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 مقدمه :

ایم به آموزده های متمادی از فرماندهان و پیشکسوتان خود آموخته وکند آنچه را در سالوظیفه ما حکم می

ا وقت ها آندهند قرار دهیم تصورتی مناسب در اختیار همکاران جوانی که نسل جدید سازمان را تشکیل می

و  رائه شدهاطالب ارزشمند خود را در راه تجربه مجدد آزمون و خطا در حوادث احتمالی تلف نکنند با مطالعه م

را به  ت خودتالش و تحقیق و مطالعا کسب تجربیات یاران قدیمی و پیشکسوتان خود زمان را غنیمت بشمارند

ر با کوله با نیم ایننشانی متمرکز کنند تا انشااهلل به کمک یکدیگر بتواهای نوین آتشروی مسائل جدید و دانش

 ارزش تجربه و تخصص را حتی یک گام به جلو ببریم.

به  واست  عطا فرموده هاایمنی نیز یک موهبت بزرگ است که خداوند متعال توام با خلقت موجودات به آن

ز سته اهمین اساسی گردش کل نظام هستی و حیات موجودات همراه با ایمنی بوده و در این  میان آن د

باشند یمشتری مخلوقات خداوند که دارای تکامل جسمی و روحی باالتری هستند به طور غریزی دارای ایمنی بی

ت)قرآن فته اسگا که خداوند در خلقت آن برخود آفرین هانسان نیز به عنوان اشرف مخلوقات و کاملترین  آن

قل و عا تکیه بر ( عالوه بر سیستم ایمنی که خداوند در جسم او به ودیعه گذارده است ب14آیه  23کریم سوره 

ری و فناو تدبیر و برداشت از نظم و ایمنی موجود در طبیعت، در زندگی اجتماعی همگام با توسعه علم و

 کمک دانش و تخصص خود سعی در ایجاد  ایمنی در محیط زیست خود دارد.گسترش صنایع با 
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 فصل اول :

   شناخت کشتی و شناورهای دریایی
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 ها شناخت انواع کشتی 1-1

 ها از نظر ویژگی و کاربردبندی کشتیطبقه 1-1-1

گردید سعی می مبادله کاالهای تجاریهای گذشته به علت محدودیت کاالها و عدم رونق کافی در امر در زمان

رکت حبادبان  رو یاهمه نوع کاالی قابل حمل فاسدشدنی وقتی مسافرین نیز با شناورهای ابتدایی که به وسیله پا

با  یی و نیزل دریاکردند، انجام پذیرد. لیکن با گذشت زمان و بر اثر پیشرفت تکنولوژی در سیستم حمل و نقمی

ع از مل هر نورای حجاری هر کشور، اعم از صادراتی و واراداتی، متخصصین بران شدند که بتوجه به تنوع کاالی ت

های شتید شد. کها آشنا خواهیهای مختلف طراحی نمایند که  با یکایک آنکاال شناورهای خاصی را در ظرفیت

 باشند:اند به شرح ذیل میکه تا کنون طراحی و ساخته شده

 PASSENGER SHIPهای مسافربری کشتی-1

 GENERAL CARGO SHIPهای کاالبر عمومی کشتی-2

 TANKER SHIPکش های نفتکشتی-3

 BULK CARRIERSهای فله کشتی-4

 CONTAINER SHIP’Sهای کانتینرربر کشتی-5

 LASH SHIP (LIGILTER ABOAR SHIP)های دو به دو کشتی-6

 (REEFER(RE FRIGERATED SHIP) های یخچالیکشتی-7

 LIQUIFLED GAS CARRIERهای حمل گاز مایعکشتی-8

 های حمل حیواناتکشتی-9

 کشیهای کابلکشتی-10    

 های تحقیقاتیکشتی-11   

 ROROهای مخصوص حمل اتومبیل کشتی-12

 های ماهیگیریکشتی-13
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 های خدمات بندریکشتی-14

 تفریحی() های بادبانیکشتی-15

 ناوهای جنگی و تدارکاتی-16

 BULK CARRIERSهای آن بر و ویژگیآشنایی باکاربرد کشتی فله 2-1

این  تی ازاین نوع کشتی مخصوص حمل کاالهای فله از قبیل غالت، سنگ معدن، سیمان، شکر، ... و محصوال

دمات نجام خهای گزاف مربوط به اقبیل هستند. منظور از طرح و ساخت این گونه کشتی، جلوگیری از هزینه

کعبی مهای بزرگ است که از انباراستفاده از فضای بیشتر داخلی بوده چنینبندی کاالها و همبندری و بسته

ردد و گبست می های الکتریکی یا هیدرولیکی باز واست و به وسیله دستگاههای بزرگ تشکیل شدهشکل با درب

دارای  آن که هایحتی گوشهکاال بصورت فله در انبارها جای گرفته و به این طریق از تمامی فضای انبارها 

منظور  د.بهمینآیهای این نوع کشتی به حساب میگردد و این موارد از ویژگیانحنای خاصی است، استفاده می

قت نمود اید دبدر اطفای حریق این نوع کشتی چون در بیشتر مواقع بار به شکل فله ودر حجم زیادی می باشد 

 دنه بابانباره های دیگر سرایت نکند و اقدام به خنک سازی تا حریق به سایر قسمت های کشتی بخصوص 

ما دافزایش  ( از استفاده از نازل های پرتابل بر روی اسکله و همچنین با واحد  اتش خوار )کشتی های یدک کش

 ی نمود.جلو گیر
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 بر:های فلههای مختلف کشتیآشنایی با قسمت 3-1

 های  ای نسبت به سایر کشتیزیاد تفاوت عمدهبر، به علت گنجایش بار های فلهکشتی

های مختلف آن تشکیل شده از محل موتورخانه و زیست سرنشینان آن که در قسمت انتهایی کاال بردارند قسمت

در قسمت جلو، یعنی در سینه  (FORE PEAkTK) است. یک مخزن آب اضافییعنی پاشنه کشتی تعبیه شده

است. ودر مواقعه ای که ی قرار دارد که همواره مملو از آب  تعبیه گردیدهکشتی جهت حفظ تعادل کشتی مخازن

کشتی  در لنگر گاه دچار اتش سوزی قرار گیرد و احتمال اینکه در ا ثرانباشته شدن  ابی که برای اطفای حریق 

ز انبارها جهت وارد انبارهای کشتی شده وتعادل کشتی را بهم بزند باید فرمانده عملیات اقدام به تخلیه یکی ا

حفظ شناور نماید تا بدنه کشتی در کمترین شیب قرار داشته باشد و محل استقرار  برای اتشنشانان ثابت وبا 

تن هم ساخته  000/150دهنده دارد و تا ها بستگی به انتخاب سفارشکمترین تکان باشد  . ظرفیت این کشتی
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است.آمده 3 است و شکل ظاهری آ در پیوست تصویرشده

 

 

 بر:های فلهانواع کشتی 4-1

 هایاین نوع کشت بر حمل کاالی فله،بر، عالوههای فلهبنابه سلیقه کشورهای سازنده و سفارش دهندگان کشتی

و یا  ORE/OIL CARRIERهای توان کشتیباشند که میای، کانتینر و مایع میقادر به حمل بار مایع یا فله

 را نام برد. ORE/BULK/Oil CARRIER(OBO) هایکشتی

 های یخچالیویژگی و کاربرد کشتی 5-1

داری در یاک وضاعیت مناساب و جلاوگیری     بعضی از کاالهاا، مانناد میاوه، گوشات، کاره و ... باه منظاور نگاه        

هااای یخچااالی باارای حماال چنااین از فاسااد شاادن تااا رساایدن بااه مقصااد، نیاااز بااه سااردخانه دارنااد. کشااتی

هااای مخصااوص بااار چیناای، باارای کاالهااای  انااد کااه دارای قساامتشاادههااایی، طراحاای و ساااخته محمولااه
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هااا در باشااند. ساارعت ایاان کشااتیهااا ماایمختلااف فاسدشاادنی، متناسااب بااا درجااه برودتهااای مااورد نیاااز آن

اسات. در بعضای مواقاع کاالهاای     باشاد کاه باه علات ناوع باار در نظار گرفتاه شاده         گره دریای می 22حدود 

-دار جابجااا ماایهااای یخچااالی توسااط کانتینرهااای سااردخانهیاااد کشااتیفاسااد شاادنی را بااه علاات هزینااه ز

نمایند.کشااتی هااای یخچااالی باارای منجمااد کااردن مااواد از گاااز خنااک کننااده در سااط  زیاااد اسااتفاده ماای 

نماید و در مواردی در اثر بر خورد کاال باا بدناه داخلای  باعار ساورا  شادن لولاه هاای گااز مای گاردد کاه             

که در انبارها کاار مای کناد ایجااد مای نمایاد و بارای کماک رساانی باه ایان افاراد             صدماتی را برای افراد ی 

اتشنشانان باید با لباا  هاای مقااوم در ماواد اسایدی اساتفاده نمایناد و چاون گااز سانگین تار از هاوا مای              

 باشد و در سط  قرار می گیرد حتما با دستگاه تنفسی ورود نمایند

 مومیهای کاالی عویژگی و کاربرد کشتی 6-1

راحی و بندی شده طهایی هستند که به منظور حمل کاالهای متفرقه بستههای کاالی عمومی، کشتیکشتی

جای  در خود ها قادرند کلیه محصوالت تجاری اعم از قطعات بزرگ و یا کوچک رااند. این کشتیساخته شده

 تن 20000 یال 15000 معموالً بیناند که های مختلفی طراحی و ساخته شدهها در اندازهدهند. این کشتی

(DWT) .ظرفیت دارند 
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 شوند که از قبیل:های مختلفی در خطوط کشتیرانی بکار گمارده میها به صورتاین کشتی

های کاالبر و یا مسافرتی در این سیستم حمل و نقل، کشتی ( کهLINERS) مسافرتهای خطوط منظم -الف

 نمایند.یق، در بنادر معینی رفت و آمد میبندی شده و دقمطابق یک برنامه زمان

های مشخصی که با این نوع خطوط کشتیرانی دارای کشتی :(TRAMPS) مسافرتهای خطوط نامنظم یا -ب

ر ه برای هکاالیی بندی شده به بنادر یعنی رفت و آمد نمایند، نبوده بلکه به صورت موردی، هر کبرنامه زمان

 نمایند.بندری وجود داشته باشد حمل می

 های کاالبر عمومی:های مختلف کشتیقسمت 7-1

ز اها لی آنباشند، لذا ساختمان داخبندی شده میها مخصوص کاالهای بستهکه این نوع کشتینظر به این

لی پنج ی چهار ا دارااند و معموالًانبارهای متعددی تشکیل گردیده که به ترتیب از سینه به پاشنه نامگذاری شده

 ند.شونامیده می TWEEN DECK باشند که بنامهستند. این انبارها دارای دو یا سه طبقه میانبار 
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که این ا اینیبرای حمل بار مایع به میزان کم هستند و  DEEP TANKهای عمیق بعضی از انبارها دارای تانک

وع نوالً از ها معمهای انبارباشند. درها دارای سردخانه در یکی از انبارها برای حمل مواد فاسدشدنی میکشتی

 شد.فلزی بوده ولی در نوع قدیمی توسط چوب پوشیده می

 های حمل مواد شیمیاییکشتی  8-1

قدار م و متا سه دهه پیش که هنوز اهمیت مواد شیمیایی مانند امروز، آشکار نشده بود، به علت مصرف ک

 اضای اینزایش تقاف شد. امروزه به علتجابجا میسفارشات نا چیز، این مواد به وسیله بشکه و یا مخازن کوچک 

-ورالعملدست IMOاست. از سوی هائی با طراحی خاص به علت خطرناک بودن آن ساخته شدهنوع کاال، کشتی

 ند.اهای خاصی برای حمل این نوع کاال در نظر گرفته که طبق این مقررات به سه گروه تقسیم شده
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رد. ا فرق داههای آن به کار میرود با سایر کشتیموادی که در بعضی از بخشهای مختلف این کشتی و قسمت

ستفاده ات ضدزنگ های کلیه مخازن، از فلزااست و دیوارهای تعبیه شدهمخازن کوچک و برای هرکدام پمپ ویژه

 های مقاوم محکم گردیده است.باشند و بین جدارها نیز با پایهشده و دو جداره نیز می

 اند:نه که قبالً ذکر شد این مواد به سه گروه تقسیم شدهگوهمان

مولی، ازن معخطر: این دسته از مواد، چندان خبری نداشته و حمل آن در مخالف: مواد شیمیایی رقیق و کم

 باشد.عملی می

یزات تجه ج بهاحتیا که به نام پلی مرها معروفند: حمل این گونه مواد شیمیایی ب: مواد شیمیایی شبیه گاز مایع

 شود.های آب سرد و گرم، انجام میکشیسرد یا گرم کننده دارد که توسط لوله

وشیده ای پشههای شیهای داخلی آن با ورقهموادشیمیایی اسیدی غلیظ که نیاز به مخازن خاصی که جداره ج:

 شده شده باشد، دارد.

عموال مشونده شناسایی گردد که  لباید مواد حم در مورد اطفایی حریق کشتی های حمل مواد شیمیایی 

ع کشتی ها منظور گردیده است که از بهترین راهکارهای اطفایی حریق این نو MSDSاطالعات در برگه های 

 جدا سازی می باشد ودر مرحله اول از سرایت حریق به سایر قست ها باید جلوگیری نمود 

 های حمل کانتینر:کشتی 9-1

ایند. نممل میهای فلزی استاندارد حهایی هستند که کاالهای تجاری را در جعبههای کانتینربر کشتیکشتی

تر و تر، سریعیمنباشد که در این نوع سیستم حمل و نقل به علت افوت می 40 و 20کانتینر عموماً در دو نوع 

 ایا دربهب های کانتینری دارای انبارهای مکعب شکلباشد. کشتیاقتصادی بودن بسرعت در حال توسعه می

 باشند.بزرگ بوده و بر روی درب انبارها روی عرشه نیز قادر به حمل کانتینر می
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در بعضی از  سازی آمریکایی ساخته شد.میالدی توسط یک شرکت کشتی 50های کانتینربر در دهه اولین کشتی

از ) احلیسط تجهیزات جرثقیل( وجود ندارد و بایستی توس) های کانتینری تجهیزات تخلیه و بارگیریکشتی

 قبیل گنتری کرن( کانتینرها جابجا نمود.

