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1.0 INNLEDNING 
Denne brukerhåndboken gir beskrivende drifts- og 
vedlikeholdsanvisninger for MOS BOOM-oljelenser 
levert av Egersund Trål. 
 
Følgelig må drift- og vedlikeholdshåndboken leses 
av alt personell som inngår i bruken av oljelensene, 
og alle anbefalinger gitt i denne håndboken må 
etterfølges nøye for å garantere sikkerheten til 
personer og utstyr. 
Det er avgjørende at personellet som inngår i 
installasjon/mobilisering, vedlikehold og drift av 
oljelenser er fortrolig med hvordan utstyret skal 
brukes. De skal være klar over begrensningene til 
systemet og dets komponenter, og ha kunnskap om 
god hydraulikkpraksis når det gjelder sikkerhet, 
installasjon/mobilisering og vedlikehold. 
Særlig kapitlene om sikkerhetsadvarsler må leses 
nøye av alt personell før utstyret tas i bruk. 
Det er mulig at noe av informasjonen i denne 
håndboken avviker fra den modellen oljelense dere 
har. Ved spesialtilpassede oljelenser kan det være 
nødvendig å kontakte fabrikant for ulik 
informasjon i forbindelse med vedlikeholds- og 
bruksområdeinformasjon. 
Hver lense har blitt grundig kontrollert og testet for 
sine funksjoner før de sendes. Riktig installasjon, 
drift og vedlikehold er grunnleggende for å 
garantere en lang driftslevetid for produktet. 
Eventuelle spørsmål om bruk, reservedeler eller 
reparasjoner må rettes til de autoriserte 
distributørene eller til produsenten hvis det ikke er 
noen tilgjengelig distributør. 
 
Vennligst vær klar til å gi følgende informasjon: 

 Produktmodell. 
 Serienummer for utstyret. 

 
Eventuell ytterligere informasjon kan skaffes fra 
Egersund Trål ved å henvise til MOS BOOM-
modellen og serienummeret som er merket på 
oljelensen, eller ved å kontakte den autoriserte 
distributøren. 
Når lensen sendes til produsenten eller til 
produsentens autoriserte distributør for 
undersøkelse, reparasjon eller gjennomgang, må 
den være fri for forurensning og farlige eller 
aggressive stoffer. 

1.1. Driftsprinsipp 
MOS BOOM-oljelenser er et nytt konsept innenfor 
design og utvikling av oljelenser: de er 
selvoppblåsende fra én posisjon.  Ved å bruke et 
trykkluftoppblåsingssystem reduseres nødvendig tid 
for utsett og inntak til et minimum. Lensene blåses 
opp under utsetting og er fullstendig klar til drift 
etter at de kommer i kontakt med vannet.  Dette gir 
mulighet for hurtig respons under den kritiske 
perioden i de tidlige stadiene av et søl. 
 

 
 
 
De mindre MOS BOOM-enhetene er perfekt for bruk 
i havner, terminaler og kystfarvann. De større MOS 
BOOM-enhetene er konstruert for bruk i røff sjø og 
ved høye bølger. 
 
Lensens fribord opprettholdes av en serie fleksible 
systemer i spiral som trykksettes med luft mens 
lensen fremdeles er på trommelen. MOS BOOM 
leveres i kontinuerlige seksjoner på opptil 
maksimalt 400 meter. Tverrgående inndelinger 
deler hver barriere opp i 5 meter kamre og spiralen 
fylles opp fra flere punkter. Dette danner seksjoner 
som er uavhengig av hverandre for å sørge for 
hastighet under utsetting og sikkerhet under bruk. 
 
Under utplasseringen utvider spiralen fribordet så 
snart lensen forlater hydraulikktrommelen. Denne 
plutselige utvidelsen setter i gang oppfyllingen av 
luft fra atmosfæren i lensekammerne, og når lensen 
kommer i vannet, forsegles disse kamrene. 
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MOS BOOM-oljelenser er utstyrt med et sekundært 
oppblåsingssystem som kan brukes til å blåse opp 
lensenes luftkamre om nødvendig. Dette gjør det 
mulig med utplassering av lensen under lange 
perioder med røff sjø. 
 
MOS BOOM-ene lastes på tromler med sving som 
inkluderer et automatisk oppblåsingssystem for 
lensene. Svingmulighet på trommel forenkler  
inntak/lagring. Egersund Group produserer og 
leverer MOS REEL-er i forskjellige størrelser og med 
forskjellige egenskaper i henhold til lengden og 
størrelsen av lensen som leveres.  
 
Et hydraulikk-aggregat forsyner trommelen med 
hydraulisk kraft. En kompressor kreves for 
oppblåsing av lensen.  Hvis det finnes hydraulisk 
kraft (eller en egnet forsyning med trykkluft), kan 
dette også brukes. 
 
På grunn av at lensen blåses opp automatisk, kan 
én enkelt person aktivere systemet og ingen fysisk 
kontakt mellom operatøren og trommelen kreves 
under utsetting. Dette reduserer faren for 
operatøren under oppsamlingsoperasjoner. 
 
Det eneste arealet som behøves for utsetting er det 
som tas opp av til MOS REEL, tatt i betraktning at 
trommelen svinger +/- 20º fra side til side. 
 
Hvis MOS REEL leveres med en 
fjernkontrollanordning, har operatøren full kontroll 
over utsetting og inntak av lensen ved hjelp av 
fjernkontrollpanelet. 
 
Utsetting av lensen skjer ved at spiralslangene 
trykksettes før utsetting. Lensen spoles av 
trommelen og går i sjøen. Deretter fylles det på med 
kammerluft etter behov. 
 
Etter bruk spoles  oljelensen tilbake på 
lensetrommelen.  
 

