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 :پيشگفتار

گردد و با توجه  رشد اقتصادي سريعي كه در بسيار از كشوراهي دنيا وجود دارد و هر سال نيز بيشتر مي

و همچنين تبادل كاال مواد خام و مصنوعات را بين كشورهاي مختلف و ... به آن ازدياد جمعيت و غيره 

دهد و از آن مهمتر ايمني و سالمت كاركردن و سالمت بودن در  هاي طوالني مرتباً افزايش ميدر مسافت

البته دريا هم مانند . هاست كه آن هم نيازمند راهها و روشهاي خود است كه بايد رعايت شود همه عرصه

ت در تمام بخش عمده تبادال. زمين و هوا يك راه ارتباطي بين مسافتهاي مختلف است كه خود مهم است

لذا اين امر باعث شده تا نياز كشورها به داشتن ناوگان . گيرد دنيا و بين كشورها از طريق دريا صورت مي

گسترش صنعت . بزرگ دريائي و پرشمار و ايمني آنها از هر حيث هر روز پيش از پيش احساس شود

ايمني . تأمين ايمني آنهاستهاي ساخت و تعمير و نگهداري و  دريانوردي نيازمند به افزايش مجموعه

 .هاي ديگر ضوابط خود را دارد نشانها، حمل و نقل و نگهداري آنها مانند عرصه ها، آتش كشتي

ها جته تعمير و مرمت و ايمني آنها يكي از مسائل  همچنين تأسيسات از آبگيري و به آب اندازي كشتي

بدين منظور انواع گوناگوني از . باشد يهاي دريائي م مهم مطرح در زمينه مهندسي شناورها و ناوگان

ها و به آب اندازي آنها  گيري كشتي از انواع تأسيسات از آب. روند اين تأسيسات و راهها و روشها بكار مي

در تمامي موارد . اي، سرسره، سينگر و ليفت و حوض خشك اشاره نمود توان به جرثقيلهاي دروازه مي

. »سازي يارد كشتي«ي و از آب گيري و يا هنگام جابجائي درون سايت هنگام به آب اندازفوق شناورها يا 

با توجه به طبيعت سنگين بارهاي وارده از طرف . شوند روي سطح زمين قرار گرفته و يا حركت داده مي

ها نيازمند سيستم دقيق ايمني و  كنند، طرح شناورها، كه بارهاي سنگين را بصورت خطي روي كف منتقل مي

 .باشند اي مي ايمن سازه

در راه نيل به طرح مناسب و ايمني آن، در مرحله اول شناسايي سازه و نقشه مهندسي آن مورد بحث 

هاي آنها گام اصلي در شناخت نحوه عملكرد و در نتيجه  شناسايي اجزاي تأسيسات و سازه. شود انجام مي

بخشهاي مختلف تشكيل  داري،بر باشد در طول مراحل مختلف بهره شناخت بارهاي وارده به آنها مي

توان به بارهاي ثقلي نيروهاي  از جمله اين بارها مي. دهنده سازه متحمل بارهاي گوناگوني خواهند شد
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هيدرواستاتيكي آب، بار وارده از سوي كشتي و همچنين شناور در حال ساخت و تعمير بر كف حوض 

رهاي ناشي از وزن كشتي در حال انتقال سازي، بارهاي تجهيزات ساخت و تعمير با خشك يا يارد كشتي

 . باشد، اشاره نمود به محل تعمير و همچنين بارهاي تصادفي كه مهمترين آنها در اين سازه زلزله مي

هاي  ها و مشخصات آنها، حمل و نقل آنها، سيستم لذا در اين پروژه ما به طور اجمالي به انواع كشتي

هاي  ساخت، تعمير و از آب گيري و به آب اندازي شناورها و سازه» ءاعالم و اطفا«نشاني آنها  آتشايمني و 

هاي  ها و سيستم برداري، بارهاي وارده به بخشهاي مختلف سازه مربوطه از نظر كاركرد و روال بهره

-The-Book-Of(هايي از  هايي از جمله مهندسي دريا و ساحل و ترجمه اي همچنين به بحث سازه

Manual-Fire man ship( در مورد در منطقه بندر )اميد است اين مطالب . پردازيم و دريا مي) لنگرگاه

 .مفيد واقع شود

 

 

 ...انشاءا
 التوفيق... و من ا
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 :مقدمه

نقش بسيار مهم حمل و نقل دريايي و ايمني و وجود منابع سرشار نفت و گاز و مواد پروتئيني در آبهاي 

د صدها كيلومتر مرزهاي آبي در شمال و جنوب ـ از طرف ديگر ـ لزوم اطراف كشور از يك طرف و وجو

ها ـ  سازد در اين ميان انواع كشتي هاي مختلف را ضروري مي ها و كشتي احداث بنادر و ساخت سازه

ها ـ بيشتر از ساير  هاي حفاظتي نظير انواع ديوارهاي ساحلي و پوشش ها و ساير سازه شكن ها ـ موج اسكله

هاي  اي برخوردار هستند البته سازه شوند و معموًال به همين دليل از اهميت ويژه راحي و ساخته ميابنيه، ط

ها و تجهيزات از آب گيري شناورها نيز قابل  هاي تعمير ـ سرسره هاي مهاربند ـ حوضچه ديگر مانند ستون

 .باشند ذكر مي

ت در حفظ نگهداري و ايمني آنها امري ها ـ دق با توجه به ماهيت تصادفي نيروهاي وارد بر اين سازه

 .الزامي است كه سعي شده است در اين پروژه به مفاد اصلي آنها اشاره شود
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 فصل اول
 ها آشنايي با مشخصات ابعادي و وزني كشتي

ترين بارگذاري  شناورها وانواع آنها عمدتاً ويژهو ها آشنايي با مشخصات ابعادي و وزني كشتي -1
 .باشند   ميبر كف سازهها ميزان وعمل تاثير بار وزن كشتي، دريائي مورد بحثهاي  زهسا

شناخت شناور طرح و ميزان بارهاي وارده در مراحل نخستين طراحي در انتخاب سيستم از آب گيري و 
 .باشد   ميگذارعيين نوع سازه مربوط بسيار تاثيريا به آب اندازي و هم چنين ت

چنين امكانات تهيه تجهيزات مكانيكي و برقي  مانند شرايط ژئوتكنيكي محل و همالبته عوامل ديگري
 .مهم طراحي بايد مد نظر باشند هاي  مربوط نيز به عنوان قيد

دريائي به آب اندازي هاي  توانند مبناي طراحي سازه  ميرا كههايي  در اين بخش ما انواع كشتي
 .كنيم   ميه ويژه حدود اوزان آنها را معرفيشناورها باشند به همراه مشخصات فيزيكي و ب

 و مشخصات ابعادي و وزني آنها ها انواع متداول كشتي -1-1

مختلفي از قبيل هاي  شناور، با توجه به پيشرفت تكنولوژي دريا نوردي و شرايط اقتصادي امروز دنيا
هاي  كشتي، ، رزم ناوهاها رجبا، ، يدك كشها....)مسافري و ، نظامي، ماهيگيري، تفريحي(، ها انواع قايق

اما مقصود ما ، كنند  ميو درياها ترددها در اقيانوس.... سوخت رسان و ، مسافربري و ماهيگيري، باربري
اقتصادي هاي  بزرگ و فعال در فعاليتهاي  ردههاي  در اين مباحث آشنايي با متداول ترين كشتي

 .دارند ها دنياست كه بيشترين كاربرد را در طراحي
كانيتينر بر و ، فَله بر، بر حسب كاربري به انواع باربري عموميها اين كشتي: باربريهاي  كشتي -2-1

 تا 51 تن وزن و از 150000 تا 500از ها اين كشتي، شوند  ميخودرو بر در خطوط كشتيراني تقسيم بندي
 . متر آبخور دارند 17 تا 3/3 متر طول و از 286

 . آنها در جداولي در انتهاي مباحث اشاره شده است به مشخصات ابعادي و وزني
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بر حسب نوع سوخت حمل شده و به انواع كشتي حمل گاز ها اين كشتي: سوخت رسانهاي  كشتي -3-1
 متر طول و 254 تا 61 تن وزن و از 90000 تا 100عمدتاً از ها اين كشتي، شوند  ميمايع و نفت كش تقسيم

 چند صد هزار تني نيز در درياها ترددهاي  بته امروز سوپر نفت كشال،  متر آبخور دارند5 تا 4از 
 )جدول انتهاي مباحث.(كنند مي

ايمني و اعالم اطفاء مانند هاي  نيز سيستمها در اين كشتي: سيستم ايمني و اعالم و اطفاء -1-4-1
ي مانند مسافرهاي  شناورهاي ديگر وجود دارد امروزه به قدري تكنولوژي پيشرفت كرده كه كشتي

در اين ، باشند  ميايمني و اعالم اطفاء حساسهاي  و اماكن بزرگ و حساس داراي سيستمها ساختمان
به انفصام ، گردد  مياستفادهها زيرين و موتورخانه از آب و خاموش كنندههاي  شناورها به جز قسمت

، و در ها وآالرمها و زنگها اينكه در تمام كشتي سيم كشي آتش نشاني وجود دارد و هم چنين شستي
منبع ذخيره كف هميشه وجود دارد تا در مواقع ، گردد  ميقسمت موتورخانه از كف نيز استفاده

 .اضطراري از آن استفاده شود
اطالعات دقيقي در دسترس ها در مورد مشخصات ابعادي و وزني اين كشتي: نظاميهاي  كشتي -5-1

هاي  عادي و وزني آنها نيز تقريباً چيزي مشابه كشتينيست ولي آنچه مسلم است اين است كه مشخصات اب
 ديگر است با كمي تفاوت از نظر طراحي و مهندسي آن

 تا 2000برحسب ظرفيت حمل مسافر و فاصله مبدا تا مقصد از ها اين كشتي: مسافريهاي  كشتي -4-1
 آنها حمل مسافر و  متر آبخور دارند و كاربرد8 تا 4 متر طول و از 278 الي 83 تن وزن و از 70000

 )جدول انتهاي مباحث.(افراد به نقاط مختلف است و امروزه كاربرد بسياري دارند 
 با كمي حساسيت بيشتر و حتي ديگر است البتههاي  مانند كشتي: سيستم ايمني و اعالم و اطفاء -1-5-1

، هدارينگ، نظامي اهميت حفظهاي  تر چون با نصب وسائلي براي كشتي تر و پيشرفته دقيق
 .از شناورهاي ديگر بيشتر است ها  و كاربرد صحيح و سرويس آنها استفاده از آنهاي  دستورالعمل

مشترك هاي  ايمني و اعالم اطفاء يي كه شناورها در مورد سيستمهاي  نكاتي مشترك در مورد سيستم
وسائل اعالم و اطفاء ها تياست وجود دارد با كمي تغيير از نظر كيفيت و كميت در آنها تقريباً در همه كش

 .و نجات زيادي و جود دارد 
 .و غيره اشاره كردها ،آالرمها توان به شستي  مياز وسائل اعالم آنها
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و مانيتورهاي پرتابل كه آب مورد استفاده خود ها و كفها توان به خاموش كننده  ميوسائل اطفاء آنها از
وجود دارد و غير از منبع ذخيره آبي كه در ها  در همه كشتيتقريباًها گيرد البته اين مانيتور  ميرا از دريا

كند و به محل   ميآب مورد نياز خود را از دريا پمپاژ) با ظرفيت نه چندان زياد(كشتي و جود دارد 
زند و طراحي آنها از زير كشتي در داخل دريا لوله كشي شده و صافي بر ورودي آن نصب   ميحريق

