling for
kammerluftslangen på lensen. Denne slangen sitter på innerste ende av lensen og vil ikke bli
frigjort før hele lensen er spolt av trommelen og skal således ikke kobles til uttaket på
trommelen før hele lensen er kommet på sjøen.
4. På ytterenden av lensen tilkobles den tredelte hanefoten, som igjen kobles til innerenden av
sleperen som skal overføres til slepefartøyet. Alt dette ligger lagret på egnet sted på fartøyet.
Koblingene mellom sleper og hanefot og mellom hanefot og lenseende kontrolleres. 2 blåser
hukes på koblingspunktet hanefot/110 m sleper og 110 m sleper/bruddstropp

5. På sleperens ytterende skal det påkobles en bruddstropp som spesifisert på nedstående skisse.
Dette for å forhindre skade på utstyr eller personell ved for hard sleping eller ved for hard
påvirkning av vind og sjø:

P-1
P-3

Sleper/sleperløkke
Forløper 20mm, 40 meter

P-2
P-4

Bruddstropp (Weak link) Megaline 20 mm,6 tonn
Varslingsblåse størrelse A4, 0,5 m og 18 mm tau

Figur 8: Skisse av bruddstropp

Prosedyre:
P-2
Bruddstropp festes i slepefartøy og skal alltid brukes ved lense-utsett og inntak.
P-3
Forløper skal alltid være med, den kveiles, og enden festes i slepefartøyet.
Ryker bruddstroppen, hentes sleper opp med forløperen og husk;
NY BRUDDSTROPP PÅSETTES.
P-4
Varslingsblåsen festes i bakkant av løkke med ca 0,5 mtr. 18 mm taulengde.
P-1
Slepeløkke innsettes ved vanlig slepeaktivitet.
6. Det følger med 6 blåser til lensesystemet. Disse hukes på koblingspunktet mellom s/b og b/b
sleper/hanefot, s/b sleper/bruddstropp (varslingsblåse A-4 (se skisse ovenfor)) og 2 stk. mellom
tuggerwire/ tversoversleper/ tversoverhanefot. Den siste blåsen brukes på ende forløper etter
behov (dårlige værforhold).
Ved standard lagring av NO-1200-R-lensen, er lensen spolt inn på trommelen med babord ende
av formasjonen først, dvs. at styrbord vinge i oppsamlingssystemet ligger ytterst på trommelen.
Nettstykket til tversoverhanefoten er permanent koblet på lensen og systemet er således klart til
bruk i det øyeblikket det er kommet på sjøen.
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4.2.2

Utsettingsprosedyre

Når trykket i luftfyllesystemet er tilstrekkelig høyt, avlest på manometrene i ytterste enden av
lensen, kan utsettingen starte.
1. Sleperen som er koblet til hanefoten på ytterste ende av lensen overføres til slepefartøyet etter
at den er påmontert forløper og bruddstropp. Bruddstroppen skal brukes så lenge slepefartøyet
har et rett strekk i lensen. Det byttes til sleper når slepefartøyet går opp på OR-fartøyets stb side.
Viktig tips:
Slepefartøyet ligger stille som drivanker mens oljevernfartøyet trekker ut lensen.
Juster hastigheten; ca. 0,5 meter pr. sekund, slik at ringene får tid til å ekspandere før lensen
treffer sjøen. Det er viktig at den som kjører trommelen, tilstreber å holde et jevnt strekk i
lensen. Dette vil bevirke at man får maksimal fylling av overvannsdelen. Hastigheten under
utsettingen vil også avhenge av distansen mellom trommelen og sjøen. Lensen trenger en viss
tid "i luften" for å fylles maksimalt. Dersom tiden ringene har til ekspansjon blir for kort, vil
lensen fylle seg lite og det blir dermed behov for etterfylling via kammerluftslangen. Ideell
utsettingstid for 400 meter Ringlense NO-1200-R ligger på 15 -20 minutter.
2. Når nettstykket og koblingspunktet for tversoverhanefoten blir frigjort fra trommelen, kobles
sleperen til denne fast til weaklink og koblingspunktet, og enden av sleperen gjøres fast i egnet
vinsj. Vinsjen skal brukes til å justere formasjonen etter at hele lensen er kommet på sjøen. Ideell
vinkel på denne sleperen mellom fartøyet og tversoverhanefoten er ca. 90 grader når lensen
slepes i J-formasjon.
3. Slepefartøyet dreier babord og begynner å gå opp langs oljevernfartøyets styrbord side i en
avstand på ca. 50 meter. Når den kommer opp på siden av OR-fartøyet byttes det over fra
bruddstropp direkte til sleper.
4. Når innerste enden kommer av trommelen settes hastigheten ned.
5. Når koblingspunktet mellom hanefoten og sleperen kommer fri fra trommelen, stoppes
utsettingen. Ekstrasleperen, som på forhånd er gjort fast på båtens slepepunkt, kobles sammen i
koblingspunktet mellom sleperen og hanefoten.
Blåse festes i koblingspunktet.
6. Kammerluftslangen, som ligger festet på hanefoten, kobles til luftfyllesystemet og fylling av
kammerluft kan starte dersom dette er nødvendig. Kammerluftslanger har fargekode.
Grønn farge indikerer (Ytterende) lense fra slepefartøy til tverrsoverhanefot (de første
200 m som settes ut).
Rød farge indikerer lense fra Oro fartøy til tverrsoverhanefot.

