
// TRAINING ON BOARD by MSC service team // 

Common safety errors on lifeboat systems 

ข้อผิดพลาดทั่ วไป เร่ืองความปลอดภัยในระบบของเรือช่วยชีวิต  

>>   Number of factors :  ปัจจัยต่างๆ เช่น 

1. Poor or inadequate maintenance,   การดแูลไมด่ีพอ 

2. Lack of crew training,  คนประจ าเรือฝึกอบรมไมเ่พียงพอ 

3. Lack of familiarisation in handling lifeboat equipment,  ความคุ้นเคยในการใช้อปุกรณ์ไมเ่พียงพอ 

4. Ineffective (or the avoidance of) drills and safety devices being overridden การฝึกสถานียงัไมม่ี

ประสทิธิภาพเพียงพอ และอปุกรณ์ที่ช่วยให้ปลอดภยัยงัถกูมองข้ามไป ( เช่น  FPD, limit switch เป็นต้น ) 

( For example, in April of 2016 a fatal accident occurred onboard the MV Amazon at Constanta. The 

Bosun suffered a fatal injury when he was struck on the base of the skull by the manual crank 

handle of the lifeboat winch after power was restored to the mechanism, following several safety 

device overrides that had been made due to malfunctioning limit switches. ) ตวัอยา่งของอบุตัิเหต ุเช่น

สร่ังเรือเสยีชีวิตจากการถกูฟาดด้วยแกนหมนุกว้านด้วยมือ ที่หลดุออกมาขณะที่ on ไฟกว้าน(ต้องเอาแกนนีอ้อกก่อนที่จะ 

on ระบบไฟกว้าน  และมีอีกหลายกรณีของการมองข้ามอปุกรณ์ที่ช่วยให้ปลอดภยั  เช่น limit switch ใช้การไมไ่ด้  

>>   How to avoid these accidents and incidents :    จะหลกีเลี่ยงอุบัตเิหตุได้อย่างไร 

1.  Adequate thorough maintenance,  ท าการดแูลตรวจสอบให้ดีพอ 

2. Increased crew familiarity, เพิ่มความคุ้นเคยให้แก่คนประจ าเรือ 

3. Routine training on lifeboat handling การฝึกอบรมเป็นประจ า ในการใช้งาน 

4. Correct and effective drills. การฝึกสถานีอยา่งถกูต้องและมปีระสทิธิภาพ 

Let’s look at some key areas to focus on when assessing lifeboat adequacy on vessels: 

Some Key Areas of Concern/Focus  จดุที่ต้องใสใ่จเป็นพิเศษ  

1. LRRS (Lifeboat Release and Retrieval System) failure –   

ความผิดพลาดของระบบการปลดและการรีเซต hook ( LRRS ) 

The systems can become extremely unstable due to minor wear tolerances or poor adjustment of 

release cables which could trigger unexpected releases, many times with fatal consequences. This coupled 

with designs that restrict proper maintenance and verification as well as complex operating and resetting 

requiring high level of crew understanding. 

Rather that banning non-compliant unstable hook systems, the IMO has given equipment makers the 

option to design modifications of which some are as simple as just fitting a spring on a locking cam or 

fitting a counterweight locking lever. So, hooks that have been in use for over 20 years with varying 

degrees of wear are now able to be rendered completely stable and fail safe by the addition of a small 



spring. Time will tell if this approach is adequate but the harsh reality is that it may cost a life to prove if it 

is not. 

ความทนทาน สกึกร่อนของตวัวสัด ุหรือ การปรับแตง่ลวดปลด hook ที่ไมด่ี ซึง่อาจท าให้เกิดเหตกุารณ์ hook ปลดออกเองโดย

ไมค่าดคิด.   การออกแบบที่ต้องมีการดแูลรักษาและการตรวจสอบอยา่งเหมาะสม รวมถึงการ reset hook ให้เข้าต าแหนง่  

จ าเป็นเหลอืเกินท่ีจะต้องมีความเข้าใจในระดบัท่ีสงูมากพอ 

IMO ได้ให้ผู้ผลติ ท าการพฒันาปรับปรุงแบบของระบบการ lock ของ hook ใหม ่ โดยใสส่ปริงเข้าไปตรง locking cam 

หรือ โดยการให้แกนลอ็ก (locking lever)มีน า้หนกัถว่งไว้.    ดงันัน้ hooks ที่ได้ถกูใช้มามากกวา่ 20ปี ซึง่มีโอกาสสกึกร่อน