 گر ازجمله ورودي پمپ مكانيكي و بعد از آن به روي عرشه و قسمت نازلاست و توسط چند اتصال دي
 .گيرد   ميرسد و مورد استفاده قرار مي

براي تخليه آب در ته كشتي وجود دارد كه آب ناشي از باران و حتي در هايي  هميشه قسمتها در كشتي
مكانيكي براي ها چنين پمپكند و هم   ميمواقع اضطراري آب اضافي را از روي كشتي به بيرون هدايت

برقي شده اند و در بيشتر شناورها از پمپهاي بزرگ با = تخليه و پمپاژ آب كه امروزه بيشتر آنها مكانيكي 
شوند چون كاربرد   ميلذا از اين مانيتورهاي پرتابل هنوز هم استفاده، كنند  ميبازدهي باال نيز استفاده

 دارند اي   خوب و بهينه
طناب ، قفل بر، تپك، تبر، نجاتهاي  قايق، نور افكن، توان به چراغ قوه  مييزات نجات نيزاز وسائل و تجه

 .نام برد.... و
، مانع حريق، خودكار بسته شو، خودكار، حريق بند، توان به درهاي دود بند  مياز وسائل ايمني ديگر

روج نيز اشاره كرد كه در تخليه خروج و درهاي خ، دسترس خروج، مسير فرار، فرارهاي  پله، مانع دود
شوند كه البته   ميتوسط مهندسين طراحي، و ديگر اماكن كشتيها و اتاقها ، كابينها سالن، راهروها

 .حجم و طول آن و نوع كاربردي آن دارد و متراژ استاندارد ، طراحي آنها بستگي به نوع كشتي
ختلف كه البته مهندسين و كارشناسان اين نكات بستگي به مسائل و شرايط متفاوت دارد در شناورهاي م

 .هميشه بر اين بوده است كه طراحي آنها با استانداردها تغاير نداشته باشد
 :افتد خطرات و حوادثي كه براي كشتيها اتفاق مي

 :دهد كه عبارتند از  ميخطرات و حوادث مهمي كه اين مقوله را تحت تاثير قرار
 

 طبيعيهاي  پديده -3           انساني عوامل-2        عوامل فني و مادي-1
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 : عوامل فني ومادي عبارتند از) 1

عدم كاربرد ، عدم توجه، و موتورهاي داخل كشتي كه ناشي از عدم دقتها و ماشينها عوامل فني دستگاه
توان نام برد كه عوامل مهمي نيز هستند كه به نوبه   مي...عدم سرويس به موقع و، سهل انگاري، صحيح

 .د خسارات سنگين و جبران ناپذيري پيش خواهد آوردخو
 : عوامل انساني) 2

 اين عوامل نيز مانند عوامل مادي ريشه اصلي آن خود انسان است كه باعث خطر سازي و حادثه آفريني
ت ايمني، عدم كاربرد عدم رعايت نكا، شود و از آن جمله است ،عدم طراحي مناسب مي

 .هاي صحيح  دستورالعمل
 :وامل و شرايط جوي و طبيعي كه عبارتند ازع) 3

با كمك تكنولوژي ها كه البته امروزه انسان... دريايي و هاي  زلزله، و بادهاي سهمگينها طوفان، صاعقه
پيشرفته خود بسياري از اين عوامل را مهار كرده اند ولي باز هم حريف طبيعت نشده اند و در بعضي از 

 .ند و خود را بايد به شرايط و طبيعت بسپارندجز تسليم نداراي   موارد چاره
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فصل دوم
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 يارد كشتي سازي و تعميرات شناور
 : آشنايي با ياردهاي كشتي سازي 2-1

آبي مناسب مانند حوضچه يك هاي  صنعتي كه در محدودههاي  واحد: ياردهاي كشتي سازي عبارتند از
 .شوند   مياحداثها ت تعمير و نگهداري كشتييك خليج يا يك رودخانه و به منظور ساخ، بندر

 : شوند  مي دسته تقسيم3اين كارخانه جات به طور كلي به 
 :ياردهاي خاص كشتي سازي  -1

 .شوند  ميجديد طراحي و ساختههاي   با هدف ساخت كشتي كه صرفاًهايي  واحد
 :ياردهاي تعميرات شناوري  -2

يازمند به اين خدمات را ارائه يرات و نگهداري شناورهاي نواحدهايي كه عمدتاً خدمات مربوط به تعم
 .دهند مي

 : منظوره ساخت و تعميرات شناور2ياردهاي  -3
 .شود   ميدر اين واحدها هم ساخت شناورهاي جديد و هم تعمير و نگهداري شناورها انجام

تخصص هاي   كند از نامدر اين نوشتار به طور عمومي از كلمه يارد كشتي سازي و چنانچه معنا اقتضا((
 ))كارخانجات استفاده خواهد شد 

و تجهيزات ها ، تعميرگاهير نگهداري كشتي داراي كارگاه هاو ساير مراكز ساخت و تعمها اصوالً مجتمع
انتخاب تخصصي تجهيزات آنها بسته به اين است كه فعاليت ، مشترك و مشابهي هستند البته در جزئيات

 .گيرد   مي، ساخت يا تعميرات قرارها يك از رستهعمده آنها در قالب كدام 
، مربوط به ساخت در درجه دوم قرار دارند و بالعكسهاي  به عنوان مثال در يك يارد تعميراتي فعاليت

درجه دوم از لحاظ اهميت از نظر كمي و كيفي نوعاً از قدرت و تمركز كمتري نسبت به هاي  اين فعاليت
 .زماني برخوردار خواهند بود اصلي و وظايف ساهاي  فعاليت

مختلفي با هاي  توانند به زير مجموعه  ميياردهاي خاص كشتي سازي به عنوان كارخانجات توليدي
گوناگون و با در نظر گرفتن معيارهايي از قبيل مصالح مورد نظر براي ساخت هاي  اهداف و كاربري

 .شوند   ميتقسيم بنديها ردميزان مشاركت با ساير كارخانجات و يا، اندازه كشتي، كشتي
 .شوند  ميكه بايد تعمير گردد طراحيهايي  ياردهاي تعميراتي معموالً بر اساس اندازه و نوع كشتي
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پيشگيري كننده از هاي  فعاليت: مربوط به نگهداري مانندهاي  اين ياردها معموالً براي انجام فعاليت
هاي   يابي و هم چنين تعمير و بازسازي خسارتعيبهاي  و نيز بازرسياي   دورههاي  بازرسي، خسارت

 .شوند   ميطراحيها وارده به كشتي
همه ، يك كارگاه تخصصي است بسته به مشخصات فرايند توليد، واحد سازماني پايه در يارد كشتي سازي

ماشين ، تجهيز، بدنه: كارگاهيهاي  توانند شامل بخش  ميتخصصي ياردهاي كشتي سازيهاي  كارگاه
كارگاهي در پالن يارد بستگي مستقيم به سيستم هاي  جانمايي اين بخش، كمكي باشندهاي   كارگاهآالت و

باالبر ، سرسره، حوض خشك((به آب اندازي و از آب گيري هاي  امكانات زير بنايي از قبيل سيستم
 .دارد )) با كاربري خدماتيهايي  اسكله((پهلوگيري شناور هاي  و نيز سازه....)) وغيره 

قالب ،  نورد و شكل دهي ورق، در يك يارد كشتي سازي كارگاه بدنه شامل بخشهاي انبار آهن آالت
 .باشد   ميساخت قطعات و البته فضاهاي كافي در هر بخش به عنوان انبار، سازي

 مرحله پاياني در فرايند توليد عبارت است از به سوار كردن قطعات و تجهيزات بر روي بدنه 
ز انجام اين مرحله، شناور آماده به آب اندازي است، بدين منظور محل قرار گيري بخش كشتي است پس ا

هاي به  مونتاژ دريا رد بايستي حتي االمكان به تاسيسات به آب اندازي نزديك باشد، هم چنين طبيعتاً سازه
 .گيرند هاي خشك در انتهاي خط توليد كشتي قرار مي هاو حوض آب اندازي مانند باالبرها، سرسره

به صورت يك خط توليد مستقيم و ها چيدمان كارگاه، بهترين طرح ممكن براي يك يارد كشتي سازي
نصب و سرانجام به آب ، ايجاد يك جريان خطي در استفاده از مواد و مصالح و توليد قطعات مختلف

 .باشد  مياندازي
 : مراحل ساخت يك كشتي 2-2

  شكل دهي و پوشش ورق فوالد–برش وخم  -2   انبار و باز مصالح-1عبارتند از 
  تكميل ساخت ونصب تجهيزات درحوض خشك-4   جوشكاري و ساخت بدنه-3
 . به آب اندازي -5
 : چيدمان خطي يك يارد كشتي سازي -3-2
  كارگاه خم و برش ورق-2    كارگاه شات بالست-1
  تن20 جرثقيل -4     انبار فوالد-3
 گاه شكل دهي و نوردكار-6    كارگاه شات بالست-5
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 كارگاه قطعه سازي -8   كارگاه جوشكاري-7
 كارگاه سرهم سازي و نصب-10    كارگاه جوشكاري-9

 كارگاه ساخت بدنه نيمه كشتي -12    كارگاه لوله كشي-11
 دروازه داخلي حوض خشك-4   كارگاه نجاري-13
   كارگاه تجهيز كشتي-16   حوض وتعمير و مونتاژقطعات-15
  اسكله تخليه فوالد و مصالح-18  يستگاه سوخت رساني ا-17
 ) آتش نشاني(ايمني هاي   نصب سيستم– 20   كارگاه نصبيات19
 اصلي ياردهاي كشتي سازي هاي   سازه4-2

هستند كه به آنها اي  ويژههاي  تجهيزات و سازه، ياردهاي كشتي سازي نيازمند تسهيالت زير بنايي
اي   و ساير تاسيسات عمدهها شامل جرثقيلها گويند، اين سازه  ميي سازياصلي ياردهاي كشتهاي  سازه

 .باشند  ميروند  ميكه در ساخت كشتي و به آب اندازي به كار
حفاري (خشك هاي  ، حوضها ، سرسره)ها انتقال و پاركينگهاي  محوطه(مسيرهاي انتقال كشتي : مانند
 .خشك شناور هستند هاي  و يا حوض) شده 

، در ياردهاي گوناگون كشتي سازي تقريباً مشابه هستندها توجه به اينكه مسيرهاي انتقال كشتياينك با 
مختلف از آب گيري و به هاي  ابتدا به صورت مختصر در اين خصوص توضيحاتي داده و سپس به سيستم

 .آب اندازي خواهيم پرداخت 
 
  انتقال ياردهاي كشتي سازيهاي   انتقال شناورها در محوطه5-2

در انتقال ، شوند  ميانتقال شناورها هم به صورت طولي و هم به صورت عرضي طراحيهاي  محوطه
 .طولي محور طولي كشتي عمود بر راستاي حركت قرار دارد 

 به نام گهواره قرار دارند انجامهايي  كه خود بر روي سازههايي  بر روي مجموعه ارا بهها انتقال كشتي
كنند و در مورد شناورهاي   ميبر روي ريل حركتها بزرگ و سنگين گهوارهي ها در مورد كشتي، شود مي

 .شود   ميچرخ الستيكي و گاه به صورت خود كشش انجامهاي  سبك بر روي گهواره
هنگامي كه گهواره از آب ، شوند  ميتوسط يك كشنده با سرعت يكنواخت و آرام كشيدهها اين گهواره
و شناور باال آمد و موقعيت آن تثبيت شد ))  انتقال طولي استدر اين مرحله عمدتاً((گرفته شد 
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آزاد شده و به آرامي از روي اسكله به طرف گهواره انتقالي كه عمدتاً عرضي است و قبالً در ها ارابه
حامل شناور به طور كامل ها زماني كه اين ارابه، شوند  ميراستاي گهواره طولي قرار گرفته است كشيده