7. Etter hvert som sleperen spoles av, tar man inn tilsvarende på ekstrasleperen.
8. Etter hvert som fartøyene begynner å komme i posisjon og lensen er strekt ut, begynner man å
ta forsiktig inn på tverrsoversleperen for å bringe lensen i J-formasjon.
9. Når lenseformasjonen begynner å ta form, starter man med å gå rolig forover. Vannpresset mot
lensen vil da gjøre at lenseformasjonen åpner seg. Formasjonen justeres ved at
tverrsoversleperen og avstanden mellom OR-fartøy og slepefartøy justeres.
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10. Sleperen mot babord ende av lensen justeres slik at det blir tilstrekkelig slakk i
luftforsyningsslangene fra enden på lensen og til luftuttakene på trommelen. En må også påse at
ikke oljen slipper forbi under babord lenseende.
11. Når hele lenselengden har fått maksimalt fribord
stenges lufttilførselen til kammerluftslangen, og
man fyller luft i systemet under operasjon kun
ved behov.

Figur 9: Lenseformasjon

4.2.3

Lenseformasjon

Dette er basisformasjonen for en aksjonsenhet.
Den brukes også når to eller flere aksjonsenheter opererer i grupper - aksjonsgrupper.
15 °

Aksjonsleder/oljevernfartøy : Fartøy B
Slepeleder/slepefartøy : Fartøy A
0, 1

A

Peiling/avstand :
A skal holde peiling og avstand til B.
Dersom intet annet er oppgitt,
skal standard peiling og avstand benyttes.
Kursforandring :
Til stb. eller bb. i step på ca. 30 om gangen
for bibeholdelse av relativ peiling.
Ledelense :
For å redusere evt. tap er det viktig at
ledelensens vinkel mot fartsretningen ikke
overskrider ca. 25.

2
1
,0

16
0,

m
n

25 °
4 5°

B

Figur 10: Skisse lenseformasjon

Under sleping bør hastigheten gjennom vannet ikke overskride ca. 1 knop.
Ved høyere slepehastighet øker faren for at oljen forsvinner ut av lensene. Det som forårsaker
lenselekkasje er primært løsrivelse av olje-/emulsjonsdråper i forkant og på undersiden av olje/emulsjonsflaket. Dråpene blandes ned i vannmassene og føres med strømmen ned og under lensen.
For å kontrollere slepehastigheten gjennom vannet benyttes fartøyenes hastighetslogger og egen
dopplerlogg.
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Hvis lensen skal taues kun etter en ende under forflytning, bør ikke hastigheten overskride 5 knop.
Lensen slepes i rett strekk.

Figur 11: TransRec formasjonen drifter styrbord over under slep. Dette skyldes ledelensen som danner et
skråplan mot sleperetningen i tillegg til at slepefartøyet holder en større kurs enn oljevernfartøyet. Under seiling
opp mot oljeflaket bør man ta hensyn til denne avdriften.