 ت.اسب شدهیری نصهای تعادل برای حفظ ایمنی در هنگام تخلیه و بارگدر جداره بدنه در اطراف انبارها، تانک

 بر:های دوبهکشتی 10-1

ه به نام رود کمی شماربر روی کشتی ، سیستم بسیار جدیدی در مفهوم حمل و نقل دریایی به حمل دوبه

LIGHTER ABOARD SHIP  ًمعروف است و اختصاراLASH های های کشتیشود که از گروهنامیده می

 گردد.کانتینر محسوب می
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از به دون نیبکنند و ها دارد( با خود حمل میکه بستگی به گنجایش آن) این نوع کشتی، تعداد زیادی دوبه

 عضی توسطبن دوبه نمایند. ایهای حامل کاال را پیاده میصد باشد، دوبههای خاص، در هر بندری که مقترمینال

 گیرند.نیروی باالبری بیش از پانصد تن در کنار انبارهای کشتی قرار می

 90ه که قادرند تا تن بود 000/50 هاوزن بعضی از آن باشند.بر از لحاظ ظرفیت انواع مختلف میهای دوبهکشتی

 تن در خود جای دهند. 400دوبه را با ظرفیت 

 :RO/ROهای مخصوص یا کشتی 11-1

شناورهایی هستند که به منظور حمل  ROLLON/ROLLOFFهای مخصوص حمل اتومبیل به نام کشتی

 2000گنجایش  توسط ژاپن ساخته که 1970اند. اولین کشتی از این نوع در سال اتومبیل طراحی و ساخته شده

-شتیکد. این های گران محسوب میگردنبه علت تجهیزات پیشرفته، جزو کشتی هااتومبیل را داشت. این کشتی

انند از توومبیل میسازند و هر نوع ات( هستند که ارتباط کشتی با اسکله را فراهم میRAMP) ها دارای سکوهایی

هم م هایو به در عرشه کشتی توسط مهاربندهای مخصوص بسته شوند. از قسمت این طریق وارد و خارج شود

 تواند به به طبقات مختلف انتقال دهند.ها را میباشند که ماشیندیگر آسانسورهای قوی می
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 نیروهای وارده بر بدنه  ساختمان کشتی: 12-1

 بلر مقاد: بدنه یک کشتی بایستی آنقدر محکم و مقاوم باشد که بتواند فشارهای مختلف روی بدنه کشتی

 ناشی از ابل ضربهخشک ایستادگی نماید و نیز بتواند در مق ها در حوضبلوکفشارهای ناشی از قرار گرفتن روی 

ض روبرو فشارهای که یک کشتی در معر 4مقاومت نماید. در تصویر پیوست شماره  تصادم و یا بگل نشستن

 است.هاست نشان داده شدهشدن با آن

( SAGGING( و تعقر میان کشتی )HOGGING) توان تحدب میان کشتیترین این فشارها را میاز جمله مهم 

ز ها بیش این فشارکه اگردد، در صورتیهای طولی در میان امواج بلند دریا ایجاد مینام برد که در اثر پیچش

 گردد.اندازه باشند موجب شکستن وسط کشتی می

کنند پهلوها می که کشتی در امواج سنگین بشدت به چپ و راست غلطش نماید فشارهای وارده سعیدرصورتی

های طولی و غلطش، کشتی و طبقه فوقانی را از حالت اولیه خارج ساخته و کج نمایند از ترکیب حرکات پیچش

کند بدنه کشتی را نسبت به خط سرتاسری بتاباند ( روبرواست که سعی میTORSIONALبا خطر پیچیدگی)
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کند بدنه زیرین را به طرف باشد که سعی میعالوه بر فشارهای ذکر شده، فشار آب در قسمت زیرین کشتی می

 داخل فرو برد.

 رف داخلهای باالی پهلو رابه طشود که قسمتتمرکز فشار بین طبقات در امتداد خط سرتاسری باعر می

ند کها قرار گیرد که سعی میبکشاند و عکس آن فشار هنگامی است که کشتی در حوض خشک روی بلوک

عمل  از این تممانع ا از حالت اصلی خود خارج نموده و به طرف بیرون بتاباند که برایهای باالی پهلوها رقسمت

مقدور تی النمایند تا حدر حوض خشک در طرفین کشتی و در سرتاسر با الوارهای چوب و غیره شمع گذاری می

 این نیروها را خنثی نمایند.

وص ی مخصهاینه نتایج تجربیات در حوضچهفرم قسمت غوطه ور یک کشتی فقط با تجربه و بر پا شکل بدنه:

 آید.آرشیتک دریایی بدست می

مود نتعیین  توان آن را با استفاده از قوانین هندسیور  دارای شکل بخصوصی است که نمیسط  قسمت غوطه

  احتی سطتوان برها میای و مکعبی با در دست داشتن چند ضلع آندر حالی که برای شناورهای استوانه

 ور رامحاسبه کرد.غوطه قسمت

ریک شده اصی باتوان به یک جعبه تشبیه نمود که در قسمت جلو و عقب از روی قاعده خفرم بدنه کشتی را  می

 پهلوهای هش دهداند که بتواند فشار وارده از آب را هنگام حرکت کااست قسمت تحتانی را طوری طراحی نموده

 گردند درجه خمیدگی بسته به همدیگر متصل می کشتی در اطراف فن خمیده شده و در کیل به

 .باشد¬می متفاوت کشتی نوع و اندازه
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ف ها صاباشند نه آنها تجارتی در بیشترین قسمت طول خودداری مقاطع عرضی مستطیل شکل میغالب کشتی

ورت صبه  دیباشند پهلوها در اطراف خن با شیب تندی خم شده و از حالت عموو پهلوها به صورت عمودی می

یمی شیب مال های سریع السیر پهلوها بادهند در صورتی که در کشتیافقی درآمده و نه کشتی را تشکیل می

نی ط  بیروباشد سها نسبتاً باریک میگردند و حالت نه این موقع کشتیخم شده و به کیل کشتی متصل می

ست اردیده گو یا جوش داده شده تشکیل  های اصلی میخ پرچبدنه از صفحات فلزی که به همدیگر و به قسمت

رار قستفاده هایی از کشتی مورد اهای فلزی بستگی به این دارد که جهت قسمتضخامت و استحکام این ورقه

 ود.رکار میهای عرشه در وسط کشتی بترین قسمت آن معموالً در ته کشتی، طرفین کیل و لبهگیرند، ضخیم
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 قائم پاشنه، های اصلی ساختمان کشتی عبارتند از کیل، قائم سینه،ندام: اهای اصلی ساختمان کشتیاندام

دنه دی اصلی بهای استخوان بنهای عرضی او بهم پیوستن این اندامهای طولی و ستونهای عرضی، دندهدنده

 5نمایند. پیوست شماره شود که آن را در مقابل فشارهای مختلف حفظ میکشتی ساخته می

ودی و های عمهای تیغترین اندام کشتی که کیل به عنوان ستوان فقرات دارو قائم پاشنه از اصلی کیل، قائم سینه

ل اشنه متصپقائم  باشد و در سرتاسر طول بدنه امتداد دارد و کیل در جلو به قائم سینه و در عقب بهافقی می

دلخواه  ی به شکلات ستونی یا ورقهباشد که به صورهای اصلی کشتی میگردد قائم سینه یکی دیگر از انداممی

 گردد.طراحی گردیده که از جنس فوالد  و یا از فلزات بسیار محکم تهیه می

ا نیز کان رها وزن سقائم پاشنه از اهمیت خاصی برخوردار بوده و شکل آن بسیار پیچیده و در غالب کشتی

 .دهندیو غیره به کشتی را کاهش مبایستی تحمل نماید قائم سینه و پاشنه فشار وارد از ضربات موج 

 هایدنده توان فرضی نمودهای یک اسکلت میهای عرضی یک کشتی را شبیه به دندههای عرضی: دندهدنده

ا تباال  گردند در حالیی که از سمت دیگر به طرف بیرون وعرضی در قسمت پایین به کیل کشتی متصل می

ا هن دندهه روی آسازند کهای طولی فرم اصلی بدنه را میبه دنده یابد و پس از اتصالعرشه باالیی ادامه می

 نمایند. های فلزی با نصب میورقه

ابد. یامه میآن اد ها مطابق با شکل مورد نیاز بوده که تقریباً در فواصل مساوی در سرتاسر طولفرم این دنده

ر کلی د به طوکنها در کشتی متفاوت میههای عرضی با روش ساختمان و محل قرار گرفتن دندفواصل بین دنده

یشتر اصله بفا این تر و در قسمت پهلوهها در قسمت سینه و پاشنه به هم دیگر نزدیکبایستی گفت که دنده

 شود.می

ده است نشان داده ش عرضی یک کشتی در شکل های عرضی بهتر مفهوم گردد سط  مقطع برای این که دنده

 دهد.یمهای عرضی در ارتباط هستند نشان های دیگری که با دندهی، قسمتهای عرضکه عالوه بر دنده
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 فته قدرتمتداد یااباشد که از سینه تا پاشنه های اصلی ساختمان کشتی می: یکی دیگر از اندامهای طولیدنده

بدنه  ای فلزیههای عرضی اسکان نصب ورقههای طولی با دندهرا استحکام طولی کشتی را موجب میگردند دنده

 سازند.های تحتانی را فراهم میهای کف مخازن جدارهرا و همچنین قسمت

های طولی کشتی را توانید دندهدهد که در آن به وضوح می)الف( برش طولی کشتی را نشان می7شکل پیوست 

مشاهده نمایند.

 

شوند نقشه طولی دیده میهای دهد که در آن دنده)ب( تصویر قائم کشتی را نشان می7شکل پیوست 

نمایند و با یک قسمت ضمیمه که ابعاد اصلی تهیه می 1:50و  1:100ساختمانی کشتی را معموالً با مقیا  

ها شود که در آنگردد برای تکمیل نقشه ساختمانی جداولی تهیه میاند تکمیل میساختمانی را درآن نوشته
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آوری تعداد زیاد در نقاط مختلف ساختمان کشتی جمع های طولی و عرضی درمقدار عددی مشخصات دنده

 .میگردد

 شود برای پیاده نمودن نقشهمحل این نقاط طبق طرح بخصوصی در سط  خارجی ساختمان تعیین می

ای هست نقششود کافی نیستکه بلکه الزم اساختمانی یک کشتی نقشه ساختمانی که با مقیا  کوچک تهیه می

-دازهوی آن انلف را رهای مختها و انحنای واقعی قسمتیه تا بتوان کلیه ابعاد و اندازههای حقیقی تهبا اندازه

شی در کنقشه های بزرگ به نام سالنها به نام نقشه سالنی نامیده شده که در سالنگیری نمود. این نقشه

 گردند.سازی تهیه میکارخانجات کشتی

 تعاریف مرتبط با ساختمان کشتی:

SHELL PLATING : 

 شود.های مختلف به یکدیگر ایجاد میپوسته بیرونی بدنه کشتی است که از اتصال پلیت

FRAME : 

 وی عرضی هاهای پوسته بیرونی کشتی و دیوارههای فلزی هستند که برای استحکام بخشیدن به پلیتتیرک

 شوندها متصل میطولی داخل آن به صورت طولی، عرضی ویا ترکیبی به آن

BEAM : 

ستفاده ورد ارهای فلزی هستند که به صورت طولی و عرضی برای تقویت عرشه در مقابل امواج و وزن بار متی

 گیرند.قرار می

FLOOR : 

 ه صورتبهای بلندی هستند که برای استحکام بخشیدن به ساختمان کشتی در داخل ته دو جداره آن پلیت

مورد  Open Floor,Bracket Floor,Plate Floorگردند و به صورت سه نوع مختلفعرضی نصب می

 گیرند.استفاده قرار می
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تی به صورت حلقه عرضی به یکدیگر پوسته کش Floor, Trunsver se- Beam,Transverse-Frame با اتصال 

 شود.تقویت می

CENTRE GIRDER : 

-می کشتی نصبته دو جداره روی کیل  تیرهای قوی هستند که به صورت سرتاسری در طول کشتی در داخل

 گردند.

SIDE GIRDER : 

 sideدر صورت بیشتر بودن عرض کشتی از چهارده متریک و در صورت بیشتر بودن آن از بیست و یک متر دو 

girder   در طرفین و به موازات center girderبرای استحکام طولی کشتی در ته دو جداره کشتی تعبیه می-

 گردند.

 هاهای ساختمان کشتیسیستم

ه سیستم ی ازه سباشند؛ اما به طور اساسی یکهای جدید از نقطه نظر جزئیات ساختمانی بسیار متنوع میکشتی

 ها استفاده شده است.اصلی عرضی، طولی و ترکیبی در ساختمان آن

 سیستم عرضی: -الف

 ی کششیهابوده و برای مقابله با نیروهای چوبی زمان قدیم که دارای طول کمتری این سیستم در کشتی

 لت پیدا عم به هگرفت و هنوز سرتاسری نیاز به استحام طولی کمتری برای ساختمان بود مورد استفاده قرار می

 .یردگمی قرار استفاده مورد کمتر طول با فلزی هایکشتی در آن بودن وارزان مناسب جایگزین نشدن
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کشتی از باال  های کاریهای عرضی در دیوارهفریمشود دیده می 8در این سیستم همانطوری که در شکل شماره 

با  ای مقابلهها بریها و فلورها به صورت عرضی در داخل ته دو جداره کشتهای عرضی در زیر عرشهبه پایین، بیم

 اند.نیروهای عرضی وارده به کشتی تعبیه گردیده
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 (Aسیستم طولی:)شکل -ب

یروهای ن( وارد به کشتی کمتر و اهمیت Racking Stressesی)های بخار اهمیت نیروی عرضبا پیدایش کشتی

ولی ها بیشتر شد و لزوم مستحکم کردن ط( با افزایش طول کشتیHogging and Sagging stressesطولی)

ردید گا آشکار هها و زیرعرشههای دو جداره، کنارههای طولی و سرتاسری در کفساختمان کشتی با نصب فریم

ود با نمنامیده می  Trausverseبا Web Fraunsهای عرضی قوی کهمورد اشاره توسط فریم های طولیفریم

اخته ن سیستم سهای باری زیادی با ایهای قدیم کشتیشوند در زمانهای زیاد حمایت شده و تقویت میفاصله

 کنندمی ایجاد رچینیهای عرضی توی یاد شده در ؟؟؟ و بااند ولی در حال حاضر به علت مزاحمتی که فریمشده

 گیردهای باری خشک مورد استفاده قرار نمیاین سیستم در ساخت کشتی

 (B سیستم ترکیبی)شکل-ج

و دن  از های عرضی قوی در سیستم طولی سیستم ترکیبی که در آن هم زمابرای برطرف کردن مزاحمت فریم

 سیستم عرضی و طولی استفاده شده به وجود آمد.