 
 
Lensene er svært fleksible og har en gode  
bølgefølgende egenskaper på grunn av: 

 Stor oppdrift i forhold til vekt 
 Fleksibel konstruksjon 
 Lavt kammer-lufttrykk. 
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Bli fortrolig med utstyret: Les nøye bruker- og 

vedlikeholdshåndbøkene.   
Før du betjener utstyret skal du kontrollere at 
sikkerhets- og kontrollanordningene fungerer 

som de skal. 

 
Eieren og brukeren er ansvarlig for å 

vedlikeholde og betjene oljelensene i samsvar 
med bruksanvisningene som er vedlagt. 

Etterfølg alle oppførte sikkerhetsanvisninger og 
andre rimelige sikkerhetspraksiser. Egersund 

Group tar ikke ansvar for skader på utstyret og 
annen skade på eiendom og/eller personskader 

som skyldes uforsiktighet eller feilaktig bruk. 

 
Egersund Group verken anbefaler eller går god 

for noen uautoriserte modifikasjoner av 
oljelensen. 

Egersund Group forbeholder seg retten til å 
foreta endringer i design og endringer for 

forbedringer av produktet uten å påta seg noen 
forpliktelse til å montere disse på produkter 

som tidligere er produsert. 
Brukerhåndboken gir anbefalinger for lengre 

tids og tilfredsstillende drift. 
 

1.2. Nøkkelegenskaper 
 Hurtig utplassering 
 Minimal bemanning 
 Minimalt dekkområdekrav 
 Separate oppblåsingssystemer gir sikker 

fylling med luft  
 Enestående egenskaper til å følge bølgene 
 Robust konstruksjon 
 Høy operatørsikkerhet 
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1.3. Utpakking og inspeksjon ved 

mottak 
Når du mottar utstyret, skal du gjøre følgende for å 
unngå fremtidige problemer: 

 Kontroller antall og type varer mottatt 
mot pakkseddelen. 

 Kontroller at varene ikke ble skadet under 
transport. 

 Kontroller at du har mottatt bruker- og 
vedlikeholdshåndboken sammen med 
utstyret. 

 

 

Det skal ikke brukes skarpe 
gjenstander ved utpakking av utstyret.  
Et kutt eller en punktering kan få 
alvorlige konsekvenser for utstyrets 
ytelse. 

 
Når du håndterer utstyret, vær oppmerksom på 
vekten som vises i spesifikasjonstabellen.  Bruk 
passende håndterings- og løfteutstyr i samsvar med 
sikkerhetskrav. 

 
Du skal ikke stå eller gå under last som 

henger fra heise- eller løfteutstyr. 

1.4. Garanti 
Egersund Group garanterer alle solgte varer mot 
feilfunksjon som skyldes mangler i materiale, 
produksjon eller design i en periode på TO ÅR fra 
leveringsdatoen til KJØPEREN. Egersund Trål skal 
ikke i noe tilfelle holdes ansvarlig for feil eller skade 
som skyldes uriktig bruk av utstyret eller feilaktig 
montering hvor andre parter enn Egersund Trål 
personell hadde overoppsyn. 
 
Under garantiperioden kan Egersund Trål etter 
egen vurdering reparere det defekte utstyret 
direkte eller gjennom sitt autoriserte 
servicepersonell skifte utstyret gratis eller 
refundere kostnaden til utstyret etter at BRUKEREN 
har fremlagt kjøpsbevis. 
 
Egersund Trål skal ikke oppfylle garantien hvis det 
defekte utstyret har blitt manipulert eller reparert 
av noen annen enn Egersund Tråls autoriserte 
teknikere. Garantien inkluderer ikke deler som er 
skadet på grunn av normal slitasje eller på grunn 
av manglende samsvar med vedlikeholdsplanen 
angitt av Egersund Trål, som skal utføres av 
KJØPEREN ved de viste intervallene.  Garantien 
inkluderer heller ikke kostnadene ved å sende 
utstyret for reparasjon til Egersund Trål, den 
etterfølgende returen til kunden eller kostnaden ved 
å sende de nye delene til KJØPEREN for å skifte de 
defekte materialene. 
 
Egersund Trål garanterer kvaliteten til utstyret for 
bruken og formålet vist i de tekniske 
spesifikasjonene, og skal derfor ikke holdes 
ansvarlig for feil eller skade forårsaket av feil bruk 
av utstyret, inkludert feil bruk som skyldes at 
KJØPEREN ikke har gitt nøyaktig og riktig 
informasjon til Egersund Trål, ved forespørsel om 
pristilbud eller ved innlegging av ordre, når det 
gjelder den endelige plasseringen eller tiltenkte 
bruken av utstyret. 
  



 MOS-BOOM. Brukerhåndbok 
 2.0 SIKKERHETSRÅD 

 

 

Fare. 
Hvis dette rådet ikke følges, kan 
det føre til alvorlig personskade 
eller i verste tilfelle dødsfall, samt 
stor skade på utstyret. 
 

 

Fare for eksplosjon. 
Hvis dette rådet ikke følges, kan 
det føre til alvorlig personskade 
eller i verste tilfelle dødsfall, samt 
stor skade på utstyret. 
 

 

Elektrisk fare. 
Hvis dette rådet ikke følges, kan 
det føre til alvorlig personskade 
eller i verste tilfelle dødsfall, samt 
stor skade på utstyret. 
 

 

Fare på grunn av hevet last. 
Hvis dette rådet ikke følges, kan 
det føre til alvorlig personskade 
eller i verste tilfelle dødsfall, samt 
stor skade på utstyret. 
 

 

 
 

Fare på grunn av varme 
overflater 
Hvis dette rådet ikke følges, kan 
det føre til alvorlig personskade. 

 

 

Advarsel! 
Hvis dette rådet ikke følges, kan 
det føre til skade på utstyr og/eller 
installasjoner. 
 

 

2.1. Generelt 
Følg alltid anvisningene for forhindring av risiko 
avhengig av typen arbeid og væsker som lagres. 

 
Personlig verneutstyr må brukes. 