4.2.4

Inntaksprosedyre

Inntak av lensen krever konstant oppmerksomhet fra vakthavende på brua. En må passe på at lensen
ligger midt i portåpningen og at det ikke blir unødig strekk i lensen. Skader kan oppstå på utstyret
når oppmerksomheten svekkes. Kommunikasjon mellom vakthavende på brua og oljevernleder er
meget viktig i denne fasen, fortrinnsvis med en styrmann på dekk med radiokontakt til bro.
1. 20 - 30 min. før inntaket starter, stenges lufttilførselen til ringene. Luftfyllesystemet åpnes så
mot fri luft slik at luften i systemet evakueres og ringene blir trykkløse.
Tips:
Det er viktig at det er så lite luft som mulig i ringene når inntaket starter. Dette reduserer
mulighet for skade på lensen, samtidig som påspolingen går raskere og volumet på trommelen
blir mindre.
For å redusere vannmengden inne i lensen, og derved redusere belastningene på duken under
inntaket, kan man med fordel fylle kammerluft i lensen mens inntaket forberedes.
2. Slepefartøyet som holder styrbord lenseende må forandre posisjon slik at lensen blir liggende i
rett vinkel på trommelen. For at dette skal være mulig må tversoversleper trekkes inn og avlåses
for demontering mellom tuggerwire og sleper. Husk å sette blåse i sleperen. Påse at presset på
tuggerwire ikke er for stort.
Husk:
Påmontering av bruddstropp på styrbord sleper!
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3. Slakk ut på babord sleper på hekken på fartøyet samtidig som en vinsjer sleperen inn på
trommelen. Slik flyttes slepepunktet til lensen fra hekken til trommelen.
4. Påspolingen starter så, og det er viktig at lensen blir passe hardt påspolt og mest mulig jevnt
fordelt på trommelen. Husk at slepefartøyet skal ligge som drivanker mens OR-fartøyet justerer
hastigheten.
5. Når koblingspunktet mellom sleperen og tversoverhanefoten kommer inn på dekk, kobles
sleperen fra selve nettstykket i tversoverhanefoten og legges på palle.
NB! Ikke spol sleperen på trommelen sammen med lensen.
Koblingspunktet mellom sleperen og tversoverhanefoten bør festes til nederste del av
lenseskjørtet slik at en hindrer komplikasjoner ved neste utsett.
6. Når enden på lensen kommer inn, slippes luften ut av endeflottøren.
7. Hanefoten og sleperen spoles ikke på trommelen, men pakkes under lensen eller på egen palle
ved siden av trommelen.
8. Beskyttelsespresenning legges over trommelen og sikres med tau.
Tips:
Man må med jevne mellomrom tetthetsprøve fyllesystemet for ringluften. Det anbefales at dette
utføres hver gang lensen har vært i bruk. Se prosedyre kap. 3.1.

4.3

TransRec 150

Figur 12: TransRec 150
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4.3.1

Oppstart

Monteringsrekkefølge på hydraulikkslanger mellom skimmer/flyteslange og fartøy/TransRec:
1. lekkolje
2. retur
3. trykk
Demontering skal skje i omvendt rekkefølge
Før oppstart av hydraulikk trykk må man påse at alle slanger er montert og avlåst!

1. Når hydraulikktrykk er bestilt, skal det ligge på 280 bar ved bruk av overløpskimmer og 240 bar
med TransRec/HiWax i bruk.

2. Ved sammenkobling av skimmer benyttes kjettinger som henger på kran for løfting av skimmer i
riktig høyde slik at flensene blir liggende plant mot hverandre. Før kjettingene hukes på, må
flyteslange kjøres ut ca. 1,5 m. slik at flensen på slangen ikke ødelegger skimmerens skjørt.
Husk at Hi-wax skimmer ikke kan løftes med kjettinger uten at støttebøylen på den andre siden
er montert. Skal flyteslangen monteres uten å løfte Hi-wax skimmeren, må slangen og kranen
stilles i rett posisjon, og slangen justeres med håndkraft.

3. El- kabelen mellom skimmer og flyteslange benyttes på begge typer skimmere,
Husk at koblingene skal fastsettes for hånd og vær påpasselig med gjengene.