 های کشتیهاکناره ها نگه داشته شدند  ولی درها و زیر عرشهبرای ایجاد استحکام طولی در کفهای طولی فریم

از   کام عرضیای استحها نیاز به استحکام طولی زیاد نبود ضمناً برهای عرضی استفاده شدند زیرا در آناز فریم

Plate Floor انین سوال سازد برابر قوان میهای قوی به صورت یک در میان استفاده شدند خاطر نشو بیم  

اشند از بای طولی هها باید دارای فریمها و زیر عرشههای با طول بیش از یکصد و بیست متر در کفکلیه کشتی

ضی از ها بزرگ باری خشک و همچنین تانکرهای کوچک تا متوسط و بعاین سیستم برای ساخت کلیه کشتی

 شود.برها استفاده میانواع فله

شود و دارای سط  عرشه کمتری های بزرگ برای انبارها استفاده میهائی که به اجبار از ورودیورد کشتیدر م

های مخصوص و وب فریم( hatch end beamهای قوی)باشند برای جبران ضعف ساختمان کشتی از بیممی

(Cantilevers  برای استحکام  عرضی و از )sheer strake   وdeek stringer plat تر برای ایجاد استحکام قوی

 شود.طولی استفاده می
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به Strake Sheerدادن   ها از امتدادهای اطراف ورودی انبارها و بعضی وقتهای بلند کنارهزمان از لبهضمناً هم

( نیز برای Bulwarkهای حفاظ دور کشتی)ها و دیوارهطرف باالی عرشه برای تشکیل جعبه قوی در امتداد نرده

 شود.های یاد شده استفاده میام ساختمان کشتیاستحک
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در موقع اطفایی حریق در  کشتی ها نیاز به هماهنگی بین تیم اتشنشانی و واحد تجهیزات بندری می باشد 

چنانچه  در زمان حریق کشتی  در اسکله پهلو گیری  کرده باشد کار اطفا برای اتشنشانان به طبع اسانتر است از 

چون کار تثبیت شناور در اسکله راحتر می  اینکه اتشسوزی کشتی خارج از بندر وگاها در دریا ولنگر گاه باشد

باشد برای اطفایی حریق کشتی نیاز به مدیریت شرایط اضطراری و  فرمانده عملیات می باشد که بهترین گزینه 

می باشد که اطالعات خود را سر گروه  عملیات اتشنشانی و   (Incident Commander)فرمانده اتشنشانی  

افت می  نماید فرمانده اتشنشانی در ارتباط مستقیم با سر گروه های عملیاتی و فرمانده عملیات دریایی در ی

 Seaافسر ایمنی ،  افسر تامین اب ، افسر امداد و نجات افسر، ارتباطات می باشد و فرمانده عملیات دریایی )

Commander   (تجسس و نجات می فرمانده یدکش اتشخوار  و فرمانده رفع الودگی  و فرمانده  که در ارتباط با

باشد هر چه عملیات گسترده تر باشد نیاز به گروه های عملیات بیشتری می باشد و واحد های دیگری که 

فرمانده اتشنشانی باید با انها در ارتباط باشد شامل خدمات دریایی ، ایمنی وبهداشت ، حراست ، گارد ، امور 

ابط عمومی که در این مقاله به شرح وظایف بعضی  از این بندری ، امور دریایی ، واحد برق ، تلمبه خانه ، رو

 گروه ها می پردازیم 

 نیروهای گارد بندر :

 *کشیدن نوار خطر پیرامون محل حادثه جهت جدا سازی و مشخص نمودن محل حریق .

 *جلوگیری از ورود افراد غیر مسول به محل حادثه .

 *نظارت بر جابجایی کاالهای موجود در محل حادثه .

 *حفاظت کامل محل وقوع حادثه تا پایان زمان عملیات .

 مرکز ایمنی و بهداشت :

 *حضور امبوالنس با تجهیزات کامل و کادر اماده در محل وقوع حادثه تا پایان زمان عملیات 

 *ارایه کمک های اولیه به مصدومان احتمالی ناشی از اتش سوزی .

 عملیات در محل حریق جهت ارایه کمک به فرمانده اتش نشانی .*حضور مسول مرکز ایمنی و بهداشت تا پایان 
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 اداره امور دریایی:

 شناور و نی به*انجام هماهنگی های الزم با مسولین مرتبط در بندر و شناور جهت ورود تیم عملیات اتش نشا

 انجام عملیات اطفای حریق و امداد و نجات در شناور .

 استقرار در محل حادثه .*صدور دستور حضور یدک کش اتشخوار و 

 *در نظر گرفتن تمهیدات الزم جهت جدا سازی شناور از اسکله در صورت نیاز .

 ور اجرایبمنظ *صدور دستوربه تیم مبارزه با الودگی جهت اعزام به محل حادثه با امکانات و تجهیزات الزم

 عملیات رفع الودگی .

 اداره امور بندری:

روه به گ االت  و امکانات الزم جهت حضور در محل حادثه و کمک رسانی *فراهم اوردن تجهیزات ، ماشین

 عملیات در صورت اعالم نیاز فرمانده عملیاتی اتش نشانی .

 لیات اتشده عم*جابجایی و انتقال ضایعات ناشی از حریق و بشکه های خارج از محل حادثه با هماهنگی فرمان

 نشانی .

 ات .از اعالم پایان رمان عملیات اطفای توسط فرمانده عملی*پاکسازی کامل محل وقوع حادثه بعد 

 *داشتن امادگی الزم جهت جدا سازی شناور دچار حریق از اسکله .

اتش  ملیاتع*تعیین و معرفی یک نفر کارشنا  مطلع در زمینه امور بندری جهت ارایه مشاوره به فرمانده 

 نشانی .

MRCC: 

 تجهیزات و نفرات الزم به محل حادثه .*صدور دستور اعزام شناور ناجی با 

*استقرار شناور ناجی در فاصله ایمن از شناور حادثه دیده و در صورت نیاز فرمانده اتش نشانی مبنی بر انجام 

عملیات امداد و نجات جهت حادثه دیدگان ، با توجه به تعداد افراد حادثه دیده نسبت به اعزام یک فروند قایق 

G_mini دومان و حادثه دیدگان احتمالی اقدام نمایند .جهت نجات مص 
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ISPS : 

ص ادثه در خصوحبندر در محل حادثه و ارایه کمک ها و اطالعات الزم به فرمانده   ISPS*حضور فعال نماینده 

 مسایل امنیتی و حفاظتی .

 دیده . ادثهح *ارایه پیشنهادات الزم به فرمانده حادثه در خصوص بررسی علل حریق و مسایل امنیتی شناور

 تلمبه خانه :

 ام در*حضور فعال یک نفر بعنوان نماینده فنی در طول مدت انجام عملیات در واحد مربوطه جهت انج

 خواستهای فرمانده حادثه ویا فرمانده اتش نشانی .

 ریق .ی حاطفا ملیات*فراهم اوردن تجهیزات و امکانات الزم بمنظور تامین میزان دبی و فشار اب مورد نیاز در ع

 .*داشتن ارتباط کارا با فرمانده عملیات اتش نشانی در خصوص اجرای دستورات صادره 
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 فصل دوم :

 عملیات اطفاء شناورهای دریایی
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 عملیات اطفاء حریق با استفاده از روش تقسیم کننده :  1-2

ر این د که ددیوایدینگ )تقسیم کننده( می باشیکی عملیات که جهت اطفاء حریق موثر می باشد استفاده از 

گردد  ده میعملیات در شناورها هم زمان جهت خنک نمودن بدنه شناور )کشتی( و هم جهت اطفاء حریق استفا

ین با ه از یک النفره انجام می گیرد پس از اینکه شیلنگ کشی به محل حریق با استفاد 6این عملیات به صورت 

بط دهد . را ام گرفت فی مانده به رابط دستور استفاده اضافه نمودن دیوادینگ میانج 5/2دو حلقه شیلنگ 

ا نازل بازل گیر دو ن تقسیم کننده )دیوایدینگ( را به محلی که باید از آنجا تقسیم انجام شود منتقل می نماید و

نتقل را م و نازلو یک رشته شیلنگ به محل استقرار تقسیم کننده منتقل می کند و شیلنگ را پهن می کند 

گر ز سمت دیاند و می نماید. رابط شیلنگی را که نازل گیر پهن کرده را به )دیوادینگ( تقسیم کننده وصل می ک

رمان فپ چی تقسیم کننده نیز بهمین صورت انجام می گیرد . ومقتی همه آماده بودن مسئول دو راهی به پم

 در مسیر ده رای زن هوز را متصل می نماید و تقسیم کننآب بند می دهد و زمانی که فشار کاهش سافت سه راه

ل نیز متص وم راقرار می دهد و مجدداً شیلنگ اول را به خروجی دیگر تقسیم کننده متصل می نماید و شیلنگ د

ان گ( اطمینوادینمی نماید. سه راهی زن وقتی از اتصال مجدد به هوز به تقسیم کننده جریان تقسیم کننده )دی

نک رای خبد فرمان آب باز را به پمپ چی ابالغ می نماید. در این عملیات از دو جهت یک سمت حاصل نمو

ر گیرها د نازل نمودن به نه کشتی و از سمت دوم تقسیم کننده جهت اطفاء حریق استفاده می گردد و همراه با

م ده از فوستفاات امکان اهر سمت یک نفر کمک نازل گیر نیز استفاده می گردد. باید توجه داشت در این عملی

کنار  راهی در ول سهامکان پذیر نمی باشد و برای استفاده از فوم از یک الین دیگر استفاده گردد و همواره مسئ

 ه پمپ چیبن آب سه راهی و به عنوان رابط بین نازل گیرها و پمپ چی قرار می گیرد و نسبت کم یا زیاد نمود

 اطالع می دهد.
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 ریق استفاده از کف ساز روش اطفایی ح 2-2

خصصی تامال یکی از روش های اطفای حریق در شناور ها استفاده از سیستم کف رسانی می باشد که یک کار ک

وب جواب ختعال دقت نمود اول اینکه کف زمانی  بر سط  مواد قابل اش می باشد در این روش باید به چند چیز

دوم  ی ایدممی دهد که تا جای امکان سط  خنک  باشد هر چقدر سط  محیط گرمترباشد کارایی کف پایین تر 

وذ محیط نف داخل اینکه حصول اطمینان داشته باشیم کلیه منافذ ورودی هوا بسته باشد و به هیچ عنوان هوا به

اده استف ننماید ودر زمان استفاده از سیستم کف مطمعن باشید که هیچ شخصی در محیطی که قرار است کف

ن ا در زماع کف تداشتن میزان کافی ماییک از نکاتی که فرمانده باید به ان دقت نماید  کنیم جا نمانده است

 قص انجامها نامشکل و گا عملیات بااستفاده دوچار کمبود کف نگردد که اگر کف به میزان کافی تزریق نگردد 

 می گیرد.

تی می دنه کشنیرو های اتشنشانی اقدام به خنک نگه داشتن بدر زمان استفاده از سیستم کف در مرحله اول 

دهند  مه مینمایند و این کار را تا زمانی که فرمانده عملیات تشخیص می دهد که بدنه خنک شده است ادا

نه بارها بدایر اناز انبارها اتفاق افتاده است جهت جلوگیری از سرایت حریق به سچنانچه اتش سوزی درون یکی 

نیابد  نتقالرا خنک و افرادی را جهت سر کشی به انبارهای مجاور می فرستید تا حریق از طریق رسانایی ا

رون درا  ازسدر اتش سوزی انبارها مناسب می باشد و سر لوله کف  استفاده از مایع کف شیمیایی )کف سبک(

دن و زن از اب عنوا لبه درونی  انبار قرار می دهیم و اقدام به تزریق کف می نماییم در زمان تزریق کف به هیچ

برود  ز بینااسپری اب به داخل انبار خوداری نمایید چون باعر می شود حباب های کف ترکیده و خاصیت کف 

ش نمودن خامو ای تزریق کف در صد حصول از اطمیناناستفاده از دو نقطه یا دو گوشه از سر لوله کف ساز بر

هوا به  از ورود وبندد حریق باالتر می رود فرمانده عملیات باید پس از پر نمودن انبارها از کف درب انبارها راب

 .ددرون انبارجلوگیری نمای
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 co2روش اطفای حریق استفاده از اتاق 2-3 

ایی شناس این روش برای مرحله ی اولیه حریق داخل یکی از قسمت هایی کشتی می باشد در این روش پس از

یستم سارای کانون حریق توسط پرسنل شناور به کاپتان کشتی اطالع داده می شود چنانچه قسمت مورد نظر د

 ی شود ومه در ها بسته باشد پس از حصول اطمینان از اینکه شخصی داخل قسمت نمی باشد کلیco2اطفایی 

 .گاز به درون انبار یا اتاق مورد نظر تزریق می شود
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 خطر برق گرفتگی در شناور : 

 به توجه اب باشد می گرفتگی برق خطرات آید می وجود به شناورها سوزی آتش در که بالقوه خطرات از یکی

 . گردد می نشانان آتش برای خطرات باعر کشتی بدنه بودن فلزی و بودن رسانا

 از شینا جرقه از ناشی انفجار و سوزی آتش ا3  سوختگی ا2  الکتریکی های شوک ا1:  اولیه مخاطرات

 . ساکان الکتریسیته

 ا سوختگی :  الف( سوختگی ژول یا سوختگی ناشی از حرارت   ب( سوختگی ناشی از قو  الکتریکی2
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 ا انداختن ابزار و اشیا2ا سقوط از ارتفاع            1 مخاطرات ثانویه :

 هنگامی که بدن جزئی از مدار الکتریکی شود فرد دچار برق گرفتگی شده است. 

مین به ه در زمان آتش سوزی کشتی چون بیشتر کف کشتی ها و پمپ های هتخلیه آب با برق کار می نمایند

رحله ه در مکو مانند آتش سوزی ساختمان های شهری نمی باشد منظور موتور برق در حال کار کردن می باشد 

ز باعر ود نیخآتش سوزی قطع نمودن برق در اولویت باشد و نیاز به برق مستمر می باشد و به همین خموضوع 

 ایجاد مخاطراتی برای افراد و آتش نشانان می گردد. 

 ساختار تشکیالتی تیم های اضطراری در شناور  3-2

 : تشکیالتی تیم های اطفای حریق که توسط افسر شناور در مواقع اضطراری مشخص می گرددساختار 

 وظایف 1تیم تشکیالتی اضطراری شماره  -1-1

 مسئول تیم افسر اول عرشه

 دستیار افسر چهارم مهندسی

 وظیفه محوله تز پیش تعیین شده کمک سرملوان

 تحت فرمان ملوان عرشه 

 فرمانتحت  ملوان موتورخانه

 تحت فرمان یک نفر از کارکنان آشپزخانه

 وظایف 2شماره  تیم اضطراری -1-2

 دستیار افسردوم مهند 

 وظیفه محوله از پیش تعیین شده افسر دوم عرشه

 تحت فرمان کمک سرملوان
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 وظایف تیم فنی -1-3

 مسئول تیم افسر عرشه مهندسی

 دستیار افسر سوم مهندسی

 وظیفه محوله از پیش تعیین شده افسر برق

 تحت فرمان ملوان موتورخانه 

 تحت فرمان ملوان موتورخانه

 تحت فرمان ملوان موتورخانه

 وظایف ا پشتیبانییتیم حامی و  -1-4

 مسئول تیم تدارکاتافسر 

 دستیار سرملوان

 وظیفه محوله از پیش تعیین شده ملوان عرشه

 تحت فرمان یک نفر از کارکنان آشپزخانه 

 

  Search And Rescue   (S A Rاصول جستجو و نجات  )

 تحت فرمان ملوان عرشه

 تحت فرمان ملوان عرشه

 تحت فرمان ملوان موتورخانه

 تحت فرمان آشپزخانهیک نفر از کارکنان 
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     ( L A S Tمراحل جستجو و نجات )

 A          (ACCESS)ا دسترسی L  (LOCAET                   )2 ا تعیین موقعیت1

 T    (TRANSPORT)ا حمل و نقل S      (STABILIZE)      4ا تثبیت 3

یی شناورها ( یک واژه می باشد که در امداد و نجات دریائی بسیار به گوش می خورد وSARجستجو و نجات )

ن به تسکی کمک وند که به همین نام در دریاها جهت پیدا کردن و امداد رسانی به افرادی که در مخاطره افتاد

 رفه ای وحصورت بدر دو رنج و لرده به آنها که درگیر شده می باشد و امداد گرانی که در این واحد شناورها 

دمت غول به خیه مشماهر و با آموزش دیدن دوره های مختلف مانند کمک های اولیه و بقا دریا و اطفاء حریق اول

 رسانی می باشند.

