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Teekay Petrojarl - historie

 Tidligere Golar-Nor Offshore, etablert 
bore kontraktør i 1974.

 FPSO kontraktør siden 1984 (Petrojarl I)

 Oppkjøpt av Teekay i 2006

 Kontor i Trondheim, Aberdeen and 
Macae.

 Over 600 ansatte

 Største FPSO kontraktør i Nordsjøen:
• 5 FPSO’er 
• 2 shuttle tankere og 1 FSO
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Teekay Petrojarl – hvor?

Petrojarl 
Foinaven

Petrojarl I

Petrojarl Varg

Petrojarl 
Banff

Ikdam

Petrojarl 
Cidade de Rio 

das Ostras
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FPSO konsept

Forankring

Stigerør

Subsea System

ThrusterHeli dekk

Boligkvarter

Turret

Lossesystem

Shuttle tanker
Flammetårn

Swivel / drag chain

Process
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Typiske størrelser

 FPSO
 Lengde 200m
 Bredde 38m
 Dypgang 16m
 DWT 70.000t
 Kapasitet: 430.000 fat

 Shuttle tanker
 Lengde 230m
 Bredde 42m
 Dypgang 14m
 DWT 93.000t
 Kapasitet: 650.000 fat
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Laste / losseoperasjon

 Maksimere operasjonstid
 Dårlig vær – Hs 5,5m
 God avstand mellom fartøy – 80m

 Rask lossing
 Under 24 timer (4000 m³ per time)
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Hovedkomponenter lossesystem

9 lastetanker og 2 sloptanker
En pumpe i hver tank,

hydraulisk, nedsenket
800 m³/time

Fiskal målestasjon
Kapasitet 4000 m3 pr time

Nødavstengingsventil
Endeventil

Koblerventil Petrojarl Varg
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Losseslange

16” (~40cm) diameter
120m lang
12m seksjoner
 Inspeksjon ved bruk
Årlig trykktest

På trommel 
eller sliskebane
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BLS Manifold
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Fortøyning av tankbåt

Trosse 85 m
Slitekjetting
Bruddstyrke 570 t
Lastcelle

Slakk trosse
Tankbåt posisjonering – DP klasse 2
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Oversikt tanker og pumper
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Grønn linje

Ventiler for å gi grønn linje blir kontrollert fra 
”lossebua” akterut samt tankbåt

Grønn linje er nødvendig for å kunne starte lossing
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Grønn linje
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Kontroll under lossing

Sjekklister
Prosedyrer
Alarmer for:

Høyt / lavt trykk
Høyt / lavt strekk i fortøyning
Feil posisjon av tankbåt
Feil i telemetri – grønn linje

Måling av overført volum
Stand-by båt
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Nødavstenging

ESD I
Fra tankbåt eller FPSO
Stoppe pumper
Lukke ventiler
Gjør klar til frakopling

ESD II
Fra tankbåt
Frakopling av slange
Frakopling av fortøyning
Sprinkler anlegg på tankbåt
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Endt lossing

Reversere oppkopling
Drenering av olje i rør/slange
Fylling av nøytralgass
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Petrojarl I – 23 års erfaring

Kran for lossing
Kort avstand – 45m
Stram trosse
MBC – ”Marine breakaway 

coupling
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PETROJARL CIDADE DE RIO DAS OSTRAS
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PETROJARL CIDADE DE RIO DAS OSTRAS

 230m lang slange
 135m avstand

 Men: kontakt med kjetting
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Ikdam

 300m flytende slange
 Ende sikres mellom losseoperasjoner
 Håndtering?
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Flytende slanger
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