4. Skal emulsjonsbryter benyttes på overløpsskimmeren, må emulsjonsslangen på skimmeren
kobles til emulsjonsbryterløpet i flyteslangen. Det er ikke anordnet for bruk av emulsjonsbryter
på HiWax-skimmeren

5. Cargoslange monteres mellom TransRec og skipets tankmanifold.
6. Den bærbare pcen slås på for å loggføre transrec systemets aktivitet.
Ved testing av skimmere, må pumpene kjøres kun et kort øyeblikk, da helst tilsatt vann.

4.3.2

Operasjon

Alle funksjoner kan styres fra kontrollpanelet som er plassert på den ene siden av håndteringsenhetens øvre fundament. Operatøren har en egen plattform og har fra dette området god sikt
bakover i oljelensen.
TransRec 150 kan også opereres fra et av to transportable radio fjernstyringspanel. Dette gir
operatøren mulighet til å operere fra ulike posisjoner på dekk, fra broen eller fra andre egnete
lokasjoner. Personell må likevel alltid være tilstede ved TransRec når flyteslangen kjøres ut for slik å
påse at slangen ikke bukter seg.
NB! Når det manøvreres fra det lokale kontrollpanelet og kranarmen skal strekkes ut og kjøres i
posisjon, blir flyteslangen for kort. Dette må kompenseres ved å kjøre ut på slangetrommel under
samme operasjon. Når det manøvreres fra ett av fjernkontrollpanelene, skjer kompenseringen
automatisk.
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1. Skimmerhodet som er koblet til enden av overføringsslangen, løftes med slangen/kranarmen fra
dekket, svinges over skutesiden og låres til havoverflaten ved å spole ut overføringsslangen.
Videre utspoling av slangen og samtidig bruk av thrusterne posisjonerer skimmerhodet i lensen.

2. Når skimmerhodet er kommet i posisjon, kan oljeopptaket starte.
3. Olje som pumpes opp, transporteres gjennom overføringsslangen til OR-fartøyets
lagringstanker.

4. Når oppsamlingen av oljen er fullført, spoles overføringsslangen inn og skimmerhodet løftes
ombord i fartøyet og parkeres.
Instrumentering/nattoperasjon
Effektiviteten på systemet er avhengig av den totale operasjonstiden. For å kunne operere også ved
dårlig sikt og nattoperasjon, er skimmerhodet utrustet med en oljetykkelsesmåler og en olje/vann
fase måler. Informasjonen fra disse instrumentene er tilgjengelig for operatøren på begge
fjernstyringspanelene.
I tillegg vil operatøren få informasjon om pumpet oljemengde fra en egen mengdemåler plassert på
TransRec. Opplysningene fra disse instrumentene kan benyttes til å optimalisere oljeopptaket. Data
blir automatisk logget på den bærbare pc-en. Her kan en også få ut egendefinerte rapporter
innenfor en gitt tidsperiode.
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5

Vedlagte PV kontrollskjema
Enhet:

5.1

Enhetsnr.:
Ringlense NO–1200–R m/SMW trommel

Fartøy:

Punkt
nr.
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.1.5

5.1.6
5.1.7
5.1.8
5.1.9
5.1.10
5.1.11
5.1.12
5.1.13
5.1.14
5.1.15

Dato:

P/V-AKTIVITETER

EB

LENSEN
Hele lensen sjøsettes og inspiseres for skader på duken og
øvrige bestanddeler
Kontroll av haneføtter m/ innfestninger
Kontroll av koblinger mellom trommel og luftslanger samt
slanger for ringluft
Lensen åpnes i begge ender og på midten for inspeksjon av
innvendige bestanddeler
Tetthetsprøve fyllesystem for ringluft
LENSETROMMELEN
Sjekk at alle mutre og festebolter er faste og tiltrukket.
Kontroller samtlige bolter på trommelen, spesielt mellom
motor og trommel.
Hydraulikkslanger tilkoples, trykk og hurtigkoplinger
kontrolleres
Hydrauliske motorer, ventiler og sylindere på vinsjen
funksjonstestes
Kontroller påbygd luftkompressor
Kontroller for sprekker i fundament og evt. skader på
trommel og fundament
Kontroller svinganordninger, skinne, trinser og sylindere.
Fjerning av oljesøl, avfetting. Høytrykkspyling med varmt
vann
Sjekk overflatebehandling på trommelskiddet for eventuelle
skader. Vinsjen flekkes og males som nødvendig
Smøring ifølge smøreinstruksjon
Tegning D 3.769, vedlegg 5.3
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Sign.
Antall timer
PREV.
REP.
Godkj. Dato
6
12
mnd mnd
X