 ( را دارد: SARدر گروه ) ـ شرایط فردی که قصد کار

 . ا به محدوده خود شناخت کامل داشته باشد2ا در یک تخصص خاص بی نهایت آموزش دیده باشد   1

 ته باشد ا فکر روشنی داش4ا تمایل و اشتیاق به کار تحت مدیریت دست اندرکاران را داشته باشد    3

 ا ایجاد همکاری با دیگران 5

 ( SARتیم های مختلف )ـ سرفصل های آموزشی برای 

 عکس برداری ا4ا ارتباطات رادیوئی         3ا تکنیک جستجو و نجات          2ا معنا شناسی         1

 رد بالیا ا آموزش در مو8ا روانشناسی رفتاری      7ا مصاحبه          6ا کمک های اولیه پزشکی   5

 ای تند ا نجات در زوای11یات دریا            ا غواصی و عمل10ا کار با نقشه و قطب نما        9

 ا رد یابی 14ا  ارتباطات و هماهنگی امداد رسانی محلی     13ا آموزش کشف جرم         12
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 ا گفتار واض 16ا عملیات زمستانه                15

 ـ خصوصیات یک نجاتگر 

 انش فنی    دا 5ا صالحیت             4ا توانائی            3ا تواضع            2ا مهارت        1

 ا اشتیاق به کار6

 اولویت در کار نجستجو و نجات : 

 سه چیز بر همه چیزهای دیگر عملیات جستجو و نجات اولویت دارد : 

 ا مصدوم 3   ا دوستان شما )دیگر نجاتگران(               2ا شما )نجاتگر(                        1

 

 

 گوگرد  4-2

واد میکی از  عنوانبگوگرد یکی از مواد آتش زا می باشد که در پاالیشگاه ها به مقدار زیاد تولید می گردد و  

ا فرمول ایی بصادرات می باشد که در اثر آتش گرفتن گوگرد دی اکسید یک ترکیب شیمیایی به شکل گاز در دم

 ود. الیت های صنعتی تولید می شمی باشد این ماده توسط آتشفشانها و بسیاری از فع 2SOشیمیایی 

ل و نقل ین حمحدر بنادر یکی از مواد که حجم زیاد یادگیری کشتی فله برمی گردد گوگرد می باشد که چه در 

خش به دو و چه در مواقع بارگیری گاهاً با خطرات و آتش سوزی همراه می باشد و در آتش سوزی گوگرد ب

یت ها امپوزکز آنجا که در زمان حمل در پاکت های فلزی به روی اسامی می باشد یکی در زمان حمل و نقل ا

 حمل می گردد که در اثر بی احتیاطی رانندگان باعر آتش سوزی می گردد. 
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مان در ز در مورد بعدی آتش سوزی در کشتی می باشد که می تواند در اثر خطای انسانی به وجود می آید

ی فلزی کت هافله می باشد و چون گوگرد به صورت پودر در پا بارگیری گوگرد در کشتی از اناج که به صورت

ن ط کارگراا توسوارد کشتی می گردد پس از اینکه گوگرد به انبار کشتی توسط جرثقیل ها وارد می گردد و آنج

زمان  مرور به صورت عمده تخلیه می گردد باعر می گردد که گوگرد در محیط انبار انباشته می گردد و به

جار ورت ان فبه ص گوگرد به نسبت خطرناکی باال می رود و در اثر کوچکترین جرقه یا شعله در انبار تراکم گرد

ردد و گک می ضعیف کل محوطه انبار را شعله ور می کند که در نظر خدمه کشتی و افراد تخلیه بسیار هولنا

حل مان در حضور اتش نشانچون آتش گرد گوگرد به صورت انفجاری می باشد به سرعت فروکش می نماید و با 

ریق حی اطفاء ت برامقداری از حریق در انبار که در بسیاری از موارد کم می باشد اطفاء می گردد و بهترین حال

ط  ورت سگوگرد خاموش نمودن توسط خود گوگرد می باشد به این ترتیب که از آنجا که حریق گوگرد به ص

 ه روی آنبوگرد گنتیمتری می باشد می توان با استفاده از خود سوز می باشد و سعله ان دارای ارتفاع چند سا

 ریخت و باعر خفه شدن حریق گردید. 

طرناک می باشد خبسیار  3SOو  2SOدر اطفاء حریق گوگرد اتش نشانان باید توجه نمایند از آنجا که گاز گوگرد 

 . ه نمایندستفاداوسایل حفاظت فردی  و به سیستم تنفسی افراد تأثیر می گذارد حتماً در زمان اطفاء حریق از

در هوا  روز 4T2دی اکسید گوگرد آالیندهای هوا محسوب می شود و تخمین زده می شود که به طور متوسط 

منابع  جمله باقی می ماند پاالیشگاه های نفت ، صنایع مس ، کاغذ سازی و در کارخانه های سیمان نیز از

 شمار می آید.  غیراحتراقی تولید اکسیدهای گوگرد به

 اثرات گاز گوگرد :

 ا نارسایی تنفسی

 ا کاهش سیستم دفاعی ریه ها 
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 ا تشدید بیماریهای قلبی و ریوی 

 ا تخریب محصوالت ، گیان و برگ درختان 

 ا یکی از عوامل باران اسیدی 

 تأثیر دی اکسید گوگرد بر سالمت : 

ه نجر بدی اکسید گوگرد گازی محرک است کهتوسط مجاری بینی گرفته می شود. سطوح فعالیت متوسط که م

را  المتیستنفس دهانی می شود )مانند پیاده روی تند( موجب می شود که دی اکسید گوگرد اثرات خود بر 

را تجربه می  2OSن اثرات نشان دهد. کسانی که آسم دارند فعالیت های خارج از منزل دارند بیشتر از دیگرا

این موضوع  تنگی مجاری تنفسی مثل تنگی برونشها خواهد بود. 2SOکنند . در یک تما  کوتاه ، اثر عمده 

یش افزا منجر به خس خس کردن هنگام تنفسی ، کوتاهی تنفس و فشردگی در قفسه سینه می شود. عالئم با

 می یابد.  و یا میزان تنفس افزایش 2SOو یا میزان  2SOمیزان 

 قطع می شود ریه ظرف یک ساعت به صورت ترمال باز می گردد.  2SOوقتی که تما  با 

هم  ، ممکن است فشردگی قفسه سینه خس خس و کوتاهی تنفس برای کسانی که آسم 2SOدر سطوح باالی 

سم ، مکانی ب شودندارند اتفاق بیفتد . تماسهای بلند مدت دی اکسید گوگرد می تواند بیماریهای تنفس را موج

 های دفاعی ریه را کاهش داده و بیماری های قلبی را تشدید نماید. 

  2SO)شاخص کیفیت هوا( مرتبط با  AQIمیزان 

 : و نیاز به اقدامات احتیاطی خاص ندارد.  0 - 50ا میزان 1

 رد. ندا: از نظر تأثیر به سالمت متوسط است نیاز به اقدامات احتیاطی خاصی  51 – 100ا میزان 2
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 اید فعالیتتأثیر بر سالمت برای افراد حساسی ناسالم است. کسانی که آسم دارند ب : از نظر 101-150ا میزان 3

 های بیرون از منزل خود را محدود کنند. 

یوی ن قلبی ، رتأثیر بر سالمت غیرسالم است. کودکان ، افراد مبتال به آسم و بیمارا : از نظر 151-200ا میزان 4

 فعالیت های بیرون از منزل خود را کم کنند. باید 

ی و اران قلبآسم ، بیم : از نظر تأثیر به سالمت خیلی ناسالم است. کودکان ، افراد مبتال به 201ا  300ا میزان 5

 د. ا کم کننرخود  ریوی باید تاز فعالیت های بیرون از منزل پرهیز کنند. دیگر افراد باید فعالیت های بیرون

ری نی که بیما: از نظر بر سالمت خطرناک است. کودکان ، افراد مبتال به آسم و کسا  301ا  500 ا میزان6

  . کنند قلبی ریوی دارند باید در منزل بمانند. دیگران باید از فعالیت در بیرون از منزل خودداری



39 

 

 خطرات گوگرد در زمان حمل و نقل :  5-2

حمل و  ید دراز آنجا که پیش از این در مورد گوگرد صحبت شد و شناخت نسبت به گاز گوگرد حاصل گردید با

ه دگان و چرانن نقل گوگرد نیز توجه گردد در زمان حمل گوگرد جهت تخلیه در کشتی گاهاً در اثر سهل انگاری

ی مپودر  که چون گوگرد به صورتدر زمان بارگیری باعر  به وجود آمدن حریق می گردد و مشاهده گردید 

یخته و یون رباشد در پاکت های فلزی که در روی کامیون ها حمل می گردد و این پودر به روی چر  های کام

یع آن فت سردر اثر اصطحکاک بین چر  و کنت باعر مشتعل شدن و ایجاد حریق از ناحیه چر  کامیون و پیشر

نظور مهمین ارد می شود و باعر به وجود آمدن حریق می گردد ببه سمت پاکت هایی که گوگرد در آن قرار د

ه گرد ببه رانندگان توصیه می شود در خصوص بستن چادر روی پاکت ها جهت جلوگیری از ریختن پودر گو

 روی کفی و چر  ها تا زمان تخلیه بار دقت نمایند. 

 تخلیه گوگرد در کشتی :  6-2

ن لیه چوصورت فله در کشتی فله بر حمل می گردد و در زمان تخگوگرد یک محموله باری می باشد که به 

 اشته شدنر انبمحیط انبار کشتی بسته می باشد و فقط از قسمت باالی انبار بارگیری صورت می گیرد و در اث

گوگرد  پودر پودر گوگرد با بدنه کشتی که فلزی می باشد ایجاد اصطحکاک و باعر ایجاد جرقه و آتش گرفتن

ه برایت سا متراکم شده است می گردد و یک حالت آتش آنی گسترده ایس ایجاد می شود که باعر که در هو

ت انند حالمته و گوگرد داخل انبار کشتی می شود و در اثر سوختن تمام پودر گوگرد در محوطه انبار صورت گرف

نبار اخل ادپودر گوگرد بک در افت برای آتش نشانان می باشد و اتش به خودی خود فروکش می نماید و فقط 

 دچار حریق می گردد که با آب به صورت اسپری می توان آن را اطفاء نمود. 

 خطرات برای آتش نشانان :  7-2

تولید می نماید که این گازها بر روی سالمت آتش   2SOو   SOگوگرد در زمان آتش گرفتن از خود گازهای 

رند خطرناک می باشد  و در اثر استمثاق آن تدثیر منفی بر روی نشانان و افراد که در مجاورت این گاز قرار دا
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سیستم تنفسی انسان می شود به همین منظور در زمان آتش سوزی گوگرد اگر در محیط باز هم قرار گرفته اید 

 ( تنفسی و وسایل حفاظت فردی استفاده نمائید. SCUBاز دستگاه )

ه بر روز روی خود الیه ای تشکیل می دهد و شعله آن دگوگرد چون سط  سوز و کند سوز می باشد . و در 

 یون ها ود کامشندرت دیده می شود و در زمان اطفاء باید دقت نمائید که در محوطه ای که گوگرد در آن دپو 

 . گردد آتش نشانان قرار نگیرند که منجر به آتش گرفتن الستیک خودرو گیر افتادن کامیون اطفاء می

:اتشنشانی در روی کشتیشناسایی مسیر اب   

های  زریلاتشنشانان در مواقع ورود به روی شناورها بایدمحل قرار گیری  جعبه های اب و هو

رد شناخت داشته باشند و یکی از مشکالتی که در زمان اطفای حریق کشتی به چشم می خو

سیستم  نوع استفاده از سیستم هایاطفای حریق  روسی یا انگلیسی در شناورها می باشدد که این

د ی شومبا سیستم اتشنشانی شهری منافات ندارد و دچار مشکل می شوند بهمین منظور توصیه 

 از سیستم یک پاچه سیستم المانی در کلیه شناورها استفاده گردد
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 فصل سوم :

 یروشهای اطفاء قسمت های مختلف کشت
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    کانتینر : 1-3

وسیله  آن را به وشود یجعبه فلزی بزرگی است با ابعاد استاندارد که کاال در آن قرار داده مبار گنج یا کانتینر 

شود این فاده می، کانتینر استاندارد ایزو استContainerکنند قطار یا کشتی یا هواپیما یا کامیون حمل می

ر وجود ی کانتینندارد براسه درازی استاها هستند. ها و کامیونها، واگنکانتینر استاندارد قابل بارگیری در کشتی

وع م برای یک نفوت. کانتینر از نوع کاربری داری انواع مختلفی هستند که هرکدا 45فوت،  30فوت، 20دارد: 

 گیرد.خاص از کاال مورد استفاده قرار می

 

نشانان در ه آتششود. به همین منظور باید بامروزه حجم بسیار زیادی از کاالها از طریق کانتینر حمل می

خصوص اطفاء حریق دورهای کاربردی آموزش داده شود در اطفاء حریق کانتینر باید به عالئم روی درب بدنه 

باشد و همچنین نحوه اطفاء حریق توجه شود چون عالئم درب روی بدنه مشخص کننده مواد داخل کانتینر می

برای اطفاء حریق آن استفاده گردد و گاهاً برای باشد که از چه موادی در این عالئم مشخص کننده این می

جلوگیری از سرایت حریق به کانتینر دیگر باید جداسازی نمائیم به همین منظور پس از حریق کانتینر باید با 

باشد و در بیشتر مواقع همراه وسایل و تجهیزات اقدام به جداسازی نمائیم یکی از این وسایل استفاده از شیلر می
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نماید که میزان خطرات مواد داخل کانتینر باید توجه نمود و که مشخص می UNنر یک شماره به نام با کانتی

نماید تا که از لحاظ بهداشتی و اطفاء مشخصه مواد درون کانتینر را مشخص می MSDSهای همچنین برگه

-ز طریق کانتینر حمل مینمائیم امروزه حجم بسیار زیادی از کاال اگیری میبهتر در خصوص اطفاء آن تصمیم

 باشد :شود و دالیل اصلی آن به شرح ذیل می

 محافظت کاال در برابر حوادث طبیعی از جمله باران و آفتاب 

 محافظت از کاال در برابر سرقت در طول مسیر حمل 

 راحتی تخلیه و بارگیری 

 ها و کشتیبندی کردن کانتینر در محوطهراحتی صفافی یا دسته 

 ز فضای کشتیاستفاده بهتر ا 

 بار شماری راحتر 

فرمانده  باشد و در جهت اطفاء آن در شناورها بایدطفاء حریق کشتی کار بسیار پیچیده و کارشناسی میا -1

اء حریق یات اطفهای گوناگون و کنترل آن از ابتدا تا انتهای عملنشانی محاسبات توازن کشتی در وضعیتآتش

 توجه نماید.