روي آن تثبيت شده و با انتقال گهواره عرضي به پاركينگ ، قرار گرفتند) عرض( انتقال بر روي گهواره
عمدتاً به ها حركت گهواره، شوند  ميآورده) و يا ساخت در ياردهاي كشتي سازي(مورد نظر جهت تعمير 

 .شود  ميانجام.... به وسيله  ونيچ و يا تراكتور و لودر و غيره ها وسيله ونيچ و كشيدن ارابه
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 فصل سوم
 هاي مختلف از آب گيري و به آب اندازي شناور هاو سازه سيستم

 از آب گيري و به آب اندازي شناورها مورد استفاده قرارهاي  امروزه در جهان انواع مختلفي از سيستم
دريايي آن  هاي سازه، شوند  ميبا توجه به اينكه ياردهاي كشتي سازي عموماً چند منظوره ساخته، گيرد مي

 .شوند كه هم قابليت از آب گيري و هم قابليت به آب اندازي داشته باشند   ميبه صورتي ساخته
 :بهترين سيستم در يك عملكرد خاص بستگي به عوامل زير دارد كه عبارتند از 

تكرار و فواصل ، گيرند  ميكه پهلوهايي  اندازه و نوع كشتي، تعداد، نقشه عمليات كشتي سازي  -1
زماني هر تعميرات و يا ساخت و ساير اطالعات ديگري كه بستگي به برنامه ريزي كوتاه مدت و بلند مدت 

 .دارد
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  شكل و تركيب سايت از نظر وضعيت ساحل و فصل مشترك آن با آب دريا -2
 .با توجه به اثراتي كه در مجموع طرح كارخانه اعمال خواهد نمود ها  هزينه اجراي هريك از سيستم-3
 .كند  مي اقتصاد سيستم از نظر سرعت مناسب و نيروي انساني كارخانه و در آمدي كه نصيب-4
كه بايد انتقال پيدا كنند از نظر طول كلي وزن و نوع بلوك گذاري هايي   مشخصات فيزيكي كشتي-5

 .كه كشتي دارد اي   ويژه
 .باشد   ميفني كه براي نگهداري مجموعه فراهمهاي   سطح توانايي-6
 . موقعيت سايت از نظر توپوگرافي محوطه خشك و هيدروگرافي بستر دريا -7
 .خاك هاي   وضعيت زمين از نظر ژئو تكنيكي و اليه-8

 :به دو گروه قابل تفكيك هستند ها اين سيستم، با توجه به مطالب باال و در راستاي تقسيم بندي كلي
 آب به منظور انتقال آن به محوطه كارخانه ويا كه وظيفه آنها خارج كردن كشتي ازهايي  سيستم: الف

 .متحرك اي   سرسره و سيستم دروازه، باالبر: باشد مانند  ميبالعكس
كه در آنها خروج كشتي از آب با عمليات خروج آب از اطراف كشتي صورت گرفته و به هايي  سيستم: ب

 .خشك شناوراي ه شود مانند حوض  ميطور معمول ساخت يا تعمير در همان محل انجام
 .شوند   ميمورد استفاده كنوني مطرحهاي  اينك و در ادامه متداول ترين سيستم

 اي متحرك   سيستم دروازه-1-3
سيستم آن كامالً مشابه با ، شود  مي تن استفاده900از اين روش براي جابه جائي شناورهايي تا ظرفيت 

 ن جرثقيل از يك قاب مستحكم فوالدي تشكيلاي، باشد  ميحمل كانتينر در بنادر تجاريهاي  جرثقيل
در هر گوشه بر حسب ها الستيكي در چهار گوشه خود بوده و تعداد چرخهاي  شود كه متكي به چرخ مي

 .تواند يك يا دو عدد باشد   ميظرفيت سيستم
ا و  شكل كه به صورت پيشروي دريuبا پالن اي   براي بيرون آوردن شناور ابتدا جرثقيل بر روي حوضچه

سپس براساس ابعاد و شكل بدنه شناور مورد نظر ، شود  مييا ايجاد ديوار در دريا احداث گرديده مستقر
 قرارها شناور به داخل حوضچه وارد و بر قراز تسمه، دهند  ميرا در داخل حوضچه قرارهايي  تسمه
شناور مهار و به باال  ،مستقر روي قاب فوالديهاي  توسط ونيچها نهايتاً با جمع كردن تسمه، گيرد مي

 .گردد   مينور زياد به پاركينگ مورد نظر حملها شود و به سهولت و با قابليت  ميكشيده
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توان از آن بيشترين   ميمحوطه نياز به تحكيم چنداني ندارد و، الستيكي جرثقيلهاي  با توجه به چرخ
توان شناور را براي   مين و بلوكدر ضمن با ساده ترين نوع زي، استفاده را براي پاركينگ انجام داد

 .پارك كرد و نيازي به ارابه متحرك نيست ها پاركينگ
  باالبر درون حوض-2-3

، ايي براي انتقال اجزاي پيش ساختهخشك بزرگ از آسانسورههاي  گاهي در يك قسمت انتهايي حوض
شود كه اصطالحاً به  ي ماستفادهها يك كشتي جديد و يا انتقال شناورهاي كوچكتر از حوض به پاركينگ

 .شود   ميآن باالبر درون حوض گفته
  حوض خشك شناور3-3

مختلف ندارند و عرض هاي  در برخي از كارخانجات كشتي سازي كه حوضچه مناسبي براي نصب سيستم
بدين ترتيب ، كنند  مياز حوض شناور براي به آب اندازي شناورها استفاده، يا عمق آب مجاور كم است

شود و سپس با پر كردن مخازن آن را بر   ميناور به صورت يدكي تا كنار اسكله جلو آوردهكه حوض ش
 به نحوي كه عرشه كف حوض هم تراز با سطح اسكله، نشانند  ميروي محلي كه از قبل آماده شده

سپس با ، يابد  ميآماده شده به داخل حوض انتقالهاي  گردد و شناور جديد بر روي ريلها و ارابه مي
حوض شناور آن را از محل خود بلند كرده و به محل مناسبي با عمق كافي براي غوطه وري ، تخليه آب

بديهي است كه اين سيستم با معكوس كردن روند ، دهد تا كشتي در آب شناور گردد  ميانتقال
 براي خشك شناور عمدتاًهاي  فوق قادر به از آب گيري شناور هم خواهد بود هم چنين حوضهاي  فعاليت

 :روند اين سيستم در حالت تعميراتي داراي كاربردهاي زير هستند  ميمقاصد تعميراتي نيز به كار
 :هاي  خشك اضطراري  حوض: الف

داراي بار و يا بدون بار ولي با آبخور بزرگتر از حد هاي  براي تعمير خسارت عمده وارد به بدنه كشتي
 .شود   ميعادي استفاده

 . يراتي عادي هاي خشك تعم حوض: ب
 )فقط براي به آب اندازي( سطح شيب دار4-3

تازه ساخت سبك كه بر روي ارابه قرار هاي  اين سيستم قديمي ترين روش براي به آب اندازي كشتي
 .باشد   ميشوند  ميدارند و از ساحل به دريا هل داده

  باالبر كشتي5-3
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. و به آب اندازي در ياردهاي كشتي سازي است استفاده از باالبر كشتي جديدترين سيستم از آب گيري 
ساختمان آنها شامل دو اسكله كوچك و پيشرفته در دريا و يك سكوي متحرك يا عرشه است كه اين عرشه 

هيدروليكي مستقر هاي  هيدروليكي و يا وينچهاي  الكتريكي يا جكهاي  متصل به وينچهاي  توسط كابل
 . حركت در امتداد قائم هستندقادر به، گفته شدههاي  بر روي اسكله

 .باشد   ميتعداد و ظرفيت تجهيزات باالبرنده متناسب با ظرفيت باالبركشتي
شوند و پس از قرار گيري   ميتنظيم شده پائين فرستادههاي  سكوي باالبر با ارابه، براي باال آوردن شناور

و ها شود و سپس مجموعه ارابه  ميهباال كشيدها سكو توسط وينچها و مهار كشتي بر روي نشيمنگاه ارابه
)) بر روي گهواره عرضي ((توسط ريلهايي كه بر روي اين سكو و هم چنين محوطه كارخانه ها كشتي

شود و سيستم باالبر براي انجام عمل   ميوجود دارد به محل مورد نظر براي انجام تعميرات بعدي برده
 .د شو  ميباال آوردن يا پائين بردن شناور بعدي آزاد

بزرگترين ، گيرند  ميامروزه باالبرهاي كشتي براي بيرون آوردن انواع شناورها مورد استفاده قرار
  واقع در TODDباالبر كشتي كه تاكنون ساخته شده است از نظر بزرگي عرشه در يارد كشتي سازي 

سينكروليفت هم چنين م، باشد  مي تن26400اقيانوس آرام در لس آنجلس آمريكا با ظرفيت باالبري 
در سيستم باالبر . تن دارد45000براي ساخت باالبرهايي با ظرفيت هايي  واقع در ميامي آمريكا طرح

باشد، هم چنين تاسيسات زير   ميكشتي عمليات به آب اندازي و از آب گيري از سرعت بااليي برخوردار
 .پائين خواهد بود آبي چنداني وجود نداشته ولذا هزينه نگهداري و استهالك آنها نسبتاً 

شود بايد در حد نسبتاً بااليي آرامش   ميكه سيستم فوق در آن نصباي   نكته قابل توجه اينكه جوضچه
 .به شناور و سيستم وارد نشوداي   داشته باشد تا هنگام باالآوردن يا آب اندازي شناور صدمه

  سرسره6-3
ه جائي روي سطح شيب دار مجهز به ريل بوده و كه قابل جابها سرسره عبارت است از يك ارابه يا ارابه

 .قادر است شناور را از عرض و طول آن به داخل آب هدايت يا از آب به محوطه انتقال دهد
سازه دريايي اصلي سرسره كه در واقع بارهاي وارده از گهواره حامل كشتي را بسته به ميزان شناور و 

بتني يا فوالدي و يا هاي  ند تيرهاي متكي به شمعتوا  مي.كند   مينيز شرايط ژئو تكنيكي تحمل
 .باشد .... فونداسيون سطحي متكي به خاك و
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كه محدوديت هايي  عمدتاً در مكان، كنند  ميجا كه شناور را در جهت عرض آن جابهعرضي هاي  سرسره
 .شوند  مي، استفادهها زمين وجود دارد مانند كنار رودخانه

  حوض خشك7-3
چسبيده به آب بندر و مجزا شده از آن توسط يك اي   محور يا حوضچه، وض خشكبنا به تعريف ح

باشد به طوري كه با بازشدن دروازه آب داخل آن هم تراز با آب مجاور گرديده ودر حقيقت   ميدروازه
پيوندد وپس از بسته شدن دروازه و خارج ساختن آب داخل آن   ميبه مجموع سطوح زير آب و دريا

در لحظه باز بودن دروازه و هم ترازي آب ، ك گرديده و جزو نقاط خشك خواهد بودتوسط پمپ خش
توان شناور را به داخل آورده و آن را  با پائين كشيدن تدريجي تر از آب    ميداخل حوض با بيرون آن

وارد حوض شده و پس از هم تراز شدن آب برعكس هنگام به آب اندازي ابتدا آب ، بر كف حوض نشانيد
 .شود   ميخل و خارج حوض دروازه باز شده و شناور بيرون بردهدا

در بعضي ، كنند  ميطويل را به وسيله درهاي داخلي به دو يا چند قسمت تقسيمهاي  حوضها گاهي وقت
اين دروازه دوم به ويژه هنگامي كه حوض ، كنند  ميديگر نيز براي حوض بيش از يك دروازه تعبيه

