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SAFETY ALERT: VERHAALROLLEN
ACHTERGRONDINFORMATIE

Er hebben zich in het verleden verschillende incidenten voorgedaan met verhaalrollen
met ernstige gevolgen voor bemanningsleden. De spanning op het touw om de
verhaalrol heen kan ervoor zorgen dat het touw losbreekt wanneer deze niet
voldoende is vastgemaakt. Daarnaast kan de verhaalrol losbreken met alle persoonlijke
gevolgen van dien. Met deze Safety Alert wil PZI u bewust maken van dit
veiligheidsrisico. Daarnaast worden er suggesties gedaan om het risico te verlagen.

VOORBEELD SITUATIE

INCIDENT

MOGELIJKE AANPASSING

MOGELIJKE GEVAREN

MAATREGELEN







De trossen kunnen losschieten van de
verhaalrol met persoonlijk letsel tot
gevolg;
De verhaalrol kan afbreken met
persoonlijk letsel tot gevolg.










Denk altijd aan de meest veilige plek om te staan wanneer lijnen
strak worden getrokken en blijf uit de snap-back zone;
Laat de constructie van de verhaalrol controleren tijdens aanbouw
en later in gebruik bij het Klasse maken;
Controleer de staat van de verhaalrollen regelmatig middels een
visuele inspectie;
Wanneer er aanpassingen worden gemaakt, controleer het laswerk,
de lijn richtingen en of het bestand is tegen de krachten van het
meergerei;
Neem het gebruik van verhaalrollen mee in de procedure voor aan/afmeren, inclusief de inspectie en onderhoud ervan;
Pas de situatie aan in geval van twijfel;
Controleer of de lier nog naar behoren werkt (inclusief de ankelier);
Geef training en instructies over het veilig gebruik van de
verhaalrollen;
Wanneer bolders worden gebruikt als verhaalrollen, zorg er dan
voor dat het touw niet van de bolder af kan schieten.

Referenties/Bronnen:

BP Shipping, Downstream Assurance EMEA Safety Bulletin 001/2016

Disclaimer: De informatie in dit document is met de hoogst mogelijke nauwkeurigheid opgesteld. Echter, het Platform Zero Incidents en haar deelnemers kunnen op
geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud ervan. Het overnemen van maatregelen, suggesties, waarschuwingen, etc., dient daarom altijd vooraf
gegaan te worden door een eigen afweging en risicobeoordeling. Het verspreiden van dit document onder derden is toegestaan mits dit in de originele vorm
plaatsvindt.
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