X
X

X
X
X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X
X

X
X
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Enhet:

5.2

Enhetsnr.:

Luftkompressor – GD – CT 12-8

Lagersted:
Dato:
Type Gardner Denver CT 12-8 Luftkjølt skruekompressor
Luftkompressor, hydraulisk drevet, påbygd for levering av luft
til ringsystemene, kammerluft samt oppfylling av blåser

Sign.
Antall timer:
PREV.
MOD.

REP.
Godkj.
Dato
Etter 2000 t Årlig Etter
5)
bruk
behov
X

Post
nr.
5.2.1

KONTROLLPUNKT
Sjekke kontrollinstrumentene/arbeidstemperatur

5.2.2

Kontrollere oljenivået 1)

5.2.3

Oljeskift 2)

X

X

5.2.4

Bytte oljefilter 2-3)

X

X

5.2.5

Bytte elementer i oljeavskilleren 4-2)

5.2.6

Rengjør silen og strupeblenden i returrøret

5.2.7

Skifte luftfilter

5.2.8
5.2.9

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Skifte innsugningsventilens tetninger 2)

X

X

Skifte utløpsventilens tetninger 2)

X

X

5.2.10 Kontrollere sikkerhetsventilens funksjon 2)

X

5.2.11 Rengjøre rediatoren utvendig

X

X

X

5.2.12 Innvendig rengjøring av kompressoren

X

X

X

5.2.13 Kontroller tilstanden på alle slanger

X

X

5.2.14 Kontrollere for oljelekkasjer

X

5.2.15 Ettertrekke alle koblinger og festeskruer 2)

X
X

X

5.2.16
1) Oljenivået kontrolleres etter at kompressoren er stoppet. Vent til luftbobler er forsvunnet
2) Minst en gang i året
3) Etter de første 100 driftstimer
4) Driftstimer < 2000 timer
5) Obs! Under spesielt krevende driftsforhold kan reparasjonsintervallene halveres.
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5.3

Smørekart for lensetrommel
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Enhet:

5.4

Enhetsnr.:

TransRec 150

Fartøy:

Dato:

FETT
GEAROLJE:
TANNHJ/SPOLEKR/KJEDE
EMULSJONSVÆSKE:

Punkt
nr.:

5.4.1

5.4.2

5.4.3

5.4.4
5.4.5
5.4.6
5.4.7

5.4.8
5.4.9
5.4.10
5.4.11
5.4.12
5.4.13
5.4.14
5.4.15
5.4.16
5.4.17
5.4.18

RETINAX HDX
GEAR OIL SAE 90
MALEUS GL 95
ALCOPOL 0,60%

BACON 2

Sign.
Antall timer
UNIWAY EP2N

SURETT FLUID 4K GREASEWAY OGN

Godkj.

P/V-AKTIVITETER
Mer detaljert beskrivelse av P/V-oppgavene finnes i
tilsvarende punkter i instruksens kapittel 3.3.2 og 3.4.2.

RENGJØRING
TransRec 150
- Vaskes ned med ferskvann
- Kontroller ventiler på panel
- Vask flyteslangen
Skimmerhoder, overløp og HiWax
- Skimmer pumpe, flyteelementer, fleksibelt overløp og
instrumentering
SMØRING
- Smørenipler på alle bevegelige deler
- Kjede og spoleskrue
- Bevegelige deler på kontrollpanel
- HiWax greasenipler og spor for trommelflaps
Instrumentsjekk
Slanger og elekktriske kabler
Funksjonstest Transrec
FUNKSJONSTEST SKIMMERE
Overløpsskimmer
HiWax skimmer
Funksjonstest emulsjonsbryter system
Visuell inspeksjon på hele enheten
HYDRAULISK OLJETEST
Felt-test
Laboratorieanalyse
FLYTESLANGE
Visuell inspeksjon og test av endestopp inn/ut
Visuell inspeksjon
NIVÅ GEAROLJE
Inspisere for lekkasjer - Etterfylling
KAPASITETSTEST SKIMMERE
Kapasitetsdata
Visuell lekkasjekontroll
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PREV.
REP.