 
Vær ekstremt varsom når du håndterer farlige 
væsker. Pass på at du vet hva farene er og 
iverksetter passende sikkerhetstiltak. Søk medisinsk 
hjelp umiddelbart hvis du kommer i kontakt med 
farlige væsker. 

 
Hvis du arbeider i et potensielt eksplosivt miljø må 
passende tiltak treffes. 

 
Hvis du bruker elektrisk pumpeutstyr, vær 
oppmerksom på faren for elektrisk støt. 
Kontroller nøye om maskiner har strømfare. 
 

 
 
Kontroller at lensetrommelen er godt festet til et 
fast fundament før utplassering av lensen med båt. 
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Utstyret må ikke utsettes for temperaturer 
over 70 ºC eller under -30ºC. 

  

 

Plasser lensen på et jevnt underlag for å 
unngå oppskraping.  Bruk av en 
slitasjematte anbefales (valgfritt tilbehør). 

  

 

Lensen skal ikke brukes eller forankres i et 
område hvor bølgene bryter.  Det kan føre 
til alvorlig skade på lensen. 

  

 

Den maksimale hastigheten under sleping 
av lensen skal ikke overskride 1,5 knop.    

 
 
 

  
  

 

Lengre tids utsettelse for olje og 
løsemidler akselererer bomslitasje.  
Rengjøring av lensen gjør at den varer 
lenger. 
 

 

 
Ved bruk av en høytrykksspyler, pass på at 
strålen ikke holdes for nær lensen for å 
unngå skade. 
Spyleavstanden avhenger av vanntrykket 
som brukes. 

  

 

Kontroller at det ikke er noen vaskemidler 
igjen på lensen siden det med tiden kan 
skade stoffet. 
 

  

 

Det skal ikke brukes skarpe gjenstander 
ved utpakking av utstyret.  En rift kan 
alvorlig påvirke utstyrets ytelse. 

 



 MOS-BOOM. Brukerhåndbok 
 3.0 TEKNISKE DATA 

3.1.  Skisse 
 

3.1.1. MOS BOOM-oljelenser   

 

 
 
 
 

Artikkel Beskrivelse 
1 Flytekammer 
2 Skjørt 
3 Ballastlomme  
4 Blytau (ballast) 
5 Spiralslange  
6 Primær luftkrets for spiralslange  
7 Reserveslange for flytekammer 
8 Strekkelement 
9 Fribrettlukketau 

10 Skott 
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3.1.2.  MOS BOOM-ytterende med slepeline 

 

 
 
 

Artikkel Beskrivelse 
1 Ytre slepeline 

2a Lensekobling 
2b Lensekobling 
3 Tau for lukking av lensekobling 
4 Løkke eller plate fro tilkobling til slepeline 
5 Strekkavlaster 
6 Koblingspunkt for slepeline 
7 Forsterking 
8 Hydraulikkslanger for spiralkretser 
9 Hydraulikkslange for ytre bøye 
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3.1.3.  MOS BOOM ytre slepeline  

 

 
 

Artikkel Beskrivelse 
1 Slepetau 
2 Sjakkel 
3 Tilkobling 
4 Bøye 
5 Tau for tilkobling til strekkelementene 
6 G-hook 

 
Slepesystemet brukes til å slepe lensen i sjøen.  
Trekkreftene tas opp av strekkavlasterne og overføres 
til slepelinen.  
 

 
 
Slepeutstyret består av en «hanefot» som består av 3 
tau som er koblet til strekkavlasterne på lensen. Disse 
tauene er festet til slepetauet. 
 

 
 

 
 
Strekkavlasterne er ikke beregnet for oppankring 

av lensen 
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Tauet skal ikke under noen omstendigheter holdes 

med hånden eller festet til noen annen del av 
kroppen under sleping av en bom. Trekkreftene på 
tauet kan gi forbrenninger og du kan trekkes ut i 

vannet med et plutselig rykk i tauet eller en 
uventet bevegelse fra båten. 

 

 
Når du bruker båt, følg standard retningslinjer for 

sikkerhet til sjøs. 

 
Knytt slepetauet stramt til slepepunktet på båten. 
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3.1.4.  MOS BOOM indre slepeline 

 
 

Artikkel Beskrivelse 
1 Slepetau 
2 Tilkobling 
3 Sjakkel 
4 Varmedyppet Viking-lenke 
5 Tilkoblingstau for strekkelement 
6 Hjelpetau  
7 Bøye 

 
 
Den indre slepelinen består av en «hanefot» som 
består av tre tau som er koblet til strekkavlasterne på 
lensen. Disse tauene er festet til slepetauet. 

 

Den indre slepelinen er utstyrt med et hjelpetau med 
et Viking-ledd i den ene enden, som må kobles til 
koblingssjakkelen og den andre enden må festes til 
fartøyet. 
 

 
Fest hjelpetauet 

til et egnet punkt ombord i slepefartøyet 
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3.1.5. MOS BOOM-kryssbissel 

 
Artikk

el 
Beskrivelse 

1 Slepetau 
2 Kryssbisselnett med ring 
3 Viking-lenke 
4 Sjakkel 
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3.2. Tekniske spesifikasjoner 
 

 

 
 