 ریقهای حاصل از اطفای حکشتی و کم شدن ارتفاع آن در اثر انباشته شدن آبتغییرات مرکز ثقل -

تی جهت سرعت بخشیدن در عملیات ها در محل حریق به روی توازن کشتأثیر جابجا شدن محموله-

 اطفای حریق بایدجذ مد مورد نظر قرار گیرد

 وازن کشتیتو تأثیر آن به روی تی و پر شدن انبارها و فضاهای خالی دیگر از آب دریا شکاف بدنه کش -

 گیری از غرق شدن کشتیهای کم عمق و گل زدن آن جهت پیشاحتمال بردن کشتی در آب-

 : باشدهای اطفاء حریق به شرح ذیل میسازماندهی تیم -2
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  اضطراری موارد های اطفاء حریق آگاه و زبده با بکارگیری روش و طرح مقابله بادر هر موقعیت اضطراری تیم

 EMER GENOY RESPONSE  PLANیا  ERPمی تواند در عملیات اطفای حریق سرعت بخشد

واکنش  ان کمک نمایدتواند به آتش نشانیکی از کارهای که در جهت سرعت بخشیدن به کار اطفاء حریق می -3

 سوزی که چه کارهای انجام نمایند.تمام افراد کشتی هنگام شنیدن زنگ خطر آتش

 د را برداریهای نجات خوژاکت 

 .لبا  کار یکسره و کفش و کاله ایمنی به تن کنید 

 های اطفای حریق و تیم مورد نظر خود بروید.به محل تجمع تیم 

قشه نید چارت و یا نشانان به ساختمان شناور آشنائی ندارند باسوزی شناورهای بزرگ چون آتشدر آتش -4

 .دهای ذیل نصب گردمقابله با موارد اضطراری در محل

 های تجمع زدیک محلن -های اجتماع افسران و ملوانانسالن -خوابگاه افراد-وتورخانهم -پل فرماندهی

 رکنار درب ورودی به ساختماند -های اطفای حریقتیم

خسارت  ق مختلف کنترلنشانی انجام دهد طرسوزی شناور باید فرمانده تیم آتشیکی از کارهای که در آتش -5

 .باشد که در این خصوص کارهای را انجام نمایدحریق میو محدود نمودن 

 های اتوماتیک ضدآب در پل فرماندهیبستن درب 

 های دودکش کشتی و جاهای دیگرهای تهویه و بستن دریچهخاموش کردن هواکش 

 های خوابگاه و آشپزخانه و نواحی دیگرستن پنجرهب 

 ییبرخورد مستقیم با بادهای دریا چرخاندن جهت حرکت کشتی و دور نگهداشتن محل حریق از 

 های فلزی اطراف محل حریق توسط آبخنک کردن دیواره 
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 استفاده از پتوهای نسوز در صورت نیاز 

 بکارگرفتن افراد کشیک از آتش خاموش شده و جلوگیری نمودن از مشتعل شدن مجدد حریق 

 پل فرماندهی: 2-3

 ر ارتباطه یکدیگبهای زنجیر است که موارد فوق را مانند دانههای اطفاء حریق عامل مهمی هدایت و رهبری تیم

ا مهار وخاموش ها با سرعت عمل افراد تیم آتش رفقره از آن 9سوزی تعداد دهد از تعداد ده حادثه آتشمی

یت با واقع مریناتتاند به هرحال با بکارگیری تمرینات متعدد و گوناگون با انواع حریق به نحوی که این کرده

 .توان به موازین موارد فوق دستیابی پیدا کردنزدیک باشد می
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 گیرد ومعموالً مرکز هدایت عملیات اطفای حریق در پل فرماندهی توسط فرمانده کشتی صورت می

تاً ا موقفرمانده نباید پل فرماندهی را ترک کند مگر آن که به جای خود یکی از افسران ارشد کشتی ر

 .حریق نماید جایگزین عملیات اطفای

ء حریق اطفا البته در صورتی که مدت زمان عملیات طوالنی شود باید برنامه زمانبندی مناسب جهت عملیات 

حت امر فراد تاریزی شود به طور کلی در عملیات اطفای حریق فرمانده باید همیشه اول ایمنی و جان برنامه

سیم طریق بی ل را ازاالمر ایشان اطالعات ذیحریق تحت های اطفاءخویش را در نظر بگیرد و انتظار دارد که تیم

 و یا پیام رسان به پل فرماندهی گزارش دهد:

 سوزیزمان به صدا درآمدن زنگ خطر آتش 

 سوزیموقعیت و محل آتش 

 های اطفاء حریق به تیم فرماندهی در خصوص شمارش افراد گروه و پوشیدن های تیمتأئیدیه سرگروه

 (HEAD-COUNTلبا  کامل ضد آتش)
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 اقدام عملیات اولیه اطفاء حریق از قبیل استفاده از خاموش کننده قابل حمل 

 های جانبی در اطفاء حریق از قبیل روشنایی و غیرهگزارش اثر سرویس 

-یسوزی در پل فرماندهی کشتی وجود داشته باشد به شرح ذیل ماطالعاتی که باید در هنگام آتش

 باشد:

 طلوبمهای ن و سیستم اطفای حریق در خوابگاه و موتورخانه در اندازههای ساختماوجود نقشه 

 ریق جزئیات وسایل قابل حمل و ثابت اطفای حریق بعالوه محل استقرار ذخایر مواد اطفای ح 

 اطالعات درباره توازن کشتی 

 هاجزئیات وسایل و تجهیزات بقاء در دریا و محل نگهداری آن 

 اطالعات درباره مواد خطرناک 

 های وسایل ارتباط جمعی به روی کشتی:راه 3-3

م د تا تصمینمایاز ابزارها و طریقه انتقال اطالعات در زمان حریق که کمک به سزائی به فرماندهان حریق می

 :باشد شامل گیری مناسب در خصوص نحوه مهار آتش نمایند می

 از طریق رادیو و بی –حبت و تما  مستقیم مانند پل فرماندهی به موتورخانه ص -لندگوهاب -هاتلفن-

 .رسانی را بعهده دراندارسال پیام توسط افرادی که وظیفه پیام –سیم 

 سوزی:مضامین بکارگرفته شده در طرح مقابله با آتش4-3

 حصول اطمینان از ایمنی جان افراد 

  متقابل افراد هنگام شنیدن زنگ خطر نشان داده شودبه طور آشکار واکنش. 

 مناسب هر نوع از موارد اضطراری به روی کشتی در نظر گرفته شود. 

 بکارگیری روشی استاندارد 

 استفاده از سیستم زنگ خطر ساده 
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 واکنش روشن و واض  در قبال زنگ خطر 

 های اطفاء حریقانتخاب تیم 

  به صورت چارت و یا نقشهتهیه طرح مقابله با موارد اضطراری 

 شود گذاریهای اطفای حریق به وسیله زنگ عالمتهای اولیه و ثانویه تجمع تیمانتخاب محل 

 در نظر گرفتن تمرینات و آموزش در مراحل مختلف 

 زا در موتورخانه:عوامل آتش 5-3

ورخانه ر موتدزا ل آتشیکی از بهترین کارها برای جلوگیری از آتش سوزی در موتورخانه کشتی شناسائی عوام

 طفاء حریقارود و یسوزی باالتر مزا موتورخانه شناور بیشتر باشد پتانسیل آتشباشد هرچه مقدار مواد آتشمی

 .شودتر میدر کشتی مشکل

 مایعات سوختنی شامل نفت کوره، دیزل، روغن موتور 

 های بخار، دستگاه سوخت مایعاتسطوح فلزی بسیار گرم، لوله 

 های بخار و احتمال تما  با مایعات سوختنیبندی لولهن عایقپاره شد 

 حل دیکی مجوشکاری، برش فلزات در کارگاه موتورخانه و احتمال وجود گاز یا مواد سوختنی در نز

 جوشکاری

 محل  احتمال انداختن وسایل از قبیل آچار و وسایل فلزی در مقابل مواد سوختنی در نزدیکی

 جوشکاری

 یسوز مونتراق دربه مواد نفتی که معموالً از پنبه و مواد سوختنی است که دارای اح های آغشتهپارچه-

 باشد

 ین خطرآفر وهای خراب ها که منجر به دستگاهبه کار نگرفتن تعمیرات و تعویض وسایل یدکی دستگاه

 شودمی
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 هستهای الکتریزا و گرمادیده، وجود جرقهها، لوازم برقی اشتعالها، چراغوجود کابل 

 وجود مایعات شیمیایی از قبیل رنگ و مواد شیمیایی دیگ بخار و روغن هیدرولیک 

 ها بسیار قوی تزریق هوا به درون موتورخانهها و هواکشروشن بودن پنکه 

 

 

های خطرناک ذکر کرد که سه توان از زمره مکانبا توجه به موارد فوق موتورخانه را می

اند و بایستی دقت زیادی به عمل حرارت یک جا جمع شدهعامل حریق یعنی هوا، سوخت، 

برای اطفایی حریق در موتور خانه تا حد امکان اقدام به خنک نمودن بدنه از داخل نمود آید

در این حالت چون حریق در محیط بسته می باشد باعر جمع شدن بخار اب در موتور 

رین حالت استفاده از سیستم خانه و عملیات با مشکالتی برای اتشنشانان می گرددوبهت



51 

 

در زمان استفاده سیستم کف کف سنگین همانند اطفای حریق انبار و خن کشتی می باشد 

 به هیچ عنوان از اب استفاده نگردد

تا این سه عامل از هم جدا بماند و برای همین منظور کارهای که خدمه باید انجام دهند  

سوزی به کمترین برسد.تا احتمال بروز آتش  

 های کار به روی کشتیتمیز نگهداشتن محل -

 های مجازرعایت قوانین استعمال دخانیات در محل -

 هابسته نگهداشتن درب -

 های اطفاء حریقتعمیرات ونگهداری وسایل و دریچه -

 های اطفاء حریقبه کارگیری شیوه -

 نشانان:هکارهای اطفاء حریق در شناورها برای پرسنل قبل از حضور آتشرا 6-3

 ش نمودن آتش در اماکن مختلف کشتی:خامو

اهنمای های جاری کشتی عمل نمود و ردر صورت برخورد با حریق در کشتی باید طبق دستورالعمل

لیه رحله اومنماید و در نماید در بهتر کنترل و اطفاء حریق میکلی برای برخورد با حریق کمک می

 : برخورد صحی  با حریق عبارتند ازخدمه کشتی آگاه باشند که پیش نیازهای عمده برای 

 حفظ خونسردی و آرامش-1

ریق باشد که در مرحله اول حمل در کنترل حریق سرعت عمل میترین عواسرعت عمل یکی از مهم -2 

رود و یاالتر مبشود حریق در کشتی را کنترل نمود و هرچه زمان باالتر برود درجه حرارت در کشتی می

ا رننده آتش کشود با یک یا چند خاموشگردد چنانچه در مرحله اول حریق میتر میاطفاء حریق سخت

 .گرددخاموش و محدود نمود ولی در صورتی که مدت زمان حریق باال برود اطفاء سخت می
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های فرار برای پرسنل و های عبور و مرور و راهتمرین و آموزش بخصوص شناخت دقیق کشتی و راه-3

ها آشنا باشد که در صورت بروز حریق به کلیه راهنشانان از الزامات میآتشخدمه کشتی و حتی برای 

 FIREهای حریق)باشند و باید به نوع و محل نگهداری تجهیزات مبارزه با حریق آشنا باشند و درب

DOORSها، هوادهندها و به طور کلی کلیه منافذی که برای ها، هواکش( و امکانات بستن دریچه

سترش حریق و کاهش اکسیژن وجود دارند را شناسائی نمود و هرچه اکسیژن کمتری به جلوگیری از گ

باشد و شناخت سیستم االرم و اطفاء حریق اتوماتیک و آگاهی حریق برسد حریق راحتر قابل کنترل می

 سیم داشته باشندسیستم بی  VHFاز محل وسائل ارتباطی چه تلفنی و 

 حریق در اماکن زیست: -الف

-2ریاد( ر دهید)حتی با فرم را به صدا درآورید به هر وسیله ممکن محل حریق را به دیگران خبآال-1

ن داشت به کمک افراد چنانچه امکا -3ها را ببندید چه به صورت مکانیکی و به صورت طبیعی هواکش

ط دائم ا مرکز عملیات)پل فرماندهی( ارتباب -5کی را قطع کنید مدار الکتری -4آسیب دیده بشتابید 

کننده پرتابل مناسب)برحسب ا خاموشب -6نشانان( داشته باشیم تا زمان رسیدن تیم اطفاء حریق)آتش

یق از صلی حرهای انوع حریق( با حریق مبارزه کنید و در صورتی که حریق ادامه یافت تا رسیدن تیم

 های آب حریق استفاده کنید.شیلنگ

ها ها و دریچهاز گسترش حریق جلوگیری نمود بستن تمام دربیکی از کارهای که باید انجام نمود تا 

باشد و سیستم تهویه هوا را خاموش کنید و با آب در جهت کنترل و اطفاء حریق اقدام کنید نازل را می

اول به طرف پایین دور از آتش گرفته با حالت مه پاش شروع کنید به اطفاء حریق و چنانچه درب بسته 

ور شدن آتش گردد قسمت پایین درب ب ممکن است باعر افزایش اکسیژن و شعلهبود و باز کردن در

به سمت  JET یا SPRAYرا )که به همین منظور تعبیه شده است( شکسته و دراز کشیده و با اسپری 

سقف گرفته تا درجه حرارت پایین بیاید و چنانچه دود ناشی از سوختن افزایش یابد و یا گازهای سمی 

های مبل و موکت( زیاد گردد بایستی افراد متفرقه از محل دور تن)مانند پلی اورتان روکشناشی از سوخ
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( استفاده نمایند و توسط مه پاش دیوارهای کناری را SCBAو نفرات مبارز با حریق از دستگاه تنفسی)

( خنک نمودن دیوارها چه از داخل و خارج از کشتی یکی BOUNDARY COOLINGخنک نمائید)

گیرد و باشد و خنک نمودن شناور از بیرون توسط واحدهای آتش خواد صورت میمهم می کارهای

ها کمک به سزای در اطفاء حریق دارد و از گسترش حریق و گازهای سمی و دود را از طریق هواکش

 کنترل نمایید.

 (FREE SURFACEمراقب جمع شدن آب به مقدار زیاد در اماکن باشید)برای جلوگیری از 

رشه عدر روی  بار رنگزا را از اطراف حریق دور نمائید مانند مواد رنگی و تینرها در انهرگونه مواد آتش

ء ل اطفاو مواد سوختی جهت روشن نمودن ژنراتورهای اضطراری در موتورخانه و هنگامی که در حا

 .باشید و حریق کنترل گردید همواره مراقب شروع مجدد آتش باشیدحریق می

 در موتورخانه: حریق -ب

 یده دمه دآالرم را به صدا درآورید و محل آتش را اطالع داده در صورت امکان به اشخاص ص

 .کمک کنید

 ها نورگیر کننده فوم برای مایعات استفاده کنید و ازهای مناسب از جمله خاموشاز کپسول

SKY LIGHTS م و کمحل را  با مه پاش آب را برای خنک کردن بپاشید ایجاد بخار آب اکسیژن

 .کندآتش را خفه می

 ژنراتور اضطراری و پمپ حریق اضطراری را روشن کنید. 

 پل فرماندهی را در جریان پیشرفت بگذارید. 

 اگر مبارزه به نتیجه نرسد بایستی به شرح زیر عمل شود. 

 کلیه افراد بایستی از محوطه موتورخانه خارج شوند. 

 نفرات سرشماری شوند. 