 .ه دو بخش تقسيم شده كاربرد داردخشك توسط دروازه داخلي ب
 :خشك بر اساس كاربري شان داراي تقسيم بندي زير هستندهاي  حوض
 :خشك اضطراري  هاي حوض: الف

با آبخور زياد و در  وضعيت بدون بار و با بار هاي  عمده وارده به بدنه كشتيهاي  كه براي تعمير خسارت
 .روند   ميبه كار

 :خشك ساخت  هاي حوض:ب
در وضعيت خالي از تجهيزات يا نيمه تجهيز شده ها بخور كافي براي به آب اندازي بدنه كشتيبا آ

 )).شود  ميتكميل تجهيز در آب انجام((
 :خشك ساخت و تعمير  هاي حوض:ج

 .به صورت كامل ها با آبخور كافي براي ساخت و يا تعمير و به آب اندازي كشتي
 :خشك تعمير و نگهداريهاي  حوض:د

 در حالت بدون بار به كارها كشتياي   دورههاي  اي انجام عمليات تعمير و نگهداري وبازرسيكه بر
 .روند مي
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 فصل چهارم 
 شناخت بارهاي وارده و تاثير آنها

 مشخصات ژئوتكنيكي و هيدرولوژيكي محل پروژه  1-4
 تعيين كننده نوع سازه باشد تواند  مينكته مهمي كه وجود دارد و در طراحي بسيار موثر است و در واقع

مشخصات ژئو تكنيكي و هيدرولوژيكي محل است مهم ترين پارامترهاي خاك كه به دليل اهميت آنها در 
 :طراحي بايستي به طور دقيق تعيين شوند عبارتند از 

 :خشك وزني  هاي حوض: الف
 .ند كن  ميپارامترهاي مقاومت برش و خشاري كه جا به جائي قائم حوض را كنترل

 :خشك مهار شده  هاي حوض: ب
 .تاثير به سزايي دارندها باربري اصطكاكي شمعهاي  پارامترهاي مقاومت برش خاك كه در تعيين ظرفيت

 :خشك زهكشي شده  هاي حوض: ج
مختلف خاك در جهات هاي  نفوذ پذيري اليههاي  خاك و ضخامت آنها و ضريبهاي  عمق دقيق اليه
 .عمودي و افقي 

 :زلزله  اثر 2-4
تواند منجر به خسارات   ميدريايي بسيار مهم و حياتي است و غفلت از آنهاي  مسأله اثر زلزله بر سازه

 .جبران ناپذير به سازه گردد 
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ولي در ساير ، زمين لرزه قابل توجهي رخ نداده است، در ايران خوشبختانه تاكنون در مناطق بندري
دريايي متعددي متحمل خسارات جدي هنگام زلزله شده هاي  سازه، به ويژه ژاپن، كشورهاي زلزله خيز

 .بوده است اي   ماسههاي  در اثر نشست واژگوني و روانگرايي در خاكها اند و اكثر خرابي
 :ضريب زلزله   3-4

توان به اعتبار آيين نامه اشاره   ميدريايي در برابر زلزلههاي  در ميان كتب مختلف طراحي مقاوم سازه
هاي  دال بر پيچيدگي مساله زلزله و رفتار ويژه سازهها ح و تغييرات نسبتاً سريع در آيين نامهاصال، نمود

با توجه به ، باشد  ميو آب) بازقتار ويژه اش(،خاك )تقريباً صلب(دريايي به دليل حضور سه محيط سازه 
ناوب بسيار كوچكي وزن و سختي آنها داراي زمان ت، دريايي به دليل فرم سازههاي  اينكه اكثر سازه

كنند   ميمعتبر روش مشبه استاتيكي را براي تحليل در برابر زلزله توصيههاي  لذا بيشتر آيين نامه، هستند
. 
 : روانگرايي 4-4

، در محل پروژه به معني احتمال وقوع پديده روانگرايي استاي   آب و خاك دانه،  عامل زلزله3حضور 
 :ير است علت بروز اين پديده مخرب به شرح ز

اين ، گردد  ميو در نتيجه افزايش فشار آب منفذاي   ارتعاش زمين بر اثر زلزله باعث تراكم خاك دانه
افزايش فشار آب منفذي باعث كاهش تنش موثر خاك و مقاومت برش آن و در نهايت احتماالً باعث 

 .از خاك خواهد شد هايي  روانگرايي اليه
ميزان استعداد زمين به : مل مختلفي بايد مد نظر باشند از قبيلعوا،  بهسازي-براي انتخاب يك روش

 .هزينه بهسازي و امكانات و تجهيزات الزم ، مقياس كار بهسازي، اهميت طرح، روانگرايي
انجماد و خاك برداري و ، زهكشي، انفجارهاي  توان از روش  ميكوچكهاي  براي بهسازي در محدوده

 . تحكيم ديناميكي و تزريق استفاده نمود– تراكم ارتعاشي بزرگتر از روشهايهاي  در محدوده
 :  اثر زلزله بر ديوارهاي حائل5-4

بيشترين تأثير برديوارهاي حائل دور ، در مورد نحوه اثر نيروهاي زلزله وارده به سازه حوض خشك
گردد   مييان باتوجه به اينكه تأثير حركت زلزله معموالً به صورت ضريب زلزله معادل ب–باشد   ميحوض

 .شود  ميدر ديوارهاي حائل نيز از اين روش استفاده
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 رايج ترين برآورد فشارهاي ديناميكي ناشي از زلزله در ديوارهاي 1920 در دهه – مونو نوبه –آكابه 
 .حائل را ارائه نموده اند 

 : فشارهاي محرك خاك در حالت زلزله 6-4
تحت اثر نيروهاي ، ك عالوه بر نيروهاي حالت استاتيكيگوه خا، در حالت فاعلي و در اثر شتاب زلزله

گيرند كه مقدار آن بستگي به جرم گوه و شتاب شبه   ميشبه استاتيكي افقي و قائم ناشي از زلزله قرار
 .استاتيكي افقي و قائم دارد

 
 : اثر اشباع بودن خاك پشت ديوار7-4

بايد از وزن واحد حجم ،  ساحلي چنين استاگر خاك پشت ديوار حائل به صورت اشباع كه در ديوارهاي
 .خاك اشباع استفاده شود 

 : فشار مقاوم خاك در حالت زلزله 8-4
 چنان چه جهت زلزله به صورتي باشد كه گوه خاك از ديوار جدا شود و در حقيقت ديوار به خاك تكيه

يشتر روابط مشابه حالت در اين حالت ب، گردد  ميكند كه به آن حالت فشار مقاوم يا مفعولي اطالق مي
 .از اصالحات بايد انجام شوداي   باشد ولي پاره  ميمحرك

 :نتيجه گيري 
در اين بخش بارهاي وارده بر سازه حوض خشك و به ويژه بارهاي وارده بر كف آن مورد مطالعه و 

بار وارده از  ،همان طور كه مشاهده گرديد مهم ترين و تعيين كننده ترين اين بارها، شناسايي قرار گرفت
 .باشد   ميسوي شناور در حال ساخت و يا تعمير بر كف حوض خشك

ظرفيت كشتي بسيار تعيين ، نيز همان طور كه گفته شدها در مورد نحوه توزيع بار وارده از سوي كشتي
مختلف بوده و هاي  و كالسها در ظرفيتها اين موضوع به دليل شكل متفاوت بدنه كشتي، باشد  ميكننده

را از نظر بارگذاري بر كف حوض به دو كالس زير و ها كشتيها همين دليل هم هست كه آيين نامهبه 
 .كنند  مي تن تقسيم100000باالي 

گيرد، دليل  هم چنين ديده شد كه تركيب بارهاي گوناگوني در طراحي يك حوض خشك مد نظر قرار مي
داري از اين سازه انجام خواهد شد، لذا هاي گوناگوني است كه در طول عمر بهره بر اين امر فعاليت
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بايستي شناخت كامل از كاربري حوض خشك در زمان بهره برداري در زمان مطالعات اوليه پروژه به عمل 
 .آيد چه بساكه به داليل بهره برداري خاص نياز به افزودن بار و يا تركيب بارهاي خاصي به وجود آيد

 
 
 
 
 

 فصل پنجم 
 مهندسي دريا

اس مجرب در امور مهندسي دريا اصوالً ضمن شناخت قوائد اساسي در خصوص مشخصات و يك كارشن
رفتار فيزيكي محيط ساحل بايد با به كارگيري اصول و مفاهيم علمي اين رشته تا در به تجزيه و تحليل 

 .مسائل مطرح در اين محيط باشد 
در نواحي ساحلي از اهميت برخوردار فيزيكي فوق كه هاي  بنابراين اين بحث مطالبي را در مورد پديده

 .دهد   ميهستند ارائه
 : محيط ساحلي -1-5

خط ساحلي به عنوان مرز بين خشكي، سطح توده آب نظير اقيانوس دريا و يا درياچه در نظر گرفته 
شود، مناطق ساحلي، نواحي از خشكي و دريا هستند كه شامل خطوط ساحلي بوده و به اندازه كافي به  مي

 .باشند  اخل خشكي و طرف دريا گسترده شده، جائي كه فرايندهاي مهم دريايي در آنجا فعال ميطرف د
سواحل پوشيده ، در برخي از نقاط، استاي   در مناطق ساحلي دينا متشكل از سواحل ماسهها اكثر زمين
همراه كه مصالح زياده رسوبي اي   در مصب رودخانه، باشند  ميدرشت تحت عنوان ريگهاي  از سنگ

ممكن است يك دلتا تشكيل شود كه به سمت ، ماليم باشدها داشته باشد، چنانچه عملكرد امواج و جريان
آيد در برخي نواحي يك شكستگي در خط ساحلي باعث   ميدريا گسترش يافته و خط ساحلي به وجود

جزر و مدي هاي  يانشود كه به وسيله رودخانه و يا جر  ميبه يك خليج كوچكاي   ايجاد يك خور يا تنگه
تند بوده و يك ساحل هاي  هم چنين ممكن است برخي مناطق ساحلي به صورت پرتگاه، شوند  ميتغذيه
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غالب بوده و داراي پويايي و خصوصيات اي   با توجه به اينكه سواحل ماسه، كوچك در پاشنه داشته باشند
 .د بوددر اينجا اين نوع سواحل بيشتر مد نظر خواهن، باشند  ميجالبي

باشند اكثر امواج آشكار و غالب داراي منشأ   ميفعال و تعيين كننده در نواحي ساحليهاي  امواج پديده
در مرتبه دوم از اهميت امواج جزر و مدي ناشي از نيروي جاذبه خورشيد و ماه قرار ، بادي هستند

 توليد شده در اثر زلزله ساير امواج كه كالً از اهميت كمتري برخوردار هستند مانند امواج، دارند
 .و امواج ناشي از عبور شناورها ممكن است داراي عواقب مهمي در بعضي از نقاط باشند، تسونامي

 باد و تغييرات فشار جوي آن وقتي در جهت ساحل بِوزد باعث توليد طوفان همراه با تالطم امواج
سيل تواند به صورت   مي در اين حالتسطح بلند آب، دهد  ميشود كه طول ساحل را تحت تأثير قرار مي

باعث خسارت شده و امواج سهمگين ساحل را مورد حمله قرار دهند، باد باعث توليد جريان در طول ساحل 
هاي ساحلي شده به نحوي كه در طول ساحل  شود در ضمن جزر و مد نيز باعث به وجود آمدن جريان مي