03.06.2015

Etter
bruk

Dato

Hver
Hver
3.mnd 12 mnd
Hver
mnd
utstyret
på åpent
dekk

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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5.5

Smørekart for TransRec 150
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5.6

Feilstatus ”DeviceNet Scanner” KORT
Modul lys
Nettverk lys

Node adresse og
Status Display

Indikator
Modul

Nettverk

Farge/ status
Av
Blinkende grønt
lys

Indikererer
Ingen spenning til modul.
Ingen ”Bus master” (MicroLogix eller
CompactLogix kontroller) tilstede.

Fast grønt lys
Blinkende rødt
lys
Fast rødt lys

Normal tilstand.
Gjenopprettelig feil – Minnet har blitt
slettet eller blir programmert.
Ugjennopprettelig feil.

Av

Ingen modul spenning, ingen nettverk
spenning eller ingen kommunikasjon
mellom modulen og DeviceNet
nettverket. (Dette kan være en normal
tilstand).
Enheten er i drift. Det er ingen
kontakt med noen av
nettverksenhetene.
Normal tilstand. Skanneliste er
konfigurert. Modulen er ikke i ”Idlemode” (”tomgangstilstand”).
En eller flere av enhetene som
skanneren kommuniserer med er i en
”time-out” tilstand.

Blinkende grønt
lys
Fast grønt lys

Blinkende rødt
lys

Fast rødt lys

7segment
numerisk
display

Node adresse og
status display
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Anbefalt handling
Sett på spenning.
Se til at modulkontaktene er satt skikkelig
i. Er dem det, slå av og på spenningen til
kontrolleren. Retter ikke dette problemet,
bytt kontroller. Hvis bytte av kontroller
ikke hjelper, bytt skanner.
Ingen.
Komplett flash oppdatering eller start en
ny oppdatering av minnet.
Se til at modulkontaktene er satt skikkelig
fast. Er dem det, se til at bus terminator/
ende deksel er satt på. Slå av- på
spenning. Er den fremdeles i feilmode,
bytt ut modul.
Se til at modulen har spenning. Sjekk om
DeviceNet kabelen er koblet til og at
DeviceNet nettverket har spenning. Se til
at nettverk spenningen er innenfor
grensene (11 til 25V dc).
Hvis det er meningen at modulen skal
kontrollere/ styre DeviceNet slaver,
konfigurer modulens skanneliste.
Ingen.

Se på Status displayet eller modulens
status felt for å finne ut hvilken slaveenhet
som er offline. (En får opp et nummer
som henviser til hvilken enhet det er).
Kritisk nettverks feil. Dobbelt opp
Reset modulen. Endre modulens node
med DeviceNet node adresser funnet i adresse eller endre adressen til den andre
nettverket.
enheten som har samme adresse som
modulen. Forsvinner ikke feilen, bytt
modul.
Indikerer diagnose informasjon om statusen til modulen.
 Når displayet viser 0 til 63, indikerer den skannerens DeviceNet node
adresser.
 Når displayet viser 70 til 99, indikerer den en feilkode for den enheten
som er blitt ”vist” på displayet. (Koden som er blitt flashet på forhånd,
adr. mellom 0 og 63).
 Når den bytter mellom nummer – ett nummer er feilkoden (70 til 99) og
det andre nummeret er node adressen (0 til 63) til den enheten som har en
feil.
Se liste over feilkoder.

03.06.2015

30 av 38

FEILKODER:
Følgende tabell beskriver Feilkodene som vises på 7-segment displayet:
Kode
70