 ها و تمام هواکشSKY LIGHT های اضطراری و اصلی بسته شوندها و درب. 
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 ر با براب پس از حصول اطمینان از خروج کلیه نفرات از موتورخانه سیستم اطفاء حریق ثابت

 .دستورالعمل مربوطه عمل شوند

  پس از حصول اطمینان اطفاء حریق تا زمانی که میزانCO2 باشد از  به حد قابل قبول رسیده

( را SCBAتورخانه خودداری کنید برای کنترل وضعیت نفر مجهز به دستگاه تنفسی)ورود به مو

 .توان به داخل موتورخانه اعزام نمودمی

 شناسائی 7-3

 مسیرهای فرار:

 یند وجودرک نماای که ایجاب نماید پرسنل آن محل را تاحتمال وقوع هرگونه اتفاقات غیرمترقبه در هر نقطه

ر ه در هکاصول ایمنی و رهایی از هرگونه خطرات احتمالی برای حفاظت جان هرکس دارد به منظور رعایت 

 هایراه اشته ودباشد باید شناسائی کاملی از کلیه اماکن کشتی مربوطه واحد شناوری مشغول انجام وظیفه می

تر ناسد بیشگر بشیدها، انفجارها و یا ترک کشتی وهر اتفاق فرار را در موقع وضع اضطراری به هنگام آتش سوزی

های اهرئی با ای بعضی از سرنشینان کشتی به علت عدم آشنامواقع مشاهده گردیده که به هنگام بروز حادثه

-ند آتشاادهخروجی دچار مشکالت غیرقابل جبرانی شده و در بعضی از مواقع حتی جان خود را نیز از دست د

 است سمترهای مختلف کشتی سمت جی کشتی در مکانهای خرونشانان قبل از ورود به کشتی باید کلیه راه

که به  ظر شخصینها شناسائی نمایند چون امکان دارد همان یک راه مورد ها و دریچهچپ سینه، پاشنه از درب

حل یگر در مدخت راه نشانان به علت عدم شنانماید به عللی در بروز حادثه بسته باشد آتشآسانی از آن تردد می

 ( عکس یک کشتی15دهد)کتاب ملوانی صفحهتیجه زندگی خود را از دست میمحبو  و در ن
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 های کشتی:های ورود به کشتی و پلهراه 8-3

ای باشد که پلهنشانان جهت باال رفتن از شناورها اکومودشین لیدر مییکی از وسایل مورد استفاده برای آتش

باشد انتهای آن به وسیله دو وایر وسط یا پاشنه  نصب میاست آلومینیومی که به طور ثابت به عرشه کشتی در 

شود درهنگام سفر دریایی پله را باال سیمی به وینچی برقی در عرشه وصل بوده و بدینوسیله باال و پایین می

شود استفاده نمود از این نوع پله در شود از این پله در هنگام اطفاء حریق شناورها میکشیده و جمع می

شود و این نوع پله استفاده نمود ولی شود در هنگام اطفاء حریق در مرحله اولیه  میبزرگ استفاده می شناورهای

ها که در کشتی برای تردد نشانی نیز استفاده گردد یکی دیگر از پلههای خود آتشدر طول عملیات حتماً از پله

شود این پله به وسیله شه نگهداری میباشد و روی عرباشد که ثابت نمیشود پله گنگ وی میاستفاده می
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شود جنس پله فلزی است در انتهای سمت اسکله پرسنل یا جرثقیل برای تردد  بین عرشه و اسکله قرار داده می

دو چر  قرار دارد که با باال و پایین آمدن برد در اثر جذب و مد و تخلیه و بارگیری به طور خود کار زاویه پله را 

نشانی به روی عرشه کشتی باید از سیستم اطفاء گردد پس از ورود  پرسنل آتشتنظیم می  بین عرشه و اسکله

ای که نشانی در مواقعهنشانی استفاده نمایند و الویت کار اطفاء با تجهیزات خود آتشحریق خودروهای آتش

اطفاء حریق کشتی  ها استفاده نمود ولی احتمال این که سیستمشود از آنسیستم کشتی در دستر  باشد می

باشد سیستم اطفاء از کار بیفتد وجود دارد و یکی از مشکالتی که در ارتباط با استفاده از تجهیزات کشتی می

خوانی باشد همنشانی شهری که آلمانی میباشد که با سیستم آتشحریق درکشتی گاهاً انگلیسی یا روسی می

مائیم باید از تبدیل استفاده نمائیم و چون از سیستم اطفاء شناور ندارد و در صورتی که بخواهیم از آن استفاده ن

شود امکان خوردگی و از بین رفتن در زمان استفاده جهت اطفاء حریق در طول اطفاء وجود به ندرت استفاده می

 دارد.

 ها:کنندهمحل استاندارد قرار دادن خاموش 9-3

ری ها ضروحلمکننده اطفاء حریق را در بسیاری از اموشسوزی نصب خها و مقررات مربوط به آتشنامهآیین

های کندهاموشخمربو ط به   NFPA دانند  تا برای اطفای آتش در مرحله اولیه در دستر  باشند استانداردمی

اسب تفاع منکننده اطفاء حریق همچنین ارهای مربوطه به محل و نصب خاموشاطفاء حریق قابل حمل اولویت

 توان  پشتیبانی کردداکثر مساحتی که به وسیله هر  اطفاءکننده حریق میح-1کند مشخص میبرای نصب را 

رتفاع ا   NFPAسوزی باید پیمود براسا  استاندارد رین مسافت به یک آتشتحداکثر مسافتی که از نزدیک -2

-ف تا نوک خاموشبایستی طوری نصب شوند که فاصله ک Kg 18-14ها اطفاء حریق با وزن کنندهنصب خاموش

 .نباشد 5/1mکننده اطفاء حریق بیشتر از 
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 نوک اصلهف که شوند نصب طوری بایستی Kg 18-14کننده اطفاء حریق با وزن بیشتر از خاموش

داشته  از کف فاصله 10cmکننده بایستی حداقل نباشد کف یک خاموش 1m از از کف بیشتر کننده¬خاموش

 باشد

 نشانیاصول و مبانی آتش 10-3

 کننده دستی:انواع خاموش

 زه کاربرد ندارد.باشد که امروها میکنندهترین خاموشهای سودا اسید:یکی از قدیمیکنندهخاموش -1

کننده آب خالص است و برای تأمین فشار مورد نیاز از گاز کننده آب و گاز: محلول موجود در خاموشخاموش -2

CO2 ذخیره شده و در داخل بدنه قرار دارد ضمناً برای جلوگیری از زنگ  تحت فشار که در یک سیلندر کوچک
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کننده  از یک شود این خاموشای از پالستیک یا ماده ضدزنگ پوشانده میکننده الیهزدن درون بدنه خاموش

ی ضربه سوزن فوق باعر ی ضربه زدن تیز و سوزنی وجود دارد که هنگام عمل با وارد شدن ضربه به کفهمیله

-شود گاز که از سیلندر وارد بدنه میورا  شدن دیسک باالی سیلندر گاز شده و گاز از سیلندر وارد بدنه میس

 .باشدپوند بر اینچ می 150تا  100شود فشاری بین 

ل باشند تشکیمی کننده محتوای آب و هوا که با هم در یک محفظهکننده آب و هوا: این خاموشخاموش -3

ی  آن همت بدنمداوم تحت فشار داخلی در اثر هوای فشرده قرار دارد به همین علت مقاوشده است که به طور 

اتمسفر در نظر  40 تا psi 600ی آن مقاومتی حدود باید بیشتر از انواع قبلی باشد در استانداردهای برای بدنه

ع د در انواباشآب میهای که محتویات آن کندهشود ولی در حالت طبیعی با توجه به نوع خاموشگرفته می

د از آن شوه میها که تحت فشار هستند از فشارسنج برای نشان دادن فشار داخلی دستگاه استفادکنندهخاموش

ل حد معمو و از جا که این دستگاه فاقد سوپاپ ایمنی است در صورتی که فشار دستگاه به هر علت افزایش یابد

 .شودن خارج میباالتر رود فشارسنج از هم پاشیده و فشار آ

 های با محتویات کف با هوای فشرده:کنندهخاموش -4

ا آب و هو مانند کننده کامالً شبیه آب و هوا بوده و مکانیزم درپوش و شیر خروجی آن همساختمان این خاموش

 10ل شود به طور معموساخته شده است و برای جلوگیری از زنگ زدن در داخل آن پالستیک کشیده می

 ب پر شدهکننده و آحجم آن از محلول مایع کف ⅔ها فشار در بدنه آن موجود است در این کپسول اتمسفر

ی هاپسولکساز کوچکی نصب است این گروه از ی کفاست در انتهای لوله پالستیکی متصل به بدنه سرلوله

با هم  ل بدنهب در داخکننده و آشوند که عبارتند از الف( نوع که محلول کفاطفائی به دو دسته تقسیم می

 مخلوط است

 .کننده در داخل بدنه جدا از هم قرار داردب( آنهای که آب و مایع کف
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 های پودری:کنندهخاموش -5

-ر سیتمای و دهای پودری از چند کیلوی تا چند صد کیلویی در انواع مختلف دستی چرخی، ارابهکنندهخاموش

ه دو توان بانواع دستی آن با گنجایش یک تا چهارده کیلوگرم را میشود که های ثابت طراحی و ساخته می

ان آن ه ساختمکنندکننده پودر و گاز  این خاموشکننده پودر و هوا ب( خاموشدسته تقسیم کرد الف( خاموش

اخلی آن دبا هوای خشک یا ازت پر شده و فشار  ½حجم آن پودر و  ⅔کننده آب و هوا است همانند خاموش

 یر خشک بهگطوبتراتمسفر در زمان شارژ است برای پر کردن هوا معموال هوا را با عبور از فیلترهای  10حدود 

 شود.کنند و روی بدنه آن فشارسنج نصب میداخل بدنه کمپرسی می

 :CO2کننده گاز کربنیک خاموش -6

 8/6گرم تا  900های ظرفیت به علت فوالدی بودن بدنه کامال سنگین هستند به همین دلیل انواع دستی آن با

های ثابت اتوماتیک طرح و مورد استفاده های بیشتر چر  دار یا در دستگاهشود و در ظرفیتکیلوگرم ساخته می

گیرد بدنه این خاموش کنند به شکل استوانه، فوالدی و بدون درز است که گاز تحت فشار به شکل مایع قرار می

کننده سرلوله شکل خاص دارد و معموالً قیفی است علت طرح این سرلوله شود این خاموشدر آن نگهداری می

-آن است که از سرعت زیاد گاز هنگام خارج شدن جلوگیری کرده و به آن اجازه انبساط بدهد در این خاموش

اه کننده باید مکانیزم شیر طوری باشد که به سرعت باز و بسته شود در غیر این صورت گاز تبدیل به یخ شده و ر

شود برای کند به همین دلیل از شیرها با مجراهای خروجی بسیار کوچک استفاده میخروج را مسدود می

بان قرار گیرد کننده در زیر نور مستقیم خورشید قرار گیرد و در زیر سایهجلوگیری از ایجاد فشار نباید خاموش

ای در شیر اهرمی با فشار روی اهرم یا به کهها دو نوع شیر وجود دارد شیرهای اهرمی و فلکنندهدراین خاموش
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ای به جای فشار دادن شیر فلکه شود اما در شیرهای فللکهجلوراندن اهرم راه خروج گاز باز و از سرلوله خارج می

 باشد.کنند تا محتویات گاز خارج شود و این نوع شیر رایج نمیرا باز می

 های مواد هالوژنه:کنندهخاموش -7

-نندهکاموشخکننده در انواع مختلف ساخته و به طور معمول شباهت زیادی از نظر ساختمانی با این خاموش

ممنوع  ط زیستکننده به دلیل آسیب رساندن به الیه اوزن و محیهای دیگر دارد استفاده از این نوع خاموش

 نشانی(شود )اصول و مبانی آتشهای آن دیگر استفاده نمیشده و از نمونه

ایی جانم کشتی ها بزرگ دارای سیستم اطفایی حریق هوشمند می باشد در این سیستم یک اتاق جهت بیشتر 

ز را ورت دستی گابسته به نوع کشتی قرار می دهند که گاها به صورت اتوماتیک ویا به صCO2تعداد سیلندر گاز 

حل ه در مکحاصل نمایید به محل اتش سوزی هدایت می کند که این امر مستلزم این می باشد که  اطمینان 

وزنه لیه راتش سوزی هیچ یک از پرسنل ویا شخصی جا نمانده باشد چون برای اطفای محل اتش سوزی باید ک

 های هوا بسته باشد و اگر شخصی انجا باشد احتمال خفگی وجود دارد 
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 تأثیر جزر و مد: 11-3

 .اشده جزر و مد دریا نیز داشته بدر زمان اطفاء حریق در شناورها باید فرمانده عملیات توجه ب

 ه زمین ووند کشجزر و مد باالرفتن و پایین آمدن بخش بزرگی از آب است جزر و مدها به این دلیل ایجاد می

چه مد چنان کنند در زمان جزر ورباها که یکدیگر را جذب میکنند درست مثل آهنماه یکدیگر را جذب می

ن ه ملواناکآن جا  آورد و ازهای کشتی میباال آمدن آب دریا فشار به طنابشناور پهلودهی اسکله باشد در اثر 

و  شودد نمیباشمی اند و توجه به این که آب در حال باال آمدنسوزی شناور را تخلیه نمودهکشتی در زمان آتش

ال در به باه قادطناب شناور آن را در حالت آب پایین بسته شده با باال آمدن آب چون شناور با طناب مهار ش

وی سکله و رر روی ادهد و خطراتی برای افرادی که دشود توازن خود را از دست میآمدن  همراه با آب دریا نمی

-زاد میباره آ شود که در این حالت شناور یکنماید و گاهی باعر پاره شدن طناب میشناور هستند ایجاد می

ت به مکن اسمشوند و باشند به اطراف پرت میفاء حریق میشود و افرادی که روی شناور هستند و در حال اط

 دریا پرت شوند.