ได้มากนัน้   มาถึงตอนนีจ้ะมคีวามแนน่อนและปลอดภยัมากขึน้ด้วยการเพิม่สปริงเลก็ๆเข้าไป  ซึง่เวลาจากนีไ้ปจะบอกได้วา่การ

พฒันาระบบการลอ็กแบบใหมน่ีจ้ะเพียงพอหรือไม ่

 

2.   Wire Rope Failure.  

ความผิดพลาดจากลวดทีใ่ช้หยอ่นเรือ 

Recently there has been an increase in incidents due to failure of fall wires used in lowering/hoisting of 

survival craft. Even though maintenance requirements have changed, deterioration of wires or use of incorrect wires is 

becoming more common.   Previously davit fall wires were required to be completely removed and reversed and 

reinstalled on the davit at 30 month intervals. This would also allow for checking of the complete length of the wire 

and in some instances proof testing of newly-fitted end terminations. Then, at intervals not exceeding 5 years, wires 

were to be completely replaced. With the adoption of annual maintenance by shore based specialists; as well as 

logistical issues in end for ending wires, this requirement was discarded. Now davit fall wires are to be inspected 

annually and replaced at intervals not exceeding 5 years. Unfortunately wires are unable to completely and thoroughly 

be inspected in situ. The routing of the wires on the davit means not all areas are safely accessible and the layers 

remaining on the drum cannot be accessed. Wires are generally covered in grease which makes it increasingly difficult 

to spot broken, damaged, crushed, abraded or corroded strands 



With no identification or markings on the wires it is impossible for any third-party service provider to match the on-

board certification to the actual wire in use to determine fit for purpose. Wires with corroding inner cores or damaged 

strands that may not follow the maker’s specifications or meet the minimum safety factors are then unknowingly left 

to remain in operation.       Wire slings attached to freefall lifeboats are commonly encapsulated in a PVC covering 

which renders the correct inspection and verification virtually impossible. The PVC covering also becomes a moisture 

trap slowly corroding the wires. There have been instances when these slings have failed either when used to support 

the boat in a simulated freefall launch or recovering the boat from water. These slings should be replaced if any doubt 

to their condition is present. 

เมื่อไมน่านมานีม้กีารเพิ่มขึน้ของอบุตัิเหตอุนัเนื่องมาจากการใช้ลวดที่เสือ่มสภาพและการการใช้งานท่ีไมถ่กูวิธี มากขึน้   ก่อนหน้านี ้

ลวดบนเดวิทท่ีใช้หยอ่นเรือนีจ้ะต้องมีการ เอาออก เปลีย่นสลบัทาง และใสเ่ข้าไปใหม ่ ภายใน 30เดือน  และจากนัน้จะต้องท าการ

เปลีย่นลวดใหมเ่ลย ภายในระยะไมเ่กิน 5ปี   ปัญหาที่พบคือตรวจสอบสภาพลวดได้ยาก เนื่องจากมีจารบีเคลอืบอยูจ่ากการท่ีตวัลวด

ไมม่ีเคร่ืองหมายหรือการระบใุดๆ จึงท าให้ผู้ตรวจสอบ ไมส่ามารถให้การรับรองได้วา่ลวดนัน้พร้อมส าหรับการใช้งานหรือไม ่  ลวดซึง่มี

สนิมอยูท่ี่แกนลวดด้านใน 

ลวดสลงิที่ติดอยูก่บัเรือช่วยชีวติแบบ freefall โดยทัว่ไปจะถกูหุ้มอยูใ่น PVC ซึง่ท าให้ไมส่ามารถจะตรวจสอบสภาพลวดได้เลย  

ตวั PVC ที่หุ้มลวดอยูน่ัน้จะก่อความชืน้ท าให้ลวดเป็นสนิมอยา่งช้าๆ  มีตวัอยา่งให้เห็นอยูว่า่ลวดสลงิเหลา่นีจ้ะท าให้เกิดความ

ผิดพลาดเมือ่ใช้ดงึเรือตอนไว้ทดสอบปลอ่ยเรือแบบจ าลอง(simulated) หรือใช้ดงึเรือขึน้จากน า้   ลวดสลงิเหลา่นีค้วรจะต้องถกู

เปลีย่นใหมถ้่ามีความสงสยัวา่ยงัคงสภาพดีอยูห่รือไม่ 

3.  Limit Switch Failure –  

Limit switch ใช้การไมไ่ด้ 

Incorrect installation or failure of components such as limit or proximity switches can be a serious problem 

for lifeboat systems. The action of overriding faulty or defective limit switches is even more so and worryingly a 

common practice that has been spotted by our engineers on many occasions.   