   MOS-BOM 2700 
Driftsparametere  
Maksimum bølgehøyde [m] 7 
Signifikant bølgehøyde [m] 4 
Vindstyrke, normal [m/s] 20 
Vindstyrke, maks. [m/s] 25 
Slepehastighet ved bruk (i forhold til vannet) [kts] 1 
Maks. slepekraft [kN] 120 
Oppblåsingssystem Selvoppblåsende, “single-point” oppblåsning 
Fysiske parametere  
Friborddiameter [mm] 1200 
Skjørtdybde [mm] 1500 
Primær oppblåsing Oppblåsbar dobbeltspiral 
Kammerlengde [mm] 5000 
Vekt [kg/m] 26,6 
Bruddstyrke, øvre/midtre/nedre strekkavlaster [kN] > 100 
Standardlengde [m] 400 
Farge Oransje 
Volum [m³/400 m] 26 
Materiale  
Kvalitet på duk TPU 1400 g/m2 
Primær oppblåsing, spiralsystem Spesialvevd spiralslange 
Sekundær oppblåsing, reservesystem PVC-slange 
Strekkavlaster Dyneema webbing 
Ballast Blytau 
Krav  
Lufttrykk, primært (spiraler) [bar/psi] min. 5 / 73 
Lufttrykk, sekundært (reserve) [bar/psi] min. 5 / 73 
Luftvolum, sekundært (reserve) [m³/min.] 5 ved 5 bar 

I tråd med politikken sin for kontinuerlig forbedring forbeholder Egersund Trål retten til å endre sine tekniske spesifikasjoner uten forvarsel. 
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4.0 FØR DRIFT 
 Artikkel Aktivitet 
 1.  Det er avgjørende at personellet som inngår i 

installasjon/mobilisering, vedlikehold og bruk av 
oljelensen er fortrolig med hvordan utstyret skal 
brukes. 

 

2.  Hvis lensene brukes i ubeskyttede farvann, må det tas 
hensyn til værmelding for å kunne foreta inntak av 
lensene før forholdene når grad 4 på Douglas-skalaen. 

3.  Fjern presenningen på lensene.  Det skal ikke brukes 
skarpe gjenstander ved utpakking av utstyret.  Et kutt 
eller en punktering kan få alvorlige konsekvenser for 
utstyrets ytelse. 

4.  Plasser en slitasjematte eller et sterkt lerret på bakken 
for å beskytte lensen mot å hekte seg opp i skarpe 
overflater (steiner, hjørner osv.). Fest matten til 
trommelen for å forhindre at den beveger seg. 

  

 
Håndter lensen på et glatt underlag for å unngå 

oppskraping. 

 

5.  Utsetting og lagring av MOS BOOM er enkel ved bruk 
av en MOS REEL, som er en spesialtilpasset 
lensetrommel med sving. Max. rotasjonsvinkel for MOS 
REEL er +/- 20º, og operasjonsområde rundt MOS Reel 
må være klarert uten hindringer for å kunne svinge 
trommelen fra side til side. 

 6.  Kontroller at det er tilstrekkelig hydraulisk kraft 
tilgjengelig. Kraften kan leveres av fartøyet eller av et 
uavhengig hydraulisk aggregat. 

 7.  Luften for oppblåsing av lensen kan leveres av fartøyet 
eller av en uavhengig kompressor. Kontroller at en 
luftforsyning med riktig trykk er tilgjengelig.  
Lufttrykk må ikke overskride 6 bar under 
oppblåsing.   

 

 

 
Kontroller at sokkelen til bomspolen er godt festet 
på et solid gulv før lensen utplasseres fra båt.  Hvis 

den ikke er riktig festet, kan den velte (lensen 
kommer fra hverandre øverst fra og hvis sokkelen 

av spolen er festet med tau eller stropp kan 
svingingen føre til at den velter). 

 
 8.  Før utsetting skal man forsikre seg om at slepeutstyret 

er riktig montert. 
 9. Når hjelpeutstyr som tromler, hydraulikk aggregat, 

kompressorer osv. brukes må man påse at dette 
utstyret er i god stand og riktig montert i henhold til 
brukerhåndbøkene. Påse at MOS REEL og 
hjelpeutstyret er festet på et fast og plant fundament. 
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Kontroller at slangekoblingene er i god stand og at 
verken låseringer, spaker eller pakninger mangler 

for å forebygge enhver utilsiktet frakobling. 
 

 

 
 

 

10. Et sett av hydraulikkslanger kreves for å koble MOS 
REEL til hydraulikkaggregatet. Tre slanger følger med 
og er utstyrt med hurtigkoblinger i hver ende: Trykk, 
retur og tapp. 
Sikkerhetsringen for hurtigkobling må flyttes bakover 
langs slangen for tilkobling. 
Når den er tilkoblet skal du påse at du returnerer 
sikkerhetsringen til sin opprinnelige posisjon og 
kontrollere at koblingen foretas riktig slik at den ikke 
kan løsne ved et uhell. 

  

 
Husk: Ingen skal under noen omstendigheter koble 
til utstyret mens hydraulikkaggregatet er i gang. 

 
11. Kontroller at ingen er plassert foran trommelen under 

utsetting og at det er ingen hindringer som kan skape 
farlige situasjoner. 

 12. Det er viktig å synkronisere utsetting fra trommelen 
med hastigheten på slepefartøyet. Det anbefales å 
opprettholde konstant radiokommunikasjon. 
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5.0 DRIFT

5.1. MOS BOOM oljelense og MOS REEL med fjernkontroll. 
 

Før oppstart (se også brukerveiledningen for MOS REEL) 
MOS BOOM og MOS REEL er designet for styrbord sveipesystemer. Babordsystemer er spesialdesign.. 

Komponent Funksjon 
MOS REEL 

 

Kontroller at lensetrommelen er plassert i et område hvor det ikke er skarpe 
gjenstander eller underlag som kan skade lensen.  
 
Langsiden av lensetrommelen må være parallell i forhold til utsettingsområdet.  
 
Lensetrommelen trenger plass for å kunne svinge.  Den maksimale svingvinkelen 
for trommelen er +/- 20º. 
 
Ta av presenningen som beskytter lensen. 

Kontrollboks 

 

Kontrollboksen inneholder PVG-kontrollventilen og fjernkontrollanordningen 
som lar operatøren styre utsetting og inntak av lensen: trommelen, 
kompressoren og vinsjen. 
 