نمايند، به عالوه باد  هاي كوچك موجود را پر و خالي مي ليجيابند و به طور متناوب خورها يا خ انتشار مي
 .باشند اي ، داراي اثر مستقيم در سواحل مي هاو صدمات سازه با حركت دادن ماسه

به طرف داخل دريا و ها حمل ماسه، باشند  ميامواج ناشي از باد باعث اكثر تغييرات قابل توجه در سواحل
 .باشد   ميك مدت زمان باعث تغيير شكل طبيعي سواحلبرگشت آنها به طرف ساحل در طول ي

شوند   ميبا عملكرد امواجي كه به صورت مايل به ساحل نزديكها حجم بزرگي از ماسه، در خيلي از نقاط
هاي  خليجهاي  زياد در وروديهاي  با سرعتها اثرات جريان، شوند  ميو در طول خط ساحلي حمل

 .كوچك و خورها تعيين كننده هستند 
ساحلي در شوند بايد اثرات ديناميكي امواج و محيط   ميساختههايي  زماني كه در طول سواحل سازه

و اينكه ساخت آنها نبايد ها اين مساله با توجه به لزوم تامين پايداري سازه، طراحي آنها پيش بيني شوند
 – در نزديك ساحل باعث تجمع پيش بيني نشده رسوب يا فرسايش ناشي از تداخل فرآيند تداخل رسوب

 .از اهميت زيادي برخوردار است، دور از ساحل شود

درك و قابليت در مديريت محيط ساحلي فوق العاده مهم است حدود 
3
 مردم دنيا در سواحل يا نزديكي 2

فشار زيادي اين مسأله ، نمايند  ميكنند و بسياري ديگر به طور مرتب از سواحل بازديد  ميآنجا زندگي
 مخرب فراهمهاي  را در توسعه خانه سازي و تمهيدات تفريحي در سواحل و حفاظت ساحلي از طوفان
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تا يك واكنش موردي اي   سازد حفاظت ساحل و مسايل تثبيت آن اغلب نيازمند به يك راه حل منطقه مي
 .باشد   مييك نفر يا تعداد اندك مالكين

 و از طريق ورود و خروج به بنادر در سواحل انجامها سيله كشتيمقدار زيادي از تجارت جهاني به و
هاي  از آب، آبي جهت دريا نوردي استهاي  نگهداري و حفاظت راه، اين امر نيازمند به تثبيت، شود مي

 .شود   ميو بازيافت فاضالب در مخازن استفادهها ساحلي هم چنين براي خنك كردن نيروگاه
 .گردد   ميبه وقايع اخير در سواحل ميامي در فلوريدا تشريحاهميت محيط ساحلي با توجه 

 سواحل ميامي داراي وضعيت نا مناسب بود به اين ترتيب كه يك ساحل باريك و نامناسب 1970در اوايل 
 15 حدود 1970در اواخر سال ، دريايي بودهاي  براي امكانات تفريحي يا موثر براي حفاظت از طوفان

 .سه در سواحل ريخته شدميليون يارد مكعب ما
 ميليون نفر در سال 21 به 1987 ميليون نفر در سال 8تخمين تعداد بازديد كنندگان ساحل ساالنه از 

 . افزايش يافت 1983
در حال حاضر بازديد كنندگان خارجي به تنهايي بيش از دو بيليون دالر در سال  در سواحل  ميامي 

به دليل حفاظت از . باشد   مي مناسب و شرايط خوب ساحلكنند كه دليل اصلي آن امكانات  ميخرج
دريايي و تخريب ساحل ناشي از امواج يك هزينه ساليانه نيز وجود دارد كه مقدار آن سه هاي  طوفان

 .باشد   ميميليون دالر
 )ساحل(مهندسي دريا   2-5

و كاربري بنادر اي   تالش براي حل برخي مسايل در منطقه ساحلي نظير فرسايش سواحل و طراحي سازه
مباحثي را در مورد فرسايش دريا و كنترل سيل در كشورهاي ) Bruun) 1972گردد   ميقبل برها به قرن
بعد ارائه  ميالدي به 10انگليس و دانمارك در قالب مروري بر كارهاي حفاظتي در دريا از قرن ، هلند

درياي مديترانه دريافت كه بنادر ساخته از مطالعه در مورد بنادر قديمي اطراف ) In,man)1974نمود 
بيانگر يك درك غير علمي خيلي باال از امواج و ((شده در هزار تا دوهزار سال قبل از ميالد مسيح 

 )).هايي هستند كه به پيشرفت مفاهيم قابل توجه در مقابل نيروهاي طبيعي منجر شده است جريان
 . عمران و امور نظامي بوده است كارهاي ساحلي به طور تاريخي مربوط به مهندسين

  كاليفرنيا در سال long – Beachعبارت مهندس دريايي با برگزاري اولين كنفرانس مهندسي دريا در 
 .مهندسي با كاربرد عمومي تعريف گرديد هاي   در زمره رشته1950
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M.p.o Brienشته مهندسي   در پيش گفتار مجموعه مقاالت كنفرانس فوق نوشت كه مهندسي دريا يك ر
 .جديد يا جداگانه نبوده و تربيت مهندسين و انجمن جديد مورد نظر نبوده است

اقيانوس : باشد كه به طور زيادي بر علومي مانند  مياز مهندسي عمراناي   مهندسي دريا اساساً شاخه
اير در ميان س، اتكا دارد.... مكانيك سازه و ، مكانيك سياالت الكترونيك، هوا شناسي، شناسي
 .شيمي و علوم مصالح نام برد، تحليل عددي و آماري، ژئومورفولوژي، توان از زمين شناسي هامي رشته

 .تعريف اخير اساساً هنوز صحيح است 
 .به هر حال مهندسي دريا طي چند دهه گذشته به طور نه چندان زيادي گسترش يافته است 

مقاله بود و در حالي كه در مجموعه مقاالت  35مجموعه مقاالت اولين كنفرانس مهندسي دريا شامل 
 خالصه مقاله ارائه 800 مقاله از ميان 430 تعداد 1996بيست و پنجمين كنفرانس بين المللي دريا در سال 

، چندين كنفرانس مخصوص، بين الملليهاي  به عالوه در ميان كنفرانس، شده به كنفرانس چاپ گرديد
اندازه گيري ، درياييهاي  سازه، مناطق ساحلي، رسوب در ساحل، وبيالير، بنادرهاي  هر ساله در زمينه

شود انجمن آمريكائي مهندسي   ميو مهندسي بندر و ساحل كشورهاي پيشرفته برگزار، وتحليل امواج
ساحل و اقيانوس نشرياتي تحت عنوان مهندسي دريا و مناطق ، آبي، بندرهاي  راههاي  عمران در گرايش

در ضمن تعداد قابل . مختلف دريائي است هاي  زد كه حاوي مقاالتي در زمينهسا  ميساحلي منتشر
 .توجهي كتب عمومي و تخصصي در مهندسي دريا منتشر شده است

 :مهندسي دريا به شرح زير است  هاي محدوده مرتبط با مهندسين دريا و متشكل از فعاليت  3-5
از ((جريان و شرايط تراز آب در طراحي ، لپيشرفت و گسترش علمي درمورد  امواج نزديك ساح: الف

 )).طريق اندازه گيري و مدل سازي
، ها ، تيغهها ، آبشكنها متنوع دريايي شامل موجكشنهاي  طراحي پايدار موثر و اقتصادي سازه: ب

 .دريايي هاي  ، سكوهاي دور از ساحل ولولهها اسكله، ، ديوارهاي ساحليها پوشش
 .ساحلي و يا به وسيله تغذيه مصنوعي سواحل هاي  طراحي سازهكنترل فرسايش سواحل با : ج
ساخت و سازها و كنارگذر ، براي تردد شناورها و تبادل آب به وسيله اليروبيهاي  تثبيت ورودي: د

 .ها انباشته شده در وروديهاي  مكانيكي رسوب
À: و كيفييت آب ها داري آبراهو تراز آب و اثرات آنها در پايها داخل خورها و تنگهها پيش بيني جريان. 
 توسعه كارهاي مربوط به حفاظت نواحي ساحلي از طغيان آب ناشي از يورش امواج و تسونامي :و
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 .و كاربري جزاير دور از ساحل و نواحي در اختيار براي مواد اليروبياي   طراحي سازه: س
 .ون در محل گوناگهاي  مختلف ساحلي از طريق اندازه گيريهاي  نظارت بر پروژه: ش
 .باشند  ميقوي تحليليهاي  تحليلي و طراحي مهندسي دريا داراي پايههاي  بسياري از جنبه: ك
دو و سه بعدي هستند كه در آنها هاي  مهندسي دريايي داراي فلومهاي  تعداد زيادي از آزمايشگاه: گ

 .شوند   ميامواج منفرد و امواج طيفي براي مطالعه توليد
را به صورت ها جريانها و انتقال رسوب، ف كامپيوتري كه معادالت حاكم بر رفتار امواجمختلهاي  مدل: ن

 .تهيه و ارائه شده اند ، كنند  ميعددي حل
 رود،   ميمجموعه اطالعات ميداني يكي از ابزار گرانبها براي مهندسين مشاور دريايي به شمار: ي

تغييرات پالن و ،  ترازهاي مختلف آب- يان هاالگوي جر، اين امر شامل اندازه گيري خصوصيات امواج
 .باشد   ميدر اثر امواجها مقطع ساحل و خسارت سازه

 امروزه نياز مبرمي به ارزيابي كارآيي انواع كارهاي دريايي بعد از مرحله ساخت و اجرا احساس
 نحويكه آزمايشگاهي و عددي نياز به اطالعات انبيه واقعي دارند بههاي  گردد به عالوه مدل مي
 .بتوانند به اندازه كافي مقياس و كنترل شوند ها مدل

غالباً داراي ، ساحلي در معرض آنها قرار داردهاي  آب كه اكثر پروژههاي  امواج ناشي از باد و تراز موج
 . طراحي براي چنين شرايطي اقتصادي نخواهد بود  معموالً، مقادير حاي بزرگ هستند

با درك اين امر كه سازه در ، شود  مي شرايط طوفاني كوچكتري انجامبراي امواج وها اغلب طراحي
 .صورت نياز قابل تعمير باشد

طراحي و ) ها، تجهيزات تصفيه آب  نظير پل سازي، اتوبان(هاي مهندسي عمران  در مقايسه با ساير زمينه
 محيط ساحلي است كه كمتر شود، دليل اين مسأله طبيعت هاكنترل مي مهندسي دريا، كمتر به وسيله آيين نامه

 .باشد اي  مورد نياز جهت تدوين آيين نامه نيز مزيد علت مي قابل استفاده بوده و فقدان نسبي تجربيات پايه
 
 
 
 اخير هاي  پيشرفت4-5

 :شود  مهم اخير در كاربرد مهندسي دريا تشريح مي هاي برخي از پيشرفت
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به طور همزمان تحوالتي نيز در نوع و پيچيدگي  ،كامپيوترهاهاي  به دنبال تحول عظيم در قابليت
در بسياري و البته نه در تمام . دريايي به وجود آمده است هاي  عددي براي تحليل پديدههاي  مدل
، نظير پيش بيني ها بعضي زمينه. فيزيكي شده اند هاي  عددي مكمل و جايگزين مدلهاي  ، مدلها زمينه

شود، از طرف ديگر برخي   مير موثر فقط به وسيله مدل عددي انجامتواند به طو  ميدرياييهاي  طوفان
شيب دار سنگي در برابر هاي  ساحلي يا پايداري سازههاي  مسايل مانند باال روي موج و سر ريزي سازه

 .شوند   ميبررسيها امواج به طور مناسبي در آزمايشگاه
 .و ساده وجود داشته است دريايي انعطاف پذير هاي  نيز در زمينه سازههايي  پيشرفت