Incorrect retrieval procedures have shown that most of the operating crew rely on limit switches to stop the hoisting 

of survival craft. In cases where limit switches have not been functioning properly and failed to stop hoisting, the 

continued turning of the winch has generated more than enough torque to break hoisting wires and at times with 

fatal consequences.     

Correct retrieval practices are to stop hoisting before the davit comes into contact with the limit/switch and that this 

safety cut off devise should not be relied on solely to cease hoisting. Limit/Proximity switches are not high cost items, 

these should never be repaired, overridden or heavily painted. Always replace a faulty limit/proximity switch.  

การติดตัง้ที่ไมถ่กูวธีิหรือหรือความผิดพลาดของสว่นประกอบเช่น limit switch หรือ proximity switches 

สามารถก่อให้เกิดปัญหาร้ายแรงส าหรับระบบของเรือชว่ยชีวติ.  การไมใ่ช้ limit switch มาปอ้งกนั ยงัคงพบได้บอ่ยครัง้ 

วิธีการน าเรือกลบัเข้าต าแหนง่ (retrieval) ที่ไมถ่กูต้อง ได้แสดงให้เห็นวา่ คนประจ าเรือสว่นใหญ่ เช่ือใจการใช้งานของ limit 

switches ที่จะตดัการดงึเรือขึน้ได้    ในกรณีที่ limit switch ไมท่ างานในการตดัการดงึเรือขึน้, กว้านท่ีหมนุอยา่งตอ่เนื่องจะ

เกิดแรงบิดท าให้ลวดขาดและหลายครัง้ที่น ามาสูก่ารเสยีชีวิตตามมา 



 

4.Winch Crank Handle Injuries –  

การบาดเจ็บ จากตวัมือจบัหมนุกว้าน 

Unfortunately, incidents of injuries sustained by winch crank handles are quite common, some minor (and 

probably not reported) and some much more serious, such as the event on the MV Amazon. Manual 

turning of a davit winch is necessary when hoisting in a davit system to its final end stop once powered 

hoisting has ceased (due to limit switch activation). In some cases, manual turning of the winch is required 

prior to lowering a survival craft to release tension on harbour pins or locking devices which require 

removal. The problems occur when manual hand crank levers are not removed and the winch unit rotates 

under speed. Depending on the position of the lever this could then lead to high force impact injuries to 

lower limbs or the headใ 

Winch manual hand crank devices do have safety features that would either prevent the winch motor from 

actuating the winch if the manual handle is in place or would disengage the handle should the winch start 

to wind out with the handle in place. However it has been discovered that manual handles have been 

modified to allow for easier manual hoisting but this could prohibit correct disengagement should the 

winch start to turn. Similarly, if electrical cut-off devises, that are activated once the manual lever is 

inserted in the winch, are overridden then powered hoisting could occur with the manual handle in place. 

ในระบบของการใช้หลกัเดวิท จ าเป็นต้องหมนุด้วยมือที่กว้านเพื่อการดงึขึน้จนสดุและหยดุเมื่อถึง limit switch  ในบางกรณีที ่

ต้องใช้แกนหมนุกว้านด้วยมือก่อนท่ีมีการหยอ่นเรือ เพื่อลดแรงตงึของ pins หรือตวัลอ็ค (ที่ต้องถอดออกก่อน)    ปัญหาจะเกิดขึน้

เมื่อ มิได้ถอดแกนนัน้ออก แตก่ว้านได้หมนุไปด้วยความเร็ว  ซึง่จะสง่ผลท าให้เกิดการบาดเจ็บตอ่ผู้ใช้ 

  

5. Bowsing and Tricing Bad Practice 

การปฏิบตัิอยา่งผิดๆ ในการใช้งาน Bowsing and Tricing 

– refers to the embarkation errors that occur during launching procedure. The process can be time-

consuming if followed to the letter, and bowsing tackles can be heavy and awkward to handle, particularly 

on high capacity lifeboats. Full bowsing-in procedure is often ignored during crew exercises, and in tough 



sea conditions, the davit positioned lifeboat can end up swinging out from the ship’s side in an 

uncontrolled fashion, injuring those within.  Furthermore, overloading the tricing pennants by ignoring 

bowsing procedure can be fatal. Familiarisation with correct practice is thus again encouraged, so that the 

correct procedure is followed and accidents are avoided.  อา้งอิงถึงช่วงท่ีจะเขา้ไปในเรือ ระหวา่งขั้นตอนน าเรือหยอ่น