Koble strømpluggen til uttaket på kontrollboksen. 

Hydraulisk forsyning 

 
 

 

Kontroller at det er nok hydraulisk kraft.  Hydraulisk kraft kan leveres av 
fartøyet eller av et uavhengig hydraulikkaggregat. 
 
Koble til og kontroller hydraulikk-koblinger. 
Trommel: Trykk, retur og dren  
Kompressor: Trykk, retur og dren  
 

Luftforsyning 

 
 

Kontroller at det er luftforsyning med egnet trykk.  Luft til oppblåsing av lensen 
kan leveres av fartøyet eller med en uavhengig kompressor.  
Lufttrykk må ikke overskride 6 bar under oppblåsing.   
 
Koble til luftslangen mellom komressoren og bunnrammen på lensetrommelen. 

Blokkeringsplater 

 

Fjern platene som blokkerer for svingfunksjonen  på MOS REEL.  
 
Platene forhindrer trommelen fra å svinge under transport eller når MOS REEL 
ikke er i bruk. 
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Radiokontrollenhet  Koble fra manuell til fjernkontroll for å betjene med fjernkontrollenheten  
 

 Se Fjernkontroll, manuell 

 
 

 
Oppstart 

Primært oppblåsingssystem 
(spiraler) (15 min før 
utplassering) 
 

 
 

Spiralkretser ÅPEN 

 
Kammerluft LUKKET 

 
Start kompressor  
 
 

 

Start opp og aktiver kompressoren 
 

 
 
Kontroller manometrene på trommelen for å sjekke at begge spiralsystemene er 
trykksatt.  
 
Under oppblåsing av lensen må trykket ikke overstige 6 bar. 
 

Slepeline, ytre  

 

Sjekk at slepelinen er koblet til lensens hanefot før utsetting. 
Feste så	en	blåse	til	sleperen,	bruddstropp	og	en	ca.	20	m	lang	line	m/blåse	for	
opphenting	til	slepebåt.  
 

A B 
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Kammerluft 

  

 

Koble de to camlock-koblingene fra lensens kammerluftslanger til ytre (grønn) 
og indre (rød) kammerluftuttak.  Kontroller at slangene ikke er vridd.  
 
LUKKET Kammerluft                             

       
ÅPEN Kammerluft (BLÅSER OPP)            ÅPEN Kammerluft (TØMMER)   
 

                        
Stabilisering av nett  og 
kryssbisselline  
 

 
 
 

Tvers-over-hanefot G-krok skal kobles til G-kroken på stabiliseringsnettet  
 
Stabiliseringsnettet er koblet til lensens innfesting for tvers-over-hanefot i 
seksjon fem og seks (omtrent 125–150 m). 
 
 

Slepeline, indre  
 

Spol av trommel og fest enden til slepefeste eller slepekrok ombord.  G-kroken 
skal kobles til G-kroken på innhaler-linen (line til å trekke lensen tilbake på 
trommelen). 

 
Indre slepeline må ha omtrent samme lengde av skjøteluftslanger for kammerluft 
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Utplassering 
 (omtrent 15 min. av trykksetting + 15 min. utplassering + 20–30 min. for reserve) 

Komponent Funksjon 
Kurs OR fartøy Utsetting MÅ foretas med strøm-/vind-retning. 
Slepeline, ytre  

 

Overlever ytre slepeline til slepebåt.  
Overlever de to TEMA hurtigkoblingene som trengs for å tømme lensen raskere 
ved inntak. 

Ytterende av lense: Bøye og 
trykkmålere 

 
 

 
 

 

Bøyen på ytterenden av lensen må blåses opp med «luftpistol» (ESTO-
hurtigkobling): maks trykk: 0,02 bar.  Hvis bøyen har for stort trykk, kan det 
medføre at bøyen sprekker og skader lensen. 
 
Så snart de ytre spiralene er blåst opp, fjern trykkmålerne på ytterenden. 
 
De to hunnkoblingene av TEMA-type og ESTO-koblingen må være frakoblet 

før lensen trekkes ut. 
 

 

Lense  MOS BOOM og MOS REEL er designet for styrbord sveipesystemer. 
Ideelt sett skal lensen settes ut tilstrekkelig langsomt slik at lensen får tid til å 
ekspandere og trekke inn luft mellom skjørt og miniskjørt.  
 
Fortsett å trekke lensesystemet i rett linje til tversover/sidesleper G-krok er av 
trommelen. 
 
Dreining av trommelen og vinsjen kan styres manuelt eller med fjernkontrollen. 
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Tvers-over-hanefot  

 

Når stabiliseringsnettet (SN)-G-kroken er fri, STOPP utsetting (slepebåten må 
stoppe fullstendig)  
 
Koble tversoveren til SN-G-kroken. 
 
Fest en bøye på stålringen.  
 
Fest gjerne blåser på tversoverer/sidesleper slik at denne ikke synker. Fest 
tversoversleper til tuggerwiren med bruddstropp. 
 
Kontroller at tversoveren/sidesleper går fri av fartøyet mens en fortsetter 
utsetting til den indre enden av lensen er spolt av trommelen. Slepefartøyet kan	
begynne	å	taue	oppover	langs	OR	fartøyets	styrbord	side (avstand ca. 25 m)	når	
hanefot for sidesleper er kommet et stykke	bak	hekken	på	OR	fartøyet.  

Sekundært (reserve) 
oppblåsingssystem 

Når kammerluftslangene er av trommelen, STOPP utsetting (slepebåten MÅ 
stoppe fullstendig) 
 
Koble kammerluftslangene til hhv rød og grønt kammerluftuttak på trommelen. 

Slepeline, indre  Koble indre slepeline G-kroken til G-kroken på innhalerlinen. 
 