Navn
Dupikat node

71

Ulovlig skanneliste data

72

Slave timeout

73

Elektronisk nøkkel
mismatch

75

Ingen meldinger mottatt

76

Ingen meldinger til
skanner

77

Slave data størrelse
mismatch

78

Ingen slik enhet

79

Overføringsfeil

80

I uvirksom mode

81

Skanner feil

82

Fragmenterings feil

83

Slave feil

84

Ikke enda kontakt

85

Motta buffer overflow

86

Enhet er uvirksom

Instruks områdefartøy rev.2010

Beskrivelse
Kontrolleren har mislykket i
”Failed Duplicate Node
Address” sjekk. Node adressen
som blir valgt er allerede i bruk.
Ulovlige data i skannelisten.
En eller flere av modulens slave
enheter har stoppet og
kommunisere.
Slave enhetens ”Vendor ID”
nøkkel parametre matcher ikke
slavens konfigurasjon i
modulens skanneliste.
Ingen nettverkstrafikk mottatt
fra scanneren. 10 sekunder har
gått og ingen nettverkstrafikk til
modulen eller andre enheter har
blitt mottatt av modulen.
Ingen direkte nettverk trafikk til
skanneren er detektert. 10
sekunder er gått og ingen
DeviceNet input signaler har
blitt mottatt.
Dataene som blir mottatt fra
slave enhetene matcher ikke
konfigurasjonen i skannelisten.
Slave enhet i skanneliste
eksisterer ikke.
Modulen har feilet i å sende en
melding.
Modulen er i ”IDLE” mode.
Skanneren har stoppet å
produsere og konsumere I/O
data. Denne tilstanden virker
ikke inn på skannerens system
eller meldings moder.
Feil detektert i fragmentering
av I/O meldinger sekvensen fra
enheten.
Slave enhet returnerer
feilmeldinger når modulen
prøver å kommunisere med
den.
Modulen har ikke avsluttet dens
første forsøk på å opprette
kommunikasjon med slave
enhetene.
Datamengde returnert er større
enn forventet.
Enhet går i uvirksom tilstand.
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Anbefalt handling
Endre modulens eller den enhetens adresse som
er i konflikt til en ledig adresse.

Rekonfigurer skannelistetabellen og fjern all
ulovlig data.
Inspiser modulens slave enheter og verifiser
DeviceNets kontakter.
Se til at enheten med den blinkende node
adressen matcher den ønskede elektroniske
nøkkelen (leverandør, produkt no, produkt
type).
Verifiser at skannelisten er korrekt konfigurert
for å kunne skanne slave enheter. Verifiser
DeviceNet kontakter.

Ingen. Det er andre aktive enheter på nettverket
som sender meldinger, men ingen av
meldingene er til modulen.

Enten rekonfigurer slave enheten, eller endre
modulens skanneliste for å matche slave
enheten.
Enten legg til enheten til DeviceNets nettverk,
eller slett enhetens inngang i skannelisten.
Forsikre deg om at modulen er koblet til et
gyldig nettverk. Se etter løse kabler.
Sett kontrolleren i ”RUN” mode og kryss av
”RUN” bit i ”Module Command Array”.
Sjekk ”FAULT” verdien i ”Module Command
Array”.

Sjekk inngang-skannelistetabellen for slave
enhetene for å forsikre deg om at ingangs- og
utgangsdata lengde er korrekte. Sjekk slave
enhetenes konfigurasjon.
Sjekk slave enhetens konfigurasjon. Restart
slave enhet.

Ingen. Denne koden forsvinner så fort modulen
har fått kontakt med slave enhetene på
nettverket.
Konfigurer slave enheten for en mindre data
mengde.
Sjekk enhetens konfigurasjon og slave node
status
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Kode
89

Navn
”Auto Device
Replacement” (ADR) feil

90

Utkoplet nettverk

91

Bus av

Bus av tilstand detektert på
integral DeviceNet port.

92

Ingen DeviceNet spenning

Ingen DeviceNet spenning
detektert på DeviceNet porten.

95

FLASH oppdatering

FLASH oppdatering pågår.

98

Frimware er ødelagt

Firmware er ødelagt.

99

Kraftig feil
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Beskrivelse
Slave enheten responderer
med en feil til meldingene som
er sendt til den av skanneren,
eller konfigurasjonstabellen i
skannerens flash minne er ikke
gyldig for en slave node.
DeviceNet port er utkoplet.
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Anbefalt handling
Prøv ADR nedlasting igjen. Feiler den
fremdeles, prøv å renske ADR flash ved å laste
ned en tom ADR konfigurasjon til skanneren
for deretter igjen prøv ADR konfigurasjonen.
Sjekk om ”DISABLE” er satt i ”Module
Command Array”.
Sjekk DeviceNet kontaktene og den fysiske
gjennomsnittsintegriteten. Sjekk systemet for
sviktede slave enheter eller andre mulige kilder
til nettverks forstyrrelser. Sjekk ”Baud Rate”.
Fremskaff nettverkspenning. Forsikre deg om
at moduldrop kabelen fremskaffer høy nok
spenning til DeviceNet porten.
Ingen. IKKE kople fra modulen fra nettverket
mens en FLASH oppdatering pågår.
Reflash modulens firmware. IKKE sett på
spenningssyklus mens dette pågår. Det kan føre
til at modulen blir uopererbar. Er feilen der
fortsatt; kontakt Rockwell Automation
Technical Support.
Slå av-på spenningen. Reflash modulens
firmware. Kontakt Rockwell Automation
Technical Support.
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Enhet:

5.7

Enhetsnr.:

Vedlikeholdscontainer m/utstyr

Lagersted:

Dato:

Sign.
Antall timer
PREV.
MOD.
REP.

Godkj.

Post
nr.

5.7.1
5.7.2
5.7.3
5.7.4
5.7.5
5.7.6
5.7.7
5.7.8

EB
KONTROLLPUNKT
KONTAINEREN KONTR. FOR EVT. SKADER OG KORROSJON
FLEKKES OG MALES HVIS NØDVENDIG
KONTAINEREN RENJØRES INN- OG UTVENDIG
VERKTØY, RESERVEDELER OG FORBRUKSMATERIELL
KONTROLLERES I.H.T. INNHOLDSLISTE - UTTAK SUPPLERES
KONTROLLER PAKNING, HENGSLER OG TERSJER PÅ DØR
HENGSLER OG TERSJER SMØRES
EL. ANLEGG, LEDNING OG STØPSEL KONTROLLERES
LØFTEARRANGEMENT KONTROLLERES / ÅRLIG KONTROLL
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Dato

3
6
12
mnd mnd mnd

X
X
X
X
X
X
X
X

X
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Enhet:

5.8

Enhetsnr.:

Feilrapportskjema

Fartøy:

Dato:

Sign.
Antall timer
REP.

Godkj.

Dato

Dato

Feil oppdaget:

Feil utbedret:
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5.9

Teknisk verifikasjon – sjekkliste utstyr og områdeberedskapsfartøy

Fartøy:
Lense (type, lengde):
Kontrollert av:
Pkt.
Tekst
Utstyrt iht. NOFOs krav og –std
1.1
Kapasitet, klargjort for min. 1000 m³
1.2
Oljeradar
1.3
Downlink
1.4
Gassmåler
1.5
AIS bøye
1.6
Dopplerlogg
1.7
IR kamera
2.1
TransRec PC
2.2
NOFO lager
3.0
NOFO lab.
3.1
NOFO garderobe/sluse
3.2
Bruk av dispergering
3.3
NO-1200-R, Utsetting/inntak
3.4
NO-1200-R, Formasjonskj./tørning
3.5
NO-1200-R, Vurdering av slepebåt
3.6
Skimmeroperasjon, TransRec 150
3.7
Vurd. tilstand utstyr
3.8
Mannskapets forståelse av utstyr
4.1
NOFO oljevernkurs/fartøyskurs
4.2
Aksjonsplan, arbeidsoppgaver
4.3
Gassmåler – måleprosedyre
4.4

Sted:
Skimmer (type):
Dato:
Status Anmerkning
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4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5.0
5.1
5.2
5.3

Utstyr for oljeprøver
Plan for øvelser, vedl.hold og testing
Logg for øvelser, vedl.hold og testing
Vurd. klargjøring for øvelse
Øvelse utført, varighet
SJA utført
Mob.båt klargjort b.b
Klargjøring av tanker/ventiler for ORO
Klargjøring El.skap for ORO

Ca.antall timer
Ca.antall timer
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Tillegg/notater til SJEKKLISTE – OMRÅDEBEREDSKAP
Pkt.

Fartøy:
Notat:

Sign:

Dato:
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6

Vedlegg

6.1

Vedlegg A TransRec 150 Operasjonsmanual for bropanel

6.2

Vedlegg B Prøvetakingskoffert A for bruk under oljevernaksjon sjø-strand

6.3

Vedlegg C Doppler Log System TD276 Operating Manual

6.4

Vedlegg D Oil Spill Detection - Miros
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