آید دریاها به طور دایم از وضعیت جزر ومد بلند به هر روز دو جزر و مد بلند و دو جزر و مد کوتاه به وجود می

دو جزر و مد  دقیقه بین 25ساعت و  12گردند کنند و سپس به جزر و مد بلند برمیجزر و مد کوتاه حرکت می

  بلند زمان هست.
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 فصل چهارم :

 طبقه بندی مواد خطرناک
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 بندی مواد خطرناک جهت رعایت نکات ایمنی در حمل و نقل :طبقه 1-4

باشند به علت نداشتن نشانان که با یکی از انواع مواد شیمیایی در تما  کاری میساالنه تعداد زیادی از آتش

شوند و این حوادث با رشد روز افزون مصرف مواد شیمیایی رو به افزایش است در مصدوم میآشنائی با این مواد 

بندی مواد خطرناک اندیشیده و پیشنهاد شده است که اداره حمل و نقل ایاالت متحده تدابیری برای طبقه

دث در حین باشد با توجه به این که موضوع که اغلب حوااسا  آن خواص شیمیایی و فیزیکی محصوالت می

حمل و نقل مواد شیمیایی ر  داده است اولین قدم جهت جلوگیری از بروز حوادث شناخت این گونه مواد و 

باشد طبق تعریف ارائه شده از سوی اداره ایمنی و بهداشت ها میرعایت اصول ایمنی برای حفظ جان انسان

خطر عاملی است که انسان یا تجهیزات را  Ocoupationol Safety & Hazard Administrationای آمریکا حرفه

دچار مشکل ساخته و به دو شکل بالقوه و بالفعل در پیرامون ما وجود دارد آن چه که عمدتاً در حمل و نقل و 

ها در صورت عدم رعایت ای است که احتمال ر  دادن آننگهداریب مواد خطرناک مطرح است خطرات بالقوه

توان جهت کاهش میزان وقوع حوادث از قل بعید نیست البته در این میان میشرایط و استانداردهای حمل ون

    شود و دارای ابعادعالیم هشداردهنده مناسب استفاده نمود به این عالیم در اصطالح بر چسب هشدار گفته می

 10cm  *   10 cmوجود باشند بر چسب هشدار عالیمی هستند که به سرعت کاربر را به مفهوم خطرات ممی

روند مواد ای از مواد به کار میکنند و دارای معانی خاصی هستند به طوری که هر یک به گروه ویژههدایت می

ها به شوند و هریک از این دستههای مختلفی تقسیم میهای ذاتی و اثراتشان به دستهخطرناک براسا  ویژگی

انان با روش اطفاء حریق مواد خطرناک آشنا باشند نشباشد آتششوند الزم میهای خاصی تقسیم میزیر مجموعه

ها آگاهی کامل داشته باشند تا در موقع خطر بهترین های هشدارآشنا باشند و از مفاهیم آنو با کلیه برچسب

 گردیم.بندی مواد و روش اطفاء آن آشنا میروش مقابله با خطر را در پیش گیرند در این بخش به طبقه
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 االهای خطرناک:آشنایی با ک 2-4

االهای ها، کباشد که بخش وسیعی از این کاالامروزه بنادر کشور محل ورود کاالهی وارداتی و صادراتی می

توانند لقوه میشود که به صورت باباشد اصطالح کاالی خطرناک به آن دسته از  کاالها اطالق میخطرناک می

 برای سالمت انسان و محیط زیست خطرآفرین باشد.

( در راستای تامین ایمنی کاالهای خطرناک نقش بسزایی ایفا I.M.Oاین میان سازمان جهانی دریانوردی)در 

 International Maritime Dangerousکند دستورالعمل حمل و نقل و نگهداری کاالهای خطرناک می

Goodsباشد از ه کاالها میکه توسط آیمو تهیه شده، منبع و مرجع مفیدی  برای کارشناسان مرتبط با این گون

بایست به تاثیر این روش از حمل و سوی دیگر با روند ر به رشد استفاده از کانتینر در حمل و نقل دریایی می

از حمل و نقل  %30ای نمود امروزه نزدیک به نقل در ایمنی محل و نگهداری کاالهای خطرناک توجه ویژه

شوند جز مواد فله مایع و خشک که در حجم زیاد جا به جا می پذیرد و بهدریایی جهان توسط کانتینر صورت می

 شوند. تقریباً بقیه کاالها به وسیله این شیوه از حمل و نقل جا به جا می

جا به جا  ، هر کشوری براسا  قوانین و مقررات خود کاالهای خطرناکی که در کشورش1957تا پیش از سال 

ر دای دیدهعکردند که این روش باعر مشکالت و معضالت نقل می بندی و حمل وشدند را شناسایی، طبقهمی

طرناک خاالهای کبندی شد از آن سال به بعد با تدوین دستورالعمل شناسایی و طبقهالمللی میحمل و نقل بین

 یی عنواناالهاکتوسط سازمان ملل، حمل و نقل این گونه کاالها بسیار تسهیل شد براسا  این دستورالعمل به 

 طبقه زیر قرار گیرد: 9طرناک اطالق گردید که در یکی از خ

 : مواد منفجره1کال  . 1

 گازهای سمی( 2.3گازهای غیرقابل اشتعال/  2.2گازهای قابل اشتعال/  2.1: گازها)2کال  . 2

 : مایعات)مایعات قابل اشتعال با نقطه اشتعال پائین، متوسط و باال(3کال  . 3

ند شوب میجامدات قابل اشتعال، خود به خود قابل اشتعال و جامداتی که وقتی مرطو: جامدات) 4کال . 4

 خطرناکند(
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 : پراکسیدهای آلی) مواد اکسیدکننده، پراکسیدهای آلی(5کال  . 5

 : مواد سمی و عفونی) مواد سمی، مواد عفونی(6کال . 6

 : مواد رادیواکتیو) مواد رادیواکتیو ضعیف، متوسط، قوی(7کال  . 7

 : مواد خورنده8کال  . 8

 : مواد متفرقه9کال  . 9

-بسته هایوشربندی و چگونگی شناسایی کاالهای خطرناک، در دستورالعمل سازمان ملل، عالوه بر نحوه طبقه

قل  نترین بحر در حمل و گذاری، جداسازی کاالهای خطرناک نیز ذکر گردیده است مهمبندی، برچسب

 باشد.اطالعات و همچنین صحت اطالعات میکاالهای خطرناک گردش صحی  

-شفاف وهای مختلفی درگیر هستند که الزم است کلیه اصول ایمنی در حمل و نقل کاالهای خطرناک بخش

ور را  آن کش ها رعایت گردد تا هیچ گونه خطری افراد، تاسیسات بندری و محیط زیستسازی از سوی این بخش

 تهدید نکند.

 و نقل کاالهای خطرناک عبارتند از: های درگیر در حملبخش

 کارخانه سازنده کاالی خطرناک. 1

 کننده کاال در کانتینرهای بارگیریبندی کننده و شرکتشرکت بسته. 2

 شرکت کشتیرانی. 3

 صاحب کاال. 4

 پیمانکار عملیات بندری. 5

 کارخانه سازنده کاالهای خطرناک:

د به ده  میبیشترین حوادثی که در زمینه کاالهای خطرناک رهای به عمل آمده، امروزه طبق آخرین بررسی

 باشد های سازنده آن کاالها میعلت قصور شرکت
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ل آن ل و نقهای سازنده مواد شیمیایی و کاالهای خطرناک نقش بسزایی در تضمین ضریب ایمنی حمکارخانه

در  ت دقیقیی آن کاال را به صوربایست کلیه  اطالعات راجع به خواص شیمیاکاالها دارند این بخش می

 چسبند، ذکر کنند.های حاوی کاال میها و پالتها، بشکههایی که به بستهبرچسب

 اطالعاتی همچون:

 خواص شیمیایی 

 کال  کاال 

 شماره شناسه کاال(UN NO) 

 نقطه اشتعال 

 میزان سمی بودن کاال 

 میزان خطر آن کاال برای سالمتی انسان 

  بایست در نظر گرفته شودآلوده شدن بدن کارگران میمالحظاتی که هنگام 

 و ...

 مطالب این باشدمی ضروری بسیار (Material Safety DataSheets))مواد اطالعات هایبرگه تهیه عالوه به

 .نمایدمی تضمین زیادی حد تا را کاال آن نقل و حمل ایمنی

 ریدارخ  برای محموله، همراه خالی ظروف تعدادی موظفند خطرناک کاالهای سازنده هایکارخانه همچنین

 ایصدمه کاالها فظرو به کاالها، جابجایی یا و تخلیه بارگیری، عملیات حین در که صورتی در نا نمایند ارسال

 .نمایند اقدام کاالها آن ظرف تعویض به نسبت سریعا شد وارد

 از قصور هرگونه  باشدمی خطرناک کاالهای نقل و حمل چرخه ابتدای در سازنده، کارخانه که این به توجه با

 .باشد داشته تواندمی حادثه یک رخداد در بسزایی نقش فوق موارد تهیه در بخش این سوی
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 کنندمی یریبارگ کانتینر داخل به را خطرناک کاالهای که هاییشرکت همچنین و کاال بندیبسته هایشرکت

 .نمایند رعایت را ذیل موارد موظفند نیز

 بندیبسته حوهن در کمبود و اهمال هرگونه نمایند رعایت را بندیبسته خصوص در را ایمنی اصول کلیه 

 .گردد نقل و حمل چرخه در ناپذیرجبران حوادث و خطرات ایجاد باعر است ممکن کاال

 ایمنی ریبض افزایش به چشمگیری طور به کاال یک برای مناسب همچنین و سالم هایبسته از استفاده 

 از تفادهاس علت به دهدمی ر  خطرناک کاالهای برای بنادر در که حوادث از بسیاری کندمی کمک

 هوا دمای اقعمو اکثر و است گرمسیر مناطق جزء که کشور جنوبی بنادر در باشدمی نامناسب هایبسته

 آن تبخیر و ریزش از تا شود بندی¬بسته مناسب طور به خطرناک کاالهای تا است الزم باشدمی باال

 تهدید را بنادر استراتژیک تجهیزات و تاسیسات کارگران، جان ای¬حادثه تا گردد جلوگیری کاالها

 .نکند

 داخل نیبارچی استاندارد های¬روش از استفاده پالت، سیستم از استفاده کاال، صحی  بندیبسته 

 مهار تینر،کان ثقل نقطه رعایت عدم دارد ایمنی ضریب افزایش در ایعمده نقش( استافینگ)کانتینر

 با ینرکانت داخل کاالهای که شودمی باعر( الشینگ)کانتینر داخل در صحی  طور به کاال نشدن

 .گردد حادثه وقوع و کاالها ریزش باعر و شده واژگون حرکتی کوچکترین

 کاالهای از اریبسی است الزم باشدمی باال هوا دمای متوسط کشور جنوبی بنادر در که این به توجه با 

 .یدآ عمل به جلوگیری حوادث رخداد از تا گردد نقل و حمل یخچالی کانتینرهای توسط خطرناک

 می و  باشد¬می اهمیت حائز بسیار)( خطرناک کاالهای حاوی های¬بسته و کانتینرها زنیبرچسب-

 .شود زده برچسب کانتینرها طرف چهار هر بایست

 که این به توجه با باشدمی خطرناک کاالهای جداسازی خطرناک، کاالهای خصوص در مبحر ترینمهم 

 وسیله به خطرناک کاالهای اکثر امروزه و شودمی افزوده کانتینری نقل و حمل برحجم روز به روز

 .نمود لحاظ خصوص این در را کانتینری ونقل حمل شرایط بایستمی لذا شودمی جا به جا کانتینر
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 است ممکن دبگیرن قرار همدیگر کنار در که صورتی در خود ذاتی ماهیت به توجه با خطرناک کاالهای 

 یا و بسته کی در بایستنمی ناسازگار خطرناک کاالهای لذا. گردد شیمیایی انفعاالت و فعل به منجر

 .بگیرند قرار کانتینر

 .شوند جدا یکدیگر از ناسازگار خطرناک کاالهای بایستمی ذیل جدول طبق

 کالس کاالهای خطرناک د:بایست با ستون اول در یک کانتینر یا بسته قرار بگیرنکاالهایی که نمی

2.1, 2.2, 2.3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7, 8, 9 1  Explosives(except 1.4) 

2.1, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.2, 7, 8, 1.4 Explosives 

1, 3, 4.2, 5.1, 5.2, 7, 6.2 2.1 Flammable gases 

1, 6.2 
2.2 Non-flammable, non-toxic 

gases 

1, 3, 4.2, 5.2, food items, 6.2 2.3 Toxic gases 

1, 2.1, 2.3, 4.2, 5.1, 5.2, 7, 6.2 3 Flammable liquids 

1, 5.2, 7, 6.2 4.1 Flammable solids 

1, 2.1, 2.3, 3, 5.1, 5.2, 7, 6.2 4.2 Spontaneously combustible 

1, 5.1, 5.2, 7, 6.2 4.3 Dangerous when wet 

1, 2.1, 3, 4.2, 4.3, 5.2, 6.2, 8 5.1Oxidising substances 

1, 2.1, 2.3, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.2, 7, 8 5.2 Organic peroxides 

1, food items, note 1 6.1 Toxic substances 

1, 5.1, 5.2, food items, 2.1, 2.2, 2.3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 

7, 8 
6.2 Infectious substances 

1, 2.1, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.2, 6.2, 8 7 Radioactive materials 

1, 5.1, 5.2, 6.2, 7, food items, note 1, note 2 8 Corrosives 

1(except 1.4) 
9 Miscellaneous dangerous 

substances and articles 
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 های کشتیرانی:شرکت . 1

 رند.هده داهای کشتیرانی نیز نقش کلیدی و خاصی را در حفظ ایمنی حمل و نقل کاالهای خطرناک برعشرکت

ضعیت وو بر  های کشتیرانی موظفند در حمل و نقل کاالهای خطرناک کلیه اصول ایمنی را رعایت نمودهشرکت

 7رم دقیق ف های حاوی کاالهای خطرناک نظارت دقیق و مستمر داشته باشند تنظیمو بستهظاهری کانتینرها 

یایی افیک درای در کنوانسیون فال که توسط آیمو در راستای تسهیل ترهای هفتگانهکنوانسیون فال ) فرم

ع بندر اطال عرشود( توسط کاپیتان کشتی باتدوین گردیده است و بخشی ار آن به کاالهای خطرناک مربوط می

 از میزان، حجم، وزن و کال  کاالهای خطرناک آن کشتی مطلع شود.

 

 

DANGEROUS GOODS MANIFEST     PAGE NUMBER(e.g.5 of 7)  

(As required by SOLAS 74. Chapter ???regulation 4.5 and 7-2.2 MARPOL 73/78. Annex ??? regulation 4(3) and chapter 

5.4 paragraph 5.4.3.1 of the IMDG Code   

NAME OF SHIp    IMO NUMBER   FLAG STATE OF SHIP   MASTERʼS NAME 

VOYAGE REFERENCE  PORT OF LOADING   PORT OF DISCHARGE  SHIPPING 

AGENT 

CALL SIGN 

STO

WAG

E 

POSI

TION 

ON 

BOA

RD 

E

m

S 

MAS

S(kg) 

GROS

SNET 

MARL

NE 

POLL

UTAN

T 

FLAS

H. 

POINT

IN(???) 

SUBSI

DIAR

Y 

RISK(

S) 

PAC

KIN

G 

GRO

UP 

UN 

NU

MBE

R 

CL

AS

s 

PRO

PER 

SHIP

PING 

NAM

E 

NUM

BER 

AND 

KIND

OF 

PACK

AGES 

MARKS& 

NUMBERS 

CONTAINER 

ID. NO(s). 

VEHICLERE

G.NO(s). 