Kontroller at indre slepeline går fri av fartøyet mens en fortsetter utsettingen. 
Feste så indre slepeline til OR fartøyets styrbord side, samtidig som trosse mellom 
trommel og lense blir sittende, men med god slakk.  

Sekundært (kammerluft) 
oppblåsingssystem  
 

Når hele lensen er i sjøen, lukk spiralkretsene og åpne for kammerluft.  

 
 
Krets A (spiral)  LUKKET     Krets B (spiral) LUKKET      Kammerluft ÅPEN 
 
Fortsett oppblåsingen til hele lengden av lensen er fullstendig oppblåst: 20–30 
min.  
 
Maks trykk: 6 bar i spiralkretsene.  
 
Stopp kompressoren og fyll opp lensen etter behov.  

Slepefartøy  Slepefartøyet svinger 180o babord og følger lensen på en avstand på omtrent 15 
meter (avhengig av sjøforhold) til lensens ytterende er på nivå med 
stabiliseringsnettet. SLEPEFARTØY svinger 90o styrbord og fortsetter til lensens 
ytterende er 40–50 m foran VL-baugen. SLEPEFARTØY svinger 90o babord til 
lenseoperatøren ber SLEPEFARTØY om å stoppe. 

OR - fartøy  Foreta en nøytral sving 90o babord. Strøm-/vindvektor peker nå direkte inn i 
lensesystemet og skyver lensen på plass. Både slepefartøyet og OR-fartøyet og 
går sakte forover og slipper ut innhalerlinen og slangene til indre slepeline tar all 
strekk. 

 
INGEN STREKK I INNHALERLINE ELLER SLANGER UNDER BRUK! 

 
Tvers-over sleper 
 
 
 

Alltid vinkelrett i forhold til skipssiden omtrent 50–60 m lang 
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Tow rope during
deployment

Retrieval rope and air
supply

Cross Bridle

 
 
 

Inntak  
(omtrent 60 min. for fjerning av trykk + 25 min. for inntak) 

Komponent Funksjon 
Lense 
 

 

Kontroller at luftkoblingene som er plassert på trommelen, er riktig tilkoblet. Det 
er viktig å garantere at luften kan tømmes fra spiralslangen under 
inntaksprosessen.  
 

Fjerning av trykk fra lensen 
(60 minutter før inntak) 
 
 

Omtrent 60 minutter før inntak fjernes trykket fra lensen.  
 
ÅPNE  spiralkretser og reserve under inntak slik at lensen kan «puste» ut. 

 
   
 Krets A (spiral) ÅPEN          Krets B (spiral)  ÅPEN             Kammerluft ÅPEN 
 
Lukk luftforsyningen fra MOS REEL. 
 

 
Trykket i spiralslangen må være mindre enn 0,5 bar før innspoling på 
lensetrommelen kan starte. 
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Valgfri:  Fjerning av trykk 
fra spiral  (med 
kammerluft) 

 
 

Slepefartøy Tømmingen av luft går raskere hvis slepebåtoperatørene gis anvisninger om at 
de to hannhurtigkoblingene av TEMA-type kobles på ytterenden av.  
 
Slepefartøyet svinger 180o styrbord og følger lensen. Slepefartøyet kjører 
omtrent 250 m forbi tvers-over sleper. Slepefartøyet stopper mens VL svinger. 
 

OR - fartøy  OR-fartøy svinger 90o styrbord med noe strekk i tvers-over sleper under 
svingingen. 
 

Tvers-over sleper Når OR-fartøyet er i posisjon slipp ut tvers-over sleperen til lensen er på rett linje.  
 

Lense 

 
 

Når lensen er vinkelrett i forhold til trommelen i midten, begynn å trekke tilbake 
linen og slangene.  Roter sakte trommelen slik at innerhalerlinen vikler rundt 
trommelen til slepelinens G-krok kan løses ut.  
 
Husk å løse ut strekk i slepelinen. 
 

Slepeline og luftslanger 
 
 

Når slepelinens G-krok er om bord, koble fra luftslanger og slepeline og fortsett 
inntak. 
 

Lense 
 
 
 

Bruk sving på trommelen til å fordele lensen jevnt på trommelen.  
 

            
 
Lensen skal trekkes tilbake med noe strekk omtrent 45o i forhold til sjøen. Trekk 
inn igjen lensen ved å rotere trommelen ved lav hastighet så luftkamrene kan 
tømmes. 

Tvers-over sleper 

 

Stabiliseringsnettet skal alltid oppbevares i midten av trommelen og G-
kroken festes til en av innfestingene på lensen. 
 
Koble fra tvers-over sleper og oppbevar den separat for den neste 
utsettingsprosedyren. 

Trekker tilbake den ytre 
enden av lensen 
 

Sørg for at all luft er ute av lensen før den lagres. 
 
Før man løfter de siste 2-3 meterne av lensen ut av vannet, la vannet renne av 
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(det kan være mye igjen inni lensen). 
 
Den ytre enden av bøyen må være tømt for luft før lagring. 
 

Lense 
 

Rull opp slepeutstyret og samsvarende slepeline over den lagrede lensen og fest 
den ledige enden av stolpen til trommelen.  
 
Beskytt lensen med presenning så snart den er tatt inn og ikke er i bruk. 
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5.2.   Lensekoblinger 

 
 

Artikkel Tiltak 

 
 

1 MOS BOOM-oljelenser leveres med «norske» 
lensekoblinger i begge ender.  En adapter for å 
koble sammen slangene kan leveres for å koble 
sammen to lenser. 

2 

Norske lensekoblinger er lagd av to strimler 
lensemateriale, med ringer og maljer som kobles 
sammen og et tau som trekkes igjennom for å 
forhindre at koblingen åpner seg. 

 

 
 
 
 

3 Slik kobler du sammen to lenser: 
 
På oversiden skal maljene fra den ene lensen 
plasseres over ringene til den andre lensen og 
tauet må trekkes gjennom ringene som vist 
nedenfor. Enden på tauet festes med den 
medfølgende festeanordningen. 
 