ลง  เรามกัจะละเลยและขา้มขั้นตอนการติด Bowsing เพ่ือช่วยดึงร้ังเรือไวใ้หแ้นบขา้งเรือ  ซ่ึงอาจส่งผลท าใหเ้กิดความผิดพลาดถึง

แก่ชีวติไดใ้นขณะท่ีจะลงเรือ (โดยเฉพาะในช่วงท่ีคล่ืนลมแรง)  ดงันั้นจะตอ้งท าความคุน้เคยวธีิการใช ้ Bowsing และ 
Tricing น้ีเพ่ือหลีกเล่ียงอุบติัเหต ุ

 

5. Lifeboat engine failure –  

ความผิดพลาดจากเคร่ืองยนต์ขดัข้อง 

Lifeboat engines must be regularly tested, even if that is merely starting it every week and running for 

3 minutes as part of the routine documented lifeboat maintenance requirements. Other than the 

structural integrity of the lifeboat, the means to transport the crew after launch is an absolutely vital 

function. On lifeboats installed on dangerous cargo vessels, the lifeboat engines also drive the water-

spray system that pumps sea water over the outside of the lifeboat to enable safe passage through sea 

surface fire. Lifeboat engines have two independent means of starting and both these starting methods 

should be checked. Engines moreover are often neglected and not checked for faults/lack of fuel/missing 

connections or even checked if the exhaust system is leaking dangerous toxic fumes into the lifeboat. 

Lifeboat engine deficiencies are a common PSC finding.   

As long as they are started regularly and in accordance with documented procedures and any irregularities 

in function, sound, smell or look are noted, one can be more assured of its capability to save lives after 

launch. Otherwise this could result in engines not starting, malfunctions and the inability to manoeuver 

away from danger. 

เคร่ืองยนต์เรือจะต้องมีการทดสอบเป็นประจ า, อยา่งน้อยจะต้องท าการทดลองเดินเคร่ืองเป็นเวลา 3นาที ในทกุๆสปัดาห์ ซึง่เป็นสว่น

หนึง่ของการดแูลรักษาเคร่ืองตามข้อก าหนด.  เคร่ืองเป็นสว่นส าคญัมากของเรือ  ท าให้เรือชว่ยชีวติสามารถพาลกูเรือเคลือ่นท่ีไปได้

หลงัจากหยอ่นเรือลงน า้แล้ว   เรือช่วยชีวิตบนเรือขนสนิค้าอนัตรายจะมีระบบฝอยน า้ฉีดรอบๆตวัเรือได้ด้วยเพื่อให้สามารถวิ่งผา่นผิว

น า้ที่มีไฟไหม้ได้ .   เคร่ืองเรือสตาร์ท ได้ 2 วิธี โดยจะต้องท าการทดสอบให้ใช้ได้ทัง้ 2 วิธี.   การตรวจสภาพเคร่ืองยนต์มกัจะถกูละเลย 

ไมม่ีการเช็คความผิดปกติ เช่นน า้มนัไมพ่อ / ข้อตอ่ตา่งๆ หรือแม้กระทัง่ระบบก๊าซเสยีซึ่งอาจร่ัวเป็นควนัพิษอยูใ่นตวัเรือได้  ซึง่เป็น

บกพร่องที่มกัตรวจพบของเคร่ืองยนต์เรือ     

ตราบใดที่มีการทดลองเดินเคร่ืองเป็นประจ าตามเอกสารขัน้ตอนการปฏิบตัิที่มี และมีการบนัทกึความผิดปกตใินการท างาน, เสยีง, 

กลิน่ หรือสภาพท่ีผิดสงัเกตตุา่งๆ,  สิง่เหลา่นีส้ามารถชว่ยให้เคร่ืองเรือสามารถช่วยรักษาชีวิตของลกูเรือได้หลงัการหยอ่นเรือลงน า้.  

มิฉะนัน้แล้วสิง่นีอ้าจสง่ผลท าให้เคร่ืองสตาร์ทไมไ่ด้, เดินเคร่ืองไมไ่ด้ และไมส่ามารถที่จะบงัคบัควบคมุเรือไปให้หา่งจากบริเวณที่

อนัตรายได้ 


