
 

Customer : Equinor Energy AS

Project : Feilsøk, rep & 60mnd FV

Platform : Gullfaks B

Customer PO : 4503982383

FIN order no : 130308

Customer contact: Tony Andre Breivik

Feilsøk, reparasjon & 60FV på Gullfaks B MOB Båt

Frydenbø Industri AS, Damsgårdsveien 135,5160 Laksevåg       Mail: firma.fel@frydenbo.no   Ph: +47 55349100            13.01.2022



Customer contact Tony Andre Breivik

Motor service report

General information

Customer Equinor Energy AS Customer PO 4503982383

Platform

Motor type: MO 256 K43 Boat type:

Motor & Lifeboat details

Motor make: Steyr Boat make:

Gullfaks B

Fill in date:

Motor serial no stb/bb: 68227009 / 68226501 Boat serial/build no:

Motor running hours: Boat build year:

Gearbox type: ZF 45 C + HAMILTON 241 Tag nr:

                                                     Feilsøk, reparasjon & 60FV på Gullfaks B MOB Båt.                                         

Motor ble skadet under drift offshore - Tømte seg for kjølevann grunnet defekt slange, ingen alarm grunnet 

defekt (utgått) motorpanel. Båt ble sendt i land og tatt inn i hall for feilsøk og reparasjon.                                      

 *- Motor ble gjennomgått og skadeomfang kartlagt. Motorer var utgått så det ble avtalt forsøk på reparasjon 

med "shortblock" og diverse nye reservedeler.                                                                                                             

 *- Motor ble demontert fra båt, plukket for komplett sjekk, så bygget opp igjen med ny "shortblock" før 

tilbakemontering i båt.                                                                                                                                                         

     *- Nye type paneler ble etterspurt fra motorprodusent og integrert med båtens konsoll.                                        

    *- Nye tankmålere ble integrert med de nye paneler over canbus.                                                                                

      *                                                                                                                                                                                               

            *- Båt ble sjøsatt og grunnet ferieavvikling ble kunde tilbudt å prøvekjøre båt selv.                                               

          *- Under prøvekjøring ble det påpekt ujevnt turtall, hylelyd, samt olje under motor:                                             

       ***- Kontrollkabler ble justert                                                                                                                                          

       ***- Lekkasje av turbotrykk ble lokalisert og utbedret.                                                                                                

     ***- Oljelekkasje ble forsøkt lokalisert og utbedret (Rift i rammetetning - kom opp oljedamp som så rant ned   

  langs motor, men bare etter motor hadde gått med høy belastning over lengre tid).                                                

  *- Etter ett forsøk på reparasjon av oljelekkasje ble det konkludert at båt må opp igjen for videre utbedring.                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                          

*- Motor ble demontert fra båt, plukket for bytte av rammetetning, så tilbakemontert i båt.                                     

*- Båt ble igjen sjøsatt og prøvekjørt, alt ok. Dette utbedringsarbeid er ikke ført.                                                      

 *                                                                                                                                                                                               

       *- Båt ble tatt tilbake på land, så hentet av transportør til Mongstad, før videre transport til Gullfaks B.               

      *                                                                                                                                                                                               

            *- Når båt først var inne ble det etter forespørsel også utført 60mnd FV med full service på den andre 

fremdriftsmotor, samt begge gir, vannjet, og tilhørende. Alt arbeid utført etter eget SOW.                                     

*- Det ble også oppdaget tæring/slitasje i lagerhus til vannjet, med lekkasje inn i motorrom. Ble utbedret.

Gearbox serial no:

Øyvind Krokås Jan Arild Solibakke 11.2021 12.2021

Remarks

Acceptance test approval

 Engineer(s):  Engineer(s): Repair date:

15948

Mai 2007

76-SB02

Project Feilsøk, rep & 60mnd FV FIN order no 130308

Norsafe

MUNIN 1000 DC MOB Boat

Frydenbø Industri AS, Hanøytangen 116, 5310 Hauglandshella       Mail: post.fin@frydenbo.no   Ph: +47 55349100  Ph 24/7: 92235066        
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