G-kroker må kobles til. 
 
Operasjonen med maljene og ringene må gjentas 
på undersiden. 

  

  
Det er viktig å koble til G-krokene riktig for å 

sikre at strekkreftene overføres til 
strekkavlasterne 
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5.3. Tauing  
 

5.3.1. Driftsforhold 

Lensen egner seg til bruk som respons på oljesøl i 
beskyttede farvann, på åpen sjø og til havs. Hvis 
lensene brukes i ubeskyttede farvann, må det tas 
hensyn til vær- og sjømeldinger for å kunne trekke 
tilbake lensene før forholdene når grad 4 på 

Douglas-skalaen. Hvis lensen ikke trekkes tilbake 
før disse forholdene inntreffer, kan den påføres 
skade.  
Enhver skade må repareres før den forplanter seg 
til resten av lensen. 

 
DOUGLAS-SKALA 

Nr. Sjøens tilstand Bølgehøyde Sjøforhold 

0 STILLE 
(SPEILKLART) 0 m Sjø som et speil. 

1 STILLE (KRUSET) 0–0,2 m Krusninger, ingen skumtopper. 

2 ROLIG 0,2–0,5 m Småbølger, topper begynner å bryte. 

3 LITT 0,5–1,25 m Små bølger begynner å bryte. Stort antall skumtopper. 

4 MODERAT 1,25–2,5 m Moderate lengre bølger. Mange skumtopper. 

5 GROV 2,5–4 m Store bølger med skumtopper. 

6 VELDIG GROV 4–6 m Sjøen hoper seg opp, hvitt skum blåser i strimer. 

7 HØY 6–9 m Høye bølger med tett skum.  Bølgetopper begynner å rulle over.  
Betydelig sprøyt.  Redusert sikt. 

8 VELDIG HØY 9–14 m Veldig høye bølger med overhengende bølgetopper.  Sjøen er 
hvit fra blåst skum, betydelig rulling.  Dårlig sikt. 

9 FENOMENAL Over 14 m Luften er fylt med skum og sprøyt, sjøen er helt hvit, det er 
omtrent ingen sikt. 

    

5.3.2. Tauing 

Når lensen ganske enkelt beveges fra ett sted til et annet, må den slepes i en rett linje ved hastigheter opptil 
spesifisert maksimal slepehastighet. Det anbefales å ikke komme opp i den maksimale slepehastigheten for å 
redusere faren for plutselige trekk.  
 

 
 

 
En passende hastighet skal brukes for å forhindre at oljesølet går under lensen. 
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Etter bruk 
Etter bruk må lensene rengjøres for å kunne 
garantere lang levetid.  Utsettelse for olje og 
løsemidler over tid får stoffet til å stivne og svekkes 
raskere. Med riktig rengjøring varer lensen lenger. 

Lensene oppbevares vanligvis på lensetrommelen. 
 

 

Artikkel Tiltak 

 

 

1 Kontroller om det finnes skade på stoffet, 
kontakter, maljer, tau osv. 
 

2 Kontroller slangene.  Kontroller om det finnes 
luftlekkasjer.  
 

3 Kontroller slepeutstyret.   
 

4 Sikre lang levetid ved å sprøyte lensen med 
ferskvann etter bruk i sjøen (særlig før 
oppbevaring i lengre tid). 

5 La lensen tørke før oppbevaring. 

6 Plasser presseningen over lensen for å 
beskytte den mot vær og vind. 
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6.0  FEILSØKING 
 

PROBLEM MULIG ÅRSAK ANBEFALT TILTAK 

Lensen tømmes ikke helt for 
luft Hindring Finn blokkeringspunktet og fjern gjenstanden 

som forårsaker hindringen. 

Lensen blåses ikke opp 

Hindring eller skade på 
spiralslanger 

Søk etter seksjoner hvor det finnes skade eller 
blokkering.  
 
Hvis nødvendig, fjern den skadde seksjonen. 
 
Se vedlikeholdshåndboken for å reparere små 
skader på stoffet eller spiralslangen. 
 
Hvis en hydraulikkslange er punktert, må den 
skiftes ut. 

Hindring eller skade på 
reserveslange. 

Hindring eller skade på 
hydraulikkslanger 

 

Skade på lensen 

Utplassering og 
tilbaketrekking av lensen 
uten slitematte 

Se etter den delen av lensen hvor skaden finnes: 
stoff/spiralslanger/hydraulikkslanger ... 
 
Se vedlikeholdshåndboken for å reparere små 
skader på stoffet eller spiralslangen. 
 
Hvis en hydraulikkslange er punktert, må den 
skiftes ut. 

Kontakt med en skarp 
gjenstand i sjøen 

Lensen driver løs Slepelinen skadet eller ikke 
riktig festet. 

Kontroller slepelinen og slepetauene for å se 
etter slitasje.  Skift dem hvis de er skadet.  

 



 

 

7.0 TILBEHØR  

Henvisning Beskrivelse Bilde 

Undersøk 
tilgjengelige 
alternativer 

MOS REEL-lensetrommel 
Fra 10 til 26 m3 

 

Undersøk 
tilgjengelige 
alternativer 

HPU hydraulikkaggregat 

 

Undersøk 
tilgjengelige 
alternativer 

Hydraulisk drevet kompressor 

 

2280302000 Slitematte 6x3 m2. 

 

Undersøk 
tilgjengelige 
alternativer 

Slepelinesett fullstendig (babord og styrbord) for 
MOS BOOM 
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Undersøk 
tilgjengelige 
alternativer 

Tvers-over hanefot med stabiliseringsnett for 
MOS BOOM  

 

Undersøk 
tilgjengelige 
alternativer 

Sett av hydraulikkslanger og reserveslanger med 
hurtigkoblinger 
for MOS BOOM   

 