دور از ساحل براي حفاظت و تثبيت سواحل اكثراً داراي تراز تاجي درست زير هاي  براي مثال موج شكن
تراز ميانگين آب بوده در حالي كه هنوز قابليت كنترل اثر امواج برخوردي را دارند ولي در عين حال 

مطرح ،هنوز از قابليت هاي  سازه، درياييهاي  هدر برخي از زمين، شوند  ميعواقب منفي كمتري را باعث
افزايشي محسوسي در قابليت و  در ، براي اندازه گيري محلي، اطمينان مناسب برخوردار نيستند

كليه موج نگارها فقط تغييرات ، در دو دهه قبل، براي مثال، دسترس بودن تجهيزات به وجود آمده است
 .د گرفتن  ميسطح آب در يك نقطه را اندازه

در حال حاضر همه موج نگارهاي مورد استفاده در مطالعات محلي قادر به تعيين جهات مختلف طيف 
قبل از ، بهبود يافته انداي   به طور فوق العادهها توليد موج در آزمايشگاههاي  قابليت، باشند  ميموج

 1970شدند درسال   مي ميالدي فقط پريود و ارتفاع ثابت امواج به صورت امواج منفرد توليد1960
 .ميالدي توليد كننده موج طيفي يك بعدي به كار گرفته شد 

 .شود  مييافتها در حال حاضر مولد امواج طيفي با چند جهت در خيلي از آزمايشگاه
 
 
 
 
  جمع بندي 5-5
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مهندسي دريا شاخه منحصر به فردي از رشته مهندسي عمران است كه طي دهه اخير توسعه قابل توجهي 
متخصصان اين رشته از مهندسي بايد داراي دانش الزم در تعدادي از موضوعات خاص از . ه است يافت

 .جمله مكانيك امواج نقلي باشند
 .باشد هامي اصول تئوري امواج دو بعدي و مشخصات اين امواج نقطه شروعي براي اين مطالب و بحث

 چرا مطابقت با استاندارد؟

 : استانداردها نياز دارد زيرا آنهادر مجموع، جامعه و اقتصاد ما به

 نمايند؛ محصوالت را قادر به كار تبادلي مي •

 توان در سطح معيني از عملكرد ارايه نمود؛ دهند كه يك محصول را مي اطمينان مي •

كه طراحان، توليدكنندگان و كاربران را ) شناسي مثالً نمادها و واژه(نمايد  ابزارهايي ارايه مي •

 .نمايد رتباط با يكديگر ميمجاز به برقراري ا

المپ داخل چراغ خواب، سيم سشوار، . نماييم همه روزه ما از هزاران آيتم استاندارد شده استفاده مي

 .آيند فيلم داخل دوربين تنها مواردي معدود بشمار مي

 نويسيم؟ چرا براي نيروي سيال استانداردها را مي

همكاري بين كاربران و توليدكنندگان ) NFPA(ال ملي ، انجمن نيروي سي1953از زمان تأسيس در سال 

 .از طريق ايجاد و توسعه و عملكردهاي پيشنهادي ايجاد نموده است

 :گيرند من جمله استانداردها در مجموع از صنعت نيروي سيال بهره مي

 :ساده نمودن استفاده از نيروي سيال •

 و استفاده از محصوالت؛ گيري درست  كمك به آموزش كاربران در مورد نحوه اندازه •

 گيري آن؛ تعيين عملكرد محصول و نحوه اندازه •

 تبادل نيازها به زباني كه عموماً قابل درك است؛ •

 ثبت داده حاصل از كاربران •

 :گيرند چون آنها توليدكنندگان از استاندارد بهره مي
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 .ندگير هاي يكسان و واحد بهره مي براي آزمايش محصوالت و تبليغات خود از شيوه •

 .كند به تضمين يكپارچگي و ايمني سيستم در كاربرد نيروي سيال كمك مي •

 .كند هاي نيروي سيال كمك مي به ارتقاء كارآيي محصوالت و سيستم •

 .نمايد ها را در بازار ساده مي انواع محصوالت و اندازه •

 .كند به توسعه محصول جديد كمك مي •

 .نمايد كمك ميبه اجتناب از سردرگمي در ارتباط با مشتريان  •

 نيازهاي مختلف، انواع مختلف استانداردها

 .گيرد بندي اساسي قرار مي هاي نيروي سيال د رسه طبقه استانداردهاي محصوالت و سيستم

استانداردهاي ارتباطي كه اصطالحات، نمادها و ساير ارتباطات اساسي در صنعت نيروي سيال را تعريف 

افيكي، واحدها و كدهاي متريك موضوعات متداول استانداردهاي ها، نمادهاي گر نامه واژه. كند مي

 .باشند ارتباطي مي

نمايد و  ها يا ساير محصوالت با مشخصات فيزيكي را ايجاد مي استانداردهاي طراحي كه ابعاد، ظرفيت

 .ضامن آن هستند كه مصحوالت نيروي سيال از معيارهاي متقابل ابعادي برخوردار است

 لكرداستانداردهاي عم

هاي  هاي شمارش ذرات در تحليل آلودگي و شيوه بندي محصوالت، شيوه شيوه داوطلبانه درجه

 .استانداردهاي متداول عملكرد

 NFPAهاي استانداردهاي  برنامه

 :ها خود را درگير سازيد چرا بايد در اين برنامه

تايان خود در اين صنعت و از هاي استانداردها با هم اي از شركت در برنامه شما شخصاً و از لحاظ حرفه

 .گيريد طريق كسب اطالعات بيشتر در مورد اين صنعت و نيروي سيال بهره مي

گيرد چرا كه هر  گيري بهره مي شركت شما از شركت در اين برنامه از طريق توسعه و يا استفاده از رأي

 .گيرد شركت در زمان رأي گيري همان تأثير را مي
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حق توضيح و اظهارنظر در زمينه استانداردهاي   به اعضاءU.S. TAG, NFPAهاي فني  عضويت در كميته

دهد كه بدين ترتيب بر داوطلب و أخذ استانداردها جهت كار بعنوان مدير گروه پروژه  تحت توسعه را مي

NFPA رهبر اسپانسر پروژه ،U.S. TAGگذارد و شمار فرد كليدي در توسعه ظرفيت استاندارد   تأثير مي

 .ز تا پايان به شمار خواهيد آمداز آغا

NFPAهاي جلسات خود را از طريق برگزاري جلسات فني   برنامهNFPAنمايد كه در سطح   تنظيم مي

 Wislonsin, Milwaukeeنمايد كه سه بار در هر سال معموالً در  كارآمد و مقرون به صرفه شركت مي

 .گردد برگزار مي

 ما كه هستيم

نوع بوده و معرف طيف كاملي از صنايع بزرگ و كوچك؛ عرضه كننده؛ اي مت  برنامهNFPAعضويت 

 .باشد توزيع كننده، آموزش دهنده، توليدكننده و بيشتري مي

 :اعضاء ما

 هاي عضو شركت •

 ليست كامل اعضاء •

 NFPAجديدترين اعضاء  •

 NFPAشماره تماس 

 )NFPA(انجمن نيروي سيال ملي 

3333 N. May fair road, suite 211 

Milwaukee, Wislonsin 53222-3219 

 )414 (778-3344: تلفن

 )414 (778-3361  :فاكس

 نيروي سيال چيست؟

اصطالح . نيروي سيال انرژي منتقل شده و كنترل شده از طريق سيال تحت فشار بصورت مايع يا گاز است

روليك از مايع هيد. رود و علم خواص هوا و گاز بكار مي) مكانيك سياالت(نيروي سيال براي هيدروليك 
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از هواي متراكم يا ساير  )علم خواص هوا و گاز(نمايد؛ نوماتيك  تحت فشار مثالً روغن يا آب استفاده مي

آوريها از طريق استفاده  تواند به نحوي مؤثر با ساير فن نيروي سيال مي. نمايد گازهاي خنثي استفاده مي

 .ها يا ميكروپردازشگرها تركيب گردد گرها، مبدل از حس

 .كند نيروي سيال چگونه كار مي

فشار اعمال شده از طريق سيالي تحت فشار «: نمايد قانون پاسال مفهوم محوري نيروي سيال را بيان مي

 » .نمايد بطور يكسان در تمام جهات به شكل تقليل نيافته عمل مي

 در هر اينچ مربع ) سانتيمترمربع45/6( اينچ مربعي 1روي پيستوني ) N 8/44( پوند 10نيروي ورودي 

)Psi) (KN/m2  95/68 يا KPa 95/68 ( اينچ مربع امكان حمايت از 10تحت فشار كامل به پيستون 

 .دهد كه با نواحي پيستون متناسب است را مي) N 8/444( پوندي 100نيروي 

 مزاياي نيروي سيال

 :هنمايند من جمل هاي نيروي سيال مزاياي بسياري به كاربران ارايه مي سيستم

تواند بعنوان كسري از يك اونس تا   نيروي خطي يا چرخشي مي–چند برابر سازي و تغيير نيرو  •

 .گيري گردد چند صدتن بازده اندازه

تواند نيروهاي بزرگ را با دقت بيشتر شروع، متوقف، تسريع و كند   مي–كنترل آسان و دقيق  •

پذير ثابت در ظرف  حركت برگشت. و ديجيتال امكانپذيرند ) متغير نامحدود(آنالوگ . نماييد

 .گردد كمتر از نيم چرخش حاصل مي

تواند دستگاههاي بسياري   يك پمپ هيدروليك واحد يا كمپرسور هوا مي–كنترل چند كاركردي  •

 .يا عملكردهاي متعدد آنها را كنترل نمايد

توانيد موتور  يم. باشند  اجزاء نوماتيك كامًال سبك وزن مي–اسب بخار باال، نسبت وزني پايين  •

 .هيدروليك با توان پنج اسب بخار را حفظ نماييد
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توانند   برخالف موتورهاي الكتريكي، موتورهاي هوا يا هيدروليك مي–گشتاور با سرعت پايين  •

موتورهاي هوا حتي . هاي پايين باشند در حين عمل در سرعت )پيچشي(داراي نيروي گشتاور 

 .بدون گرم شدن بيش از حد حفظ نمايندتوانند گشتاور را در سرعت صفر  مي

 . اين يك خاصيت نيروي سيال منحصر بفرد است–نيروي ثابت يا گشتاور  •

تواند در معادن نزديك به مواد منفجره يا در   نيروي سيال مي–امنيت در محيطهاي خطرناك  •

 .تواند دماهاي باال را تحمل نمايد كاربردهاي رنگ بكار رود زيرا مي

 صنعت نيروي سيال داراي استانداردهاي عملكرد براي – تصويب شده و مهندسي استانداردهاي •

؛ )NFPA(باشد كه تحت نظارت انجمن نيروي سيال ملي  محصوالت هيدروليك و نوماتيك مي

 .باشد المللي استاندارد سازي مي ، سازمان بينISO (ANSI) –استاندارد ملي آمريكا 

 كاربردهاي نيروي سيال

جا نيروي سيال جهت حمل و نقل، حفاري و كنترل باالبر يا تجهيزات سيار نيرو  در اين:سيار •

صنايع كاربر نهايي صنعت كشاورزي، صنعت دريايي و نظامي را شامل . شود استفاده مي

 .شوند مي

اين كاربردها شامل وسائط نقليه حفظ بزرگراهها و ماشينهاي شن پخش كن، دستگاههاي تعليق و 

 .باشد ا ميه ترمزاهي كاميون

. شود هاي صنعتي استفاده مي  در اينجا نيروي سيال براي انتقال نيرو جهت ماشين:صنعتي •