BOOKIN

G/REFER

NCE 

NUMBER 

            
 

 

AGENTʼS SIGNATURE   ………..          MASTERʼS SIGNATURE 

…………… 

PLACE AND DATE  …………….     PLACE AND DATE  …………… 

کنوانسیون فال 7فرم   
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IMO FAL FORM 7 

 :کاال صاحبان.2

 در مهمی شنق دارد بستگی هاآن به کاال حمل مدارک و اسناد صحت که نظر نقطه این از کاال صاحبان نقش

 هزینه خطرناک، کاالهای دریایی نقل و حمل هزینه که این به توجه با دارند خطرناک کاالهی نقل و حمل ایمنی

 خطرناک کاالهای حاوی کانتینرهای و کاالها انبارداری هزینه و بارگیری و تخلیه هزینه خطرناک کاالهای بیمه

 با و کمتر ایههزینه پرداخت جهت کاال صاحبان از بعضی متاسفانه بنابراین است عادی کاالهای برابر چندین

 ندکنمی تجهیزات و اشخاص متوجه را خطری عادی کاالهای همچون کاالها آن نقل و حمل که این فرض

 عادی کاالهای نعنوا با خطرناک کاالهای حاوی هایعنوان با را خطرناک کاالهای مبداء از که دهندمی ترجی 

 هایبسته و کانتینرها که صورتی در گردد¬می محسوب بنادر ایمنی برای جدی خطر امر این و نمایند اظهار

 استریپ و خلیهت وظیفه  بنادر در که کارگرانی شوند نقل و حمل عادی کاالی عنوان با خطرناک کااالهای حاوی

 خطری چه که این زا اطالع بدون افراد این شوندمی مواجه جدی خطر با دارند عهده بر را ها¬بسته و کانتینرها

 شوندمی خود کار مشغول کند تهدید را زیست محیط و خودشان سالمت

 هیچ ندهد ر  کاال آن توسط ایحادثه که زمانی تا کاال صاحب عمدی واقع خالف اظهار صورت در متاسفانه

 نخواهند امر این همتوج...  و بندری عملیات پیمانکار بندر، اداره کشتیرانی، شرکت از اعم نقل و حمل از بخشی

 .شد

 :بندری عملیات پیمانکار.3

 نیز دارد رعهدهب را خطرناک کاالهای بارگیری و تخلیه وظیفه که بندری پیمانکار یا بندری عملیات پیمانکار

 تخلیه، بهتر چه ره مدیریت در بندری عملیات پیمانکار به که مواردی از یکی نمایدمی ایفاء این در مهمی نقش

 باشدمی E.D.I تاطالعا الکترونیکی ارسال و اطالعات آوریفن از استفاده نمایدمی کمک بجایی جا و بارگیری

 مانیفست بارنامه، الها،کا حمل اسناد به ترسریع تواندمی ابزارها این از استفاده با نقل و حمل چرخه از بخش این

 . کندمی فراوانی کمک ایمنی افزایش با امر این و  یابد دسترسی..( و فال)مرتبط هایفرم و
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 کاالها آن  برای یاحادثه تا نمایند رفتار ویژه طور به خطرناک کاالهای با موظفند بندری عملیات پیمانکارهای

 :نمایند رعایت را ذیل موارد بایستمی بندری عملیات پیمانکار ندهد ر 

 :کشتی از بارگیری و تخلیه

 با را دارند ناکخطر کاالی برچسب که کانتینرهایی و هابسته بایستمی بارگیری و تخلیه تجهیزات اپراتورهای

 دقتیبی گونه هر که هستند حسا  ضربه به 1 کال  کاالهای از بعضی نمایند بارگیری /تخلیه آرامی به و دقت

 اکانتینره کافی دقت با اپراتورها بایست-می کانتینر ترمینال در گردد حادثه باعر تواندمی بارگیری و تخلیه در

 و ضربات و دقتیبی اثر در است ممکن خطرناک کاالی حاوی ظروف دیگر و هابشکه ها،بسته نمایند جا به جا را

 .نماید ریزش و گردد واژگون کانتینر حد از  بیش هایتکان

 تواندمی  نیز لعکسبا یا و آن نگهداری محوطه تا کانتینر انتقال: کشتی پای تا /انبار محل تا کانتینر انتقال

  جا به جا را خطرناک کاالهای که هاییکشنده اوالً. باشد داشته را خود خاص خطرات

 بر مبنی اعالئمیی هاییبرچسب االمکان حتی باشند داشته را مناسبی وضعیت ایمنی نظر از بایستمی نمایندمی

 به بایستیم هاکشنده حتماً شب در باشند داشته هستند خطرناک کانتینرهای یا کاالها حمل مخصوص که این

 خاصی مهارت از و باشند گذرانده را الزم هایآموزش بایستمی رانندگان عالوه به شوند مجهز گردان چراغ

 تخلیه تموق محوطه یک در خطرناک کاالهای حاوی کانتینرهای بایستمی امکان صورت در باشند برخوردار

 .شوند جا به جا مربوطه ترمینال به اسکورت با و زمان مرور به مدتی از بعد و گردند

 :خطرناک کاالی ترمینال 3-4

 محوطه وصخص در ذیل موارد و شوند مدیریت خاصی استاندارد و شرایط تحت بایستمی هامحوطه گونه این 

 :شود رعایت خطرناک کاالهای

 خاص هایآالرم و حریق اطفا سیستم به محوطه تجهیز .1

 باال جدول مطابق ناسازگار کاالهای جداسازی و کانتینرها و کاالها چیدمان نحوه .2

 محوطه وضعیت بر روزیشبانه دقیق و منظم نظارت .3
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 چه با هاییکاال چه زمان هر در که این از اطالع جهت REal Timeصورت به خاص افزارهاینرم از استفاده .4

 .دارد وجود ترمینال در( آن استقرار دقیق محل و وزن حجم، کاال، کال ) مشخصاتی

 .باشد داشته خروج و ورود مسیر دو از بیش بایستمی محوطه ترمینال .5
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 نام نحوه اطفاء مشخصات
شماره زیر 

 کالس

عالمت 

 مشخصه
 کالس

به محض تما  با شعله به صورت انبوه 

 گردندمنفجر می

از پشت مکانی امن و با مقدار زیاد آب به 

 صورت سیالب
 1-1 باروت

 

 مواد منفجره 1کال  

 

 

 

 

 

 

 

سوزند و حریق بزرگی تولید سریع می

کنند ولی قدرت انفجارشان کمتر می

 ازگروه قبلی است

بهترین روش سیالب کردن آب. استفاده از 

 دستگاه تنفسی ضروری

ترکیبات نیتراتی 

نیترات سلولز 

 نیترات پتاسیم

2-1 

در اثر تما  با آتش به صورت انبوه 

 گردند به هنگام انفجار، موادمنفجر می

و قطعات پرتاب شونده از خود خارج 

 سازند.می

از پشت مکانی امن و با مقدار زیاد آب و به 

 صورت سیالب

ترکیبات 

 نیتروژنی
3-1 

به شدت سوخته و دود غلیظی تولید 

های کنند خطر انفجار کمتر از گروهمی

قبلی است، به محض مجاورت با شعله 

حرارت به شدت سوخته و گرمای فوق 

 کنندتولید میالعاده 

های تنفسی استفاده شود آب به دستگاه

صورت انبوه استفاده گردد اثری از مواد 

فسفری بجای نمانده باشد چون این مواد به 

ور محض خشک شدن، مجدداً خود بخود شعله

سوزد و حریق دیگری به دنبال کشته و می

 خواهد داشت

 1-4 ترکیبات کلرورها

-ولید میهنگام سوختن، مواد سمی ت

 کنند، خطر انفجار کم است

بهترین روش سیالب کردن آب، استفاده از 

 دستگاه تنفسی ضروری
 1-5 هاسوزاننده

اگر برای مدتی در مجاورت شعله قرار 

شوند بگیرند گرم و منفجر می

 کنندقطعاتپرتاب شونده تولید می

های امن با عملیات اطفاء حریق از پشت مکان

 با فشار زیاد استفاده از مهپاش
 1-6 مهمات

-خطر انفجار انبوه کمتر به جشم می

خورد ولی ادامه حرارت باعر گسترش 

 گرددسریع دامنه انفجار می

ابتدا از مهپاش و در صورت گستر ش از 

 سیالبی، دستگاه تنفسی ضروری است
 1-7 مواد آتش زا

در اثر گرما و انفجار خطرات 

 ادانفجار مو رادیولوژیکی دارد بر اثر این

-پرتاب شونده از خود تولید می

 متر( 1500کنند)

های امن و با استفاده از لبا  از پشت مکان

ایمنی و دستگاه تنفسی و استفاده از آب به 

صورت مهپاش جهت خشک کردن و در 

صورت نیاز از کف سنگین به منظور خفه 

 کردن شعله استفاده شود

مواد منفجره 

 رادیولژیکی
8-1 

 قابل انفجار غیر

مواد خشک، مانند پودر هوای فشرده، پودر و 

 گاز، سیمان نسوز، ماسه از بکار بردن هر نوع

،کف، آب و مواد co2خاموش کننده گاز 

 تبخیر شونده باید خودداری شود

 1-9 پودر فلزات
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 نام نحوه اطفاء مشخصات
شماره زیر 

 کالس

عالمت 

 مشخصه
 کالس

 

دستگاه تنفسی استفاده 

شود. آب به صورت مهپاش 

جهت خنک کاری 

سیلندرهای داغ استفاده 

 .گردد

 قابل اشتعال

  

 گازها 2کال  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

غیرقابل 

اشتعال و غیر 

 سمی

سمی یا 

 خورنده

مایعاتی که در نقطه 

اشتعال خود گازهای 

قابل اشتعال متصاعد 

کنند مایعات این می

کال  برخی منفجره و 

-سمی میبعضی نیز 

باشند و تنفس طوالنی 

بخارات گازهای حاصل 

از سوختن این مواد 

خطرناک و غیرقابل 

 تحمل خواهند بود

کننده مثل پودر و مواد خفه

گاز، کف سنگین برای خنک 

کاری مخازن از آب به 

صورت مه پاش استفاده 

گردد دستگاه تنفسی 

 باشدضروری می

   

 مایعات قابل اشتعال 3کال  
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 نام نحوه اطفاء مشخصات
شماره 

 زیرکالس

عالمت 

 مشخصه
 کالس

تحت شرایط عادی حمل و نقل 

 3براحتی قابل اشتعال بوده دارای 

 -2ودریپ-1باشد.زیر مجموعه می

طریق  چسبنده که از-3ای دانه

 اصطکاک باعر حریق میگردد

اطفا به وسیله آب 

 باشدمی

جامدات قابل 

 اشتعال
1-4  

 

 جامدات قابل اشتعال 4کال  

در شرایط عادی در مجاورت هوا در 

دقیقه خود بخود مشتعل  5عرض 

 گرددمی

خود بخودی قابل 

 اشتعال
2-4  

باشند هم مایع و هم جامد می

موقع خیس شدن گاز قابل اشتعال 

 کنندتولید می

اطفاء به وسیله 

-خاموش کننده

های پودری ویا 

ماسه خشک 

استفاده از 

های کنندهخاموش

آبی، بخاری و یا 

-کفی ممنوع می

 باشد

خطرناک موقع 

 خیس شدن
3-4  

خودشان لزوما قابل اشتعال نیستند 

 توانند با تولید اکسیژن باعراما می

 اشتعال سایر مواد شوند

اطفاء به وسیله 

های کنندهخاموش

-پودری در حریق

های گسترده آب 

سیالبی استفاده از 

دستگاه تنفسی 

 استضروری 

  5-1 مواد اکسیدکننده

 اکسیدکننده و پراکسیدهای آلی 5کال  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

از مشتقات پروکسید هیدروژن 

هستند ناپایدار بوده در اثر گرما 

ممکن است تجزیه و منفجر شود 

 وبه شدت بسوزد

  5-2 پراکسیدهای آلی
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 نام نحوه اطفاء مشخصات

شماره 

زیر 

 کالس

عالمت 

 مشخصه
 کالس

صورت تما  با پوست و بلعیدن باعر در 

شود در مجاورت با آتش یا دمای مرگ می

 کندباال گاز سمی متصاعد می

-کنندهاطفاء با استفاده از خاموش

های پودری و کف سنگین 

استفاده از دستگاه تنفسی ضروری 

 است

  6-1 سمی

 مواد سمی و عفونی 6کال  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ویرو  و مواد حاوی عامل میکروب، 

 باشد.باکتری می
  6-2 مواد عفونی

خطر عمده معموالً به دلیل تشعشعات 

 باشد.اشعه بتا و گاما می
    

 مواد رادیواکتیو 7کال  
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 نام نحوه اطفاء مشخصات
شماره زیر 

 کالس

عالمت 

 مشخصه
 کالس

مانند اسیدها در اثر تما  

های زنده و فلزات با بافت

خورندگی دارند و اثر 

 زنندصدمه می

لبا  ضد مواد شیمیایی، 

عینک، کاله، ماسک تنفسی، 

 دستکش، چکمه،

آب جهت خنک کاری و در 

صورت نیاز کف و پودر و گاز 

 جهت خفه کردن

   

 مواد خورنده 8کال  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

این کال  شامل موادی 

ها است که در سایر کال 

اند اما تجربه قید نشده

توانند که می نشان داده

خطرناک باشند مانند 

ها، کشکبریت، حشره

پنبه نسوز، بعضی از مواد 

 شیمیایی و غیره.

    

 کاالهای متفرقه 9کال  
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 (MSDSنمونه ای از چک لیست  شناسایی کاالهای خطرناک )
 تاریخ: (MSDSاطالعات ایمنی مواد شیمیایی) 

 کد: شماره

 تاریخ ورود:                          OXYGEN GAS              :UNنام ماده:  

 پالت سیلندر اکسیژن 2(                              تعداد: BHORUKAفرمول مواد شیمیایی: کمپانی)

 . مشخصات فیزیکی:1

 1.326رنگ  حاللیت در آب:  وزن مخصوص:بو   رنگ: بیحالت فیزیکی:مایع    بو:بیkg/M 

 اطالعات مربوط به واکنش ماده:. 2

 :واکنش شیمیایی با آب 

 تولید مواد خطرناک در اثر تجربه 

 :اطالعات ویژه 

 . خطرات اشتعال و انفجار : غیرقابل اشتعال :3

 BOLING POINT -297.3Fدمای خود اشتعال:

 نوع ماده اطفاء حریق: خنک کردن با اسپری و آب سرد

 

 بهداشتی:. اطالعات مربوط به خطرات 4

 گوارش   □تما  چشمی   □تما  پوستی  ■ های ورود: استنشاقراه□ 

 اثربی  □موقتی  □مزمن  ■چگونگی تاثیر: حاد□ 

 های کامل که صورت را پوشانده باشد استفاده گردداثر بر تنفس: زمان استفاده پوشیدن ماسک 

 :اثر بر پوست 

 :اثر بر چشم 

 خونی  □تولید مثل  □سرطان زائی   □گوارشی   ■تنفسی   □پوستی   □نوع تاثیر: چشمی□ 

 . وسایل حفاظت فردی:5

 ■ماسک تنفسی  ■لبا  کار  □گوشی  ■کفش ایمنی  □عینک ایمنی ■دستکش ایمنی

 های اولیه:کمک

 هاچشم 

 :پوست 

 استنشاق: سریعا شخص را از محل دور کرده و وارد هوای تازه کنید و اجازه ندهید استفراغ کند 

 آوری ضایعات ناشی از نشتی و پاشش:جمعروش 

 آوری ضایعا: اگر در محل ریخته شد باید سعی شود با هماهنگی بندر خشک یا با آب فراوان شسته شودجمع 

 :دفع ضایعات 

 روش انبار کردن و حمل و نقل:

 شود روش نگهداری: در محیط خشک و خنک و با تهویه مناسب به دور از اشعه مستقیم خورشید نگهداری 

 اطالعات مخصوص حمل و نقل:

 تهیه و تنظیم: ایمنی و بهداشت 
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 منابع 

 اداره آموزش اداره بنادر و دریانوردی استان خورستان

 اداره آموزش اداره بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

 مرکزآموزش آتش نشانی شهر بندرعبا 

 

 