K000000553 Oppblåsingssett for ytterendebøye  
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8.0  RESERVEDELSETT (VALGFRITT) 
8.1. Reservedelsett for MOS BOOM  Ref. K000001029 

Reference Description Qty. Image 

2290400010 

Luftsveiseapparatsett (230 V, 50 Hz ): 
 H000000074. Varmluftssveiseapparat Leister G3  
 H000000075. 40 mm bred dyse for Leister G3  
 H000000076. 40 mm varmluftssveisevalse 
 H000000077. Metalleske for Leister-sveisesystem 

1 

 

8510403002 TPU-stoff, 1400 g/m2, oransje farge 2 m2 

 

K000001030 Linestøtter m/stofflapper for lukkeklaff 10 

 

F000000286 Spiralslange 2 lag 70 mm dia. 5 m 

 

K000000027 Lukketau  25 

 

K000000028 Lukkeklafftau (5 m) 5 

 

K000000029  Spiral låsetau 25 

 

P000004842 
T000000688 

Koblingsstykke for spiralslange   2 
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H000000909 Krympeplast for slange, 76.2 mm dia 1 m 

 

P000002679 Luftsvivel 2 

 

K000000601 Sett for 1/2 tommes hydraulikkslangekobling 2  

8800002009 Bøye 940 mm dia. 1 

 
H000000045 Kniv 1  

 
 
 
 
 

  



 

  

MOS-BOOM. Brukerhåndbok 
 

35 
 Egersund Trål 

9.0 LISTE OVER RESERVEDELER 
9.1.  MOS-BOM  

  
 
 
 

 
 

Artikkel Beskrivelse 
1  Flytekammer 
2  Skjørt 
3  Ballastlomme 
4  Ballast: Blytau (ikke vist) 
5 Spiralslange, slangedia. 70 mm 
6  Primært oppblåsingssystem 
7  Reservesystem 
8 Strekkavlaster 
9 Spiralposisjoneringslåsetau 

10  Skott 
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9.2.  MOS BOOM primært oppblåsingssystem 
 

Artik Henvisning Beskrivelse 
01 P000001594 Luftmatesystem for MOS BOOM  
02 F000000369 Hydraulikkslange DN12 (½ tommes) EN856 R9R DIN20023 4SP 
03 F000000302 Krympehylser for 1/2 tommes R2A-2ST/4SP DIN20023 INOX 
04 F000000372 Krympearmatur BSP-hann 1/2 tommes -1/2 tommes i rustfritt stål 
05 9612331300 ½ tommes BSP-laminert forsegling i rustfritt stål 
06 F000000017 Hurtigkontakt av TEMA-type i rustfritt stål ref. T5010RV 
07 F000000018 Hurtigkontakt av TEMA-type i rustfritt stål ref. T5010RV 
08 F000000396 Trykkmåler 63 mm 0–16 bar (DICSA MFI6304016V) 

 
 

9.3.  MOS BOOM reserve oppblåsingssystem 
Artik Henvisning Beskrivelse 

01 F000000002 Myk slange i PVC Ø 50 mm (reservesystem) 
02 8850102008 Polystål, Ø 8 mm tau 
03 P000001320 Tegning for kobling av reserveslangeseksjoner 006283.00 
04 P000001321 Tegning for reserveslangeende 006284.00 
05 P000001322 Tegning for reserveslangeende 006285.00 
06 F000000043 Luftslange Ø38x50 (blå) 
07 F000000039 1½ tommes hurtigkoblingskamlås/adapterslangeskaft MIL-C-27487 

Fig. 633E Inox 
08 F000000040 1½ tommes hurtigkoblingskamlås/koblingsstøvplugg MIL-C-27487  

Fig. 634B Inox 
 
 

9.4. Sett MOS BOOM-ytterendebøye (fribrettsflyt) 
 

Artik Henvisning Beskrivelse 
01 8800002009 Ø940 mm x 1190 lang PVC-bøye 
02 P000003084 Oppblåsingsadapter 
03 F000000302 Krympehylser for 1/2 tommes R2A-2ST/4SP DIN20023 INOX 
04 F000000369 Hydraulikkslange DN12 (½ tommes) EN856 R9R DIN20023 4SP 
05 F000000987 3/8 tommes ESTO 330 hurtigkobling m/koblerskaft 

 
 

9.5. MOS BOOM-tvers-over hanefot  
Tegning 013973.51 
 
 

9.6.   MOS BOOM-innhalerline 
Tegning 013973.51 

 
 

 

9.7.   MOS BOOM-slepeline 
Tegning 013973.51 
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10.0 DESTRUKJSON AV  MOS BOOM 
Hvis MOS BOOM forkastes, anbefales det å gjøre den 
helt ubrukelig og demontere komponentene  
Informasjon om avfallsbehandling: 
 Brukeren er ansvarlig for å avfallsbehandle MOS 
BOOM i samsvar med sikkerhets- og 
forbrukslovgivning i det landet MOS BOOM er i 
bruk. 
 
I noen tilfeller kan deler av MOS BOOM være 
forurenset av farlig avfall. Dette må i så fall fjernes 
av en autorisert behandler i henhold til 
reguleringsprosedyrene i det landet hvor MOS 
BOOM er i bruk. 

Emballasjemateriell må avfallsbehandles på en 
måte som ikke skader miljøet og verken forurenser 
jord, vann eller luft. 
 
Det å behandle avfallet som genereres av oljelensen, 
separat fjerner negative miljø- og 
helsekonsekvenser som skyldes utilstrekkelig 
eliminering. Denne utskillingen muliggjør 
behandling og gjenvinning av materialene den 
består av, noe som gir viktige besparelser i energi 
og ressurser.
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11.0 VEDLIKEHOLDSSKJEMA 
 

Maskin-ID Tiltak Dato Foretatt av Underskrift 
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