گر، كنترل مواد و تجهيزات مونتاژ  كاربردها شامل تجهيزات فلزكاري، دستگاههاي كنترل

 .گردد مي

استفاده  نيروي سيال براي هواپيماهاي نظامي و تجاري و تجهيزات حمايتي مربوطه  : فضا–هوا  •

 .شود كاربردها شامل ارائه فرود، كنترلهاي موتور و تجهيزات بارگيري محموله مي. گردد مي

 

 :محصوالت نيروي سيال
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به محصوالت نيروي سيال بعنوان اجزاء مجزا يا سيستمهاي توليد، حفظ، تعمير و جايگزيني تجهيزات 

 :نمونه سيستم نيروي سيال شامل اجزاء زير است. رسند فروش مي

 .كند پمپ هيدروليك يا كمپرسور هوا كه نيروي مكانيكي را تبديل مي •

 .كند سيلندر يا موتور كه نيروي سيال را به چرخشي يا خطي تبديل مي •

 .كنند ها كه جهت، فشار و ميزان سيال را كنترل مي سوپاپ •

 نمايند فيلترها، رگالتورها و دستگاههاي روغن زني كه سيال را متناسب مي •

ها و غيره كه اجزاء سيال را هدايت  ، لوازم ثابت، كپلينگ)لوله(تيوب    چند اليي، شلنگ،هاي لوله •

 .كنند مي

 .كنند ابزارهاي مهر و موم سازي كه به حفظ سيال كمك مي •

 .كنند اكوموالتورها و مخازن كه به انبارسازي سيال كمك مي •

ورها كه جهت كمك به كنترل ها، مترهاي سيال، سنس ابزارهايي همچون كليدهاي فشار، پيمانه •

 .شوند عملكرد سيستم نيروي سيال استفاده مي

 )CCEFP(مركز تحقيقات مهندسي نيروي سيال كارآمد 

 : شاملCCEFPشركاء 

 دانشگاه مينوسوتا •

 آوري جرجيا مؤسسه فن •

 دانشگاه پوردو •

 دانشگاه ايليونز •

 دانشگاه واندربيلت •

 دانشكده مهندسي ميلواكي •

 كشاورزي شمال كاليفرنياآوري و  دانشگاه فن •

 Lead The Wayپروژه  •
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 موزه علوم مينستوتا •

 انجمن نيروي سيال ملي •

  شركت صنعتي پيشگام50بيش از  •

 ميليون دالر 3، بيش از )NSF( ميليون دالر از سوي بنياد ملي سياالت 16تقريباً  اين مركز از طريق اعطاء

 .گردد از سوي دانشگاه حمايت مي

NFPA نقشي فعال در CCEFPنمايد  ايفاء مي. 

 يا 414-778-3351 به شماره Lankeاز هاي آن  جهت كسب اطالعات بيشتر در مورد اين بنياد و برنامه

com.nfpa@elankeاطالعات حاصل نماييد . 

 :منابع يادگيري

NFPAعت و مشتريان ما، به تدريس كارآمد نياز داند جهت برخورداري از نيروي كار ماهر براي صن  مي

 و بنياد مربوطه آن بر NFPAبنابراين عالوه بر منابع تأمين بودجه و ترغيب مشاركت صنعتي، . است

 .نمايند ، فيلم ويدئويي، كتب راهنما و متون ارايه ميCDهاي آموزشي،  اي برنامه مبناي آموزش شبكه

NFPA اين وب . باشد انجمن دانشجويي آن نيز مي شكده و اعضاءهاي آزاد براي دان كمپ اسپانسر وب

هاي زنده توسط محققان دانشگاهي كنترل و هدايت شده و آنان به سؤاالت شنوندگان خود پاسخ  كست

 .دهند مي

 هاي بنياد فعاليت

اشتغال فعاالنه دانش  :هاي كليدي زير تمركز دارد  بر حوزهNFPAآوري و آموزش  هاي بنياد فن فعاليت

 :جويان در تمام سطوح در يادگيري

 ) دالرNFPA Fluid Power Challenge 2008) 5000طرح  •

آوري نيروي سيال  ها از مدارس راهنمايي در جنوب شرقي ويسكونسين در چالشي كه بر مفاهيم و فن تيم

 .تمركز دارد با يكديگر در رقابتند

 .گردد رهاي آموزش سياالت ترغيب مي البراتورهاي سيال و نيز ابزا–توسعه منابع آموزشي جديد 
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كيت فيش، دانشگاه دولتي )  دالر900/3(سيستم نيروي سيال البراتوار دانشجويي كارآمد  •

 .مونتانا

هاي  هدف اين پروژه ارايه مدارك اوليه در مورد نيروي سيال است كه به دانشجويان در مطالعه كارآيي

 .كند نيروي سيال كمك مي

براي نمايشات فرآيند فيزيكي همراه با بكارگيري سيستمي كامپيوتري مدرس نوماتيك پرتابل  •

   جان لومكس، دانشگاه پوردو-)  دالر135/3(

هدف اين پروژه ايجاد پايه نوماتيك پرتابل در بكارگيري رويدادها جهت جذب دانشجويان بالقوه در 

 .زمينه نيروي سيال است

 .كند اين بنياد از تحقيق در كنترل حركت از طريق نيروي سيال در سطوح كارشناسي و چهارساله حمايت مي

موتور جابجايي متغير فشرده براي وسائط نقليه و قابل حركت با نيروي انساني تام البوس،  •

 .دانشكده مهندسي ميلووكپي

ين پروژه ادامه پروژه قبلي است كه ا. باشد هدف اين پروژه ساخت موتور جابجايي فشرده متغير مي

 . تأمين شدNFPAبودجه آن توسط 

كين زانگ، دانشگاه )  دالرE/H) 5000هاي سيستم  هاي كنترل واكنش مطالعه اثرات شيوه •

  Urbana-champaignايليونس واقع در 

اين .  الكتروليك است–هاي كنترل و عملكرد سيستم هيدروليك  هدف اين پروژه مطالعه اثرات واكنش

 .سيستم بعنوان كمك آموزشي براي دانشجويان در مطالعه كنترل هيدروالكتريك است

 .هاي منافع دو جانبه مبادله گردد هاي مستمر بين مدرسين و صنعت بطوريكه الويت اتخاذ چهارچوب

 ) دالر425/18 (2007مدرس / همايش صنعت  •

ات و ارايه پوسترهايي در زمينه تحقيق  دانشجو و مدرس جهت شركت در جلس49اعطاء بورسيه سفر به 

 .هاي نيروي سيال  به همراه بررسي شاخصه2007اصلي در آگوست 

 آموزش
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 :هاي بسياري وجود دارد فرصت

 كه توسط – طبق تحليل پيشرفته اوليه –بيان كنترل حركت از طريق هيدروليك و نوماتيك 

باشد و نيز  ي نيروي سيال انجام گرفت ميسر ميها و دانشگاهها كنندگان و دانشكده توليدكنندگان، توزيع

آوري نيروي سيال را توسعه  هاي تحقيقاتي به هزينه مراكز مهندسي پيشگام كه شناخت و كاربرد فن پروژه

 جهت ارايه حمايت معنادار از اين تحقيق و بيان رابطهاي زير جهت كشف آنچه اتفاق NFPA. دهند مي

 :افتد متعهد است مي

 NFPA كميته آموزش

هايي جهت توسعه و به انرژي تبديل كردن   و بنياد تكنولوژي اين بنياد از برنامهNFPAآموزش 

 .كند هاي تحقيق و تدريس نيروي سيال حمايت مي شيوه

  جهت تقويت صنعت آتيNFPAهاي تحت حمايت  برنامه

 :منابع يادگيري

 .ركت از طريق نيروي سيال را پيدا كنيدها و منابع يادگيري متمركز بر كنترل ح ها، وب كست بندي طبقه

NFPAشود  بر مبناي محوريت اعضاء اداره مي. 

 هايي جهت هدايت از طريق اشتغال در كميته فرصت

  حاكميت و هدايت صنعت– NFPAهاي  كميته •

  استانداردهاي ارتباط، طراحي و عملكرد – NFPAهاي فني  كميته •

 .دهد ها قدرت اجرايي مي  به كميتهANSI – ISO ITC 131 در U.S. TAGهاي  كميته •

NFPAها را هدايت  هاي مربوطه كه پروژه هاي ارتباط و هيئت كميته.  سازماني عضويت محور است

 .كند نمايند بلكه ابزارهاي موفقي آنها را ارايه مي كنند نه تنها صنعت نيروي سيال را تقويت مي مي

در حين كار گروهي در اين صنعت، . گيرند نيز بهره مياي  اي و از نظر حرفه شركت كنندگان شخصاً حرفه

، اين NFPAبعنوان عضوي از . آنان فرصت گسترش روابط قوي با مديران و راهبران را نيز دارند

 :فرصت در اختيار شما است كه
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 .بگذاريد صدايتان شنيده شود •

 .با افراد پيشگام و مجرب خود ارتباط متقابل برقرار نماييد •

 . نيروي سيال بيشتر اطالعات كسب كنيددر مورد صنعت •

 .به ديگران كمك كنيد تا در مورد صنعت شما آگاه شوند •

  (Industrial Careers Pathway) (ICP)مسير مشاغل صنعتي 

NFPA طي پنج سال همكاري از طرح مسير مشاغل صنعتي )ICP (كند كه اقدامي عمده در  حمايت مي

تأييديه و يا . واجد شرايط براي كانالهاي صنعتي توزيع استجهت توسعه استخدام كاركنان مجرب و 

نمايد كه قبالً در هشت منطقه كالن  هاي مدرك دو ساله بر اصول اوليه تكنيكي و توزيع تأكيد مي برنامه

 .اند شهري افتتاح شده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سيزدهمفصل 

 ها در بندر سوزي كشتي مقابله با آتش

  شرايط عمومي-1

 :ها بايد با جزئيات اوليه زير آشنا باشند نشان ها، آتش سوزي كشتي مد با هرگونه آتشجهت مقابله كارآ
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 ) را مالحظه نماييد9فصل (ساخت و طراحي كشتي  -1

 ) را مالحظه كنيد10فصل (سوزي  سوزي در عرضه كشتي و وسايل آتش حفاظت از آتش -2

ي، مسئوليت در قبال هاي اورژانس موضوعات كلي همچون ارتباط با ساير مراجع مسئول، طرح -3

 )11فصل (كنترل عمليات و موارد ايمني 

 )12فصل (حفظ ثبات كشتي  -4

هاي مختلف را در نظر گرفته و در رابطه با  هاي ويژه كشتي ها بايد رخي شاخصه نشان در اين متن، آتش

. يم نمايندها مثالً بارگيري يا تخليه عملكردهاي خود را به همان ترتيب هماهنگ و تنظ وضعيت فعلي كشتي

نشاني بايد هر تالشي  هاي آتش باشند و دپارتمان ريزي قبلي مواردي حياتي مي ارتباط متناسب و برنامه

جهت آشنايي با و آگاهي از ريسكهاي خاص همچون تعميرگاههاي كشتي وابسته به نيروي دريايي كه در 

 .مناطق آنان مستقر است بنمايند

  اقدام اوليه-2

سوزي كشتي بايد انجام دهد تماس با فردي  نشاني در هنگام آتش صدي آتشنخستين چيزي كه مت

 .مناسب است همچون مسئول يا افسر نگهبان كشتي

هاي  از طريق آنها و نيز از طريق بررسي طرح. تواند در حوزه خاص خود كمك نمايد مهندس نيز مي

ط به كشتي، محموله آن، نشاني بايد جزئيات اطالعات مربو ، متصدي آتش)6 بخش 10فصل (كشتي 

توان مطرح  اين سؤاالت را مي. نشاني همچون وضعيت كلي ثبات كشتي را بدست آورد اقدامات آتش

 .نمود

 سوزي در كجاست؟ آتش .1

 چه چيزي در حال سوختن است؟ .2

 چه طريق دسترسي به آتش در آنجا وجود دارد؟ .3

 سوزي شده است؟ آيا كسي نيز دچار آتش .4

 نمايد؟ كند يا بطور هميشه داير عمل مي  روي عرضه عمل ميسوزي هاي آتش آيا سيستم .5
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 كنند؟ آيا موتورهاي اصلي و كمكي عمل مي .6

وقتي چنين موردي نباشد، بهترين جريان براي ستاد . معموالً تأسيسات روي عرشه همواره فعالند

م در كشتي بكار سوزي و مأموران مربوطه است تا تجهيزات خود را با استفاده از امكانات مفيد الز آتش

 .ها و غيره كمك نمايند ها، سوپاپ توانند از طريق درهاي عملياتي، پمپ پرسنل كشتي معموالً مي. بگيرند

سوزي مشغول بكار باشد، متصدي بايد با مسئول يا  اگر تجهيزات تهويه به هنگام رسيدن مأموران آتش

 .ه مشورت كندمهندس وي در مورد اينكه اين تجهيزات را خاموش بنمايد يا ن

سوزي  توانند در جريان آتش گيرند كه مي هاي مدرن از دستگاههاي الكترونيكي بسيار بهره مي كشتي

. ها كاربردي فزاينده دارند مثالً كامپيوترها براي نشان دادن محموله. مشكالتي را به همراه آورند

ده جلوگيري نمايد اما اغلب تواند از خروج اطالعات به شكل قابل خواندن و پرينت ش سوزي مي آتش

تواند در هر جاي جهان نيز وجود  اما اين مي. منبعي جايگزين در ستاد شركت كشتيراني وجود دارد

 .داشته باشد

 هاي باري معمولي  كشتي-3

 انواع محموله) الف

شوند با اين همه،  هاي تخصصي حمل مي ها اكنون در كانتينر و ساير كشتي ميزان زيادي از محموله

بندي شده و  تشك سنتي وجود دارند كه انواع كاالهاي بستههاي باري معمولي به  همچنان كشتي

 .كنند هاي حجيم را حمل مي محموله

 

 

 سوزي و نزديك شدن به آتش تعيين محل آتش) ب

سوزي است اگر قبالً خدمه كشتي آن محل را شناسايي  نخستين وظيفه عملياتي، سعي در تعيين محل آتش

شكل . اگر چنين شده باشد قادر خواهند بود بهترين مسير رسيدن به آن را شناسايي كنند. اشندنكرده ب
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ظاهري محموله، وجود دود، غلظت و دماي آن و دماي بخشهاي مختلف كشتي اشارات احتمالي در اين 

 .روند دستگاههاي تهويه نيز راهنماي مناسبي بشمار مي. آيند رابطه بشمار مي

 پوشيده و با استفاده از خطوط راهنما به تحقيق جهت BAها  نشان د الزم باشد آتشبا اين همه شاي

. هاي مختلف نصب گردد  بايد در صورت لزوم روي عرشهBAكنترلهاي . تشخيص مكان حريق بپردازند

ميزان . آورند هايي را براي اينگونه كنترلها فراهم مي مناطق ورودي در هر عرشه موقعيت). S.14پالك (

نشيني  توانند خطوط راهنما را قبل از عقب  همواره الزم است با نخست خدمه احتماالً ميBAادي زي

سوزي ديده شد يقيناً بايد بالفاصله بدون هيچ تأخيري صرفنظر از هرگونه تخريب  وقتي آتش. تنظيم كنند

 .تر اجتناب گردد اضافي مورد مقابله قرار گيرد تا از ايجاد شرايط وخيم

گردد بطوريكه قادر به ورود به منطقه آتش  نشانها بسيار حاد مي رخي موارد شرايط براي آتشاما در ب

 ).قسمت ج زير را مالحظه كنيد(نيستند 

معبر اصلي دسترسي به كشتي معموالً همجوار فضاهاي اقامت و خوراك است و بنابراين دسترسي راحت به 

توان بعنوان وسيله دسترسي  نشاني را مي مورين آتشهاي مأ نردبان. آورد آتش در جاي ديگر فراهم نمي

هاي كف يا عرشه كشتي معموالً از فلز بوده و عمالً هيدروليكي يا الكتريكي  دريچه. جايگزين استفاده كرد

باشند اگر چه بايد در صورتي كه بواسطه گرما و حرارت از حالت عادي خارج شده با دست به آن فشار  مي

 .وارد گردد

)). 2( الف 2، بخش 9فصل . (به جرثقيل دستي يا جرثقيل براي بلند كردن آنها نياز استاما گاه 

ها بايد اين را در نظر بگيرند كه ممكن است جرثقيل كنار اسكله حاشيه بار انداز يا اپراتورهاي  نشان آتش

ست هاي جرثقيل كشتي نيز ممكن ا سوزي، دكل آنان ممكن است در دسترس نباشند و بواسطه آتش

ها بايد در نظر داشته باشند كه بلند كردن  نشان هاي كوچك، آتش اساساً روي كشتي. غيرفعال گردند

 را مالحظه 12فصل (تواند روي ثبات كشتي تأثير گذارد  تجهيزات از اسلكه از طريق باالبر روي عرشه مي

 ).كنيد

 . برداشته شوندنشاني مستقر هستند هاي دريچه نبايد تا زماني كه تجهيزات آتش پوشش
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 كاربرد ابزار اطفاء حريق) ج

او بايد عوامل ذكر شده در . انتخاب ابزارها بسيار حائز اهميت بوده و به نظر متصدي مسئول بستگي دارد

 و نيز دسترسي به ابزارهاي خاص در زمان و مكان توصيه شده توسط 15.12.10بند ب فوق و در فصول 

 .مسئولين كشتي را در نظر بگيرد

  استفاده از آب )1

 سريع و به حداقل رسانيدن تخريب ناشي  حمله به محل استقرار آتش در اسرع وقت بهترين شانس اطفاء

هاي دستي كنترل گردد، در صورت  بنابراين در صورت امكان آب بايد از طريق شاخصه. از آب است

 عرشه كامالً آلوده استفاده امكان آب تازه بايد جهت اجتناب از آلودگي تجهيزات و محموله توسط آب

 ضروري BAنظارت دقيق .  بايد وارد خطوط راهنما و تجهيزات ارتباطي شوندBAهاي  تيم. گردد

 .تواند كاهش محدوديت زماني را الزامي نمايد خواهد بود و برخي شرايط مثالً گرماي مفرط مي

وخامت شرايط گازهاي اوليه و دود ها بايد بدانند كه شرايط داخل انبارهاي كشتي نبايد به  نشان آتش

 )S.15قسمت (باشند 

اگر استفاده از آب در داخل انبار كشتي امكانپذير نباشد بايد از باال از طريق دريچه بارگيري با افشانه 

 .نمودن آب استفاده گردد

ش از ها مؤثر نباشد، شايد الزم باشد از ديواره عمودي كشتي جهت نزديكي به آت وقتي هيچيك از شيوه

نبايد در بدنه . گردد گير است و الزاماً مؤثر واقع نمي اما اين كار وقت. اي متفاوت استفاده نمود نقطه

 .هايي شده و كشتي را غرق نمايد كشتي برشي ايجاد گردد چون ممكن است اين امر باعث ايجاد سوراخ

ه مربوطه كشتي را بخاطر ها بايد احتمال وجود آب پشت ديوار گردد آتش نشان وقتي برشي ايجاد مي

 .آنها بايد از پايين به باال برش دهند تا ابزار برش همواره باالي آب در حال خروج باشد. داشته باشند

كننده كشتي به منظور  سوزي كشتي بسيار مؤثر است بويژه براي صفحات خنك افشانه نمودن آب در آتش

هايي همچون   نمودن در باال بردن محمولهجلوگيري از برآمدگي كشتي و احتمال شكستن آن افشانه

 .روند غالت مفيد است كه بواسطه ريزش آب از بين مي
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شود انبار و  دسترسي به آتشي با عمق فراوان تصميم گرفته ميزمانهايي وجود دارند كه بواسطه عدم 

 در نظر ثبات كشتي بايد به دقت كنترل شود و احتمال نشت آن نيز. درون كشتي كامالً غرق آب شود

 .گيرد اين چيزي است كه ناخدا در مورد آن تصميم مي. گرفته شود

وقتي آتش تا حدي خاموش گرديد، آب انبارها و درون كشتي بايد تخليه شود، متصدي مسئول همچنان 

در مواردي كه كشتي به گل نشسته، بلند شدن خطرناك خواهد بود اگر . بر ثبات كشتي نظارت دارد

 )8 بخش 12فصل . (شوددقت كافي اعمال ن

 استفاده از ساير ابزارها) 2

 يا كف به درون كشتي بايد در برابر Co2 مزايا و معايب ساير ابزارها به هنگام وارد نمودن 10فصل 

 .ها را ببندند جابجايي گازهاي داغ دقت شود و وقتي تزريق پايان يافت، آتش نشانها بايد حتماً دريچه

شود، متصديان مسئول بايد امكان انتشار آن بواسطه گرماي داخل كشتي را در نظر  وقتي از كف استفاده مي

تواند اقدامي موقت  استفاده از كف مي. تواند از استقرار كف جلوگيري نمايند از جريانات همرفتي مي. بگيرند

سوزي محموله خواستار چندين اقدام  آتشدر برخي موارد . هاي آب را فراهم كند براي امكان نفوذ به افشانه

 .است

 جابجايي محموله) 3

سوزي برسد و اطمينان حاصل نماييد كه هيچ  در صورت لزوم محموله را جابجا كنيد تا به مكان آتش

ها بايد براي جابجاي سريع خود آماده گردند اما در  آتش نشان. آتشي در آنجا باقي نمانده است

اي  زمانيكه هر محموله. دي بارگيري و تخليه كمك يا حداقل مشاوره بگيرندصورت امكان بايد از متص

اگر تجهيزاتي براي جابجايي . سوزي باشند ها بايد مراقبت عالئم آتش نشان گردد، آتش جابجا مي

 .اي الزم است شود دقت ويژه محموله استفاده مي

 هاي كرجي  و كشتيLASHهاي  ، كشتي انبارهاي كشتي )4

شوند به شرط آنكه دست نخورده و  بندي و مهر و موم مي هاي توليدي بسته ا معموالً در محوطهكانتينره

احتمال كمي وجود دارد كه محتويات كانتينرها از طريق منبعي خارجي مشتعل گردند . سالم باقي بمانند



 44

سوزي  ليل آتشبيشترين د. سوزي در خارج از كانتينرها ايجاد شود و آنها را در برگيرد مگر آنكه آتش

 .يك كانتينر واكنش بين مواد شيميايي ناهماهنگ در نتيجه نشست است

گردند و كانتينرهاي شامل  هاي يك كشتي مناطق محموله خطرناك تلقي مي معموالً برخي اجزاء و قسمت

جزئيات هر يك . اي خاص باشند مثالً عرشه فوقاني يا محفظه كاالهاي خطرناك در اين نماطق مستقر مي

 .از اين كاالها و مكان آنها بايد براحتي در دسترس باشد

گيرد كه مقابله با  سوزي چندين كانتينر را فرا مي صرفنظر از مشكالت خاص كاالهاي خطرناك، هر آتش

حتي اگر تجهيزات روي . گردد آنها مشكل است و گاه حتي غيرممكن و جابجايي كانتينرها مشكل ساز مي

باشد بويژه اگر آتش باعث اختالل در  رآيند مستلزم صرف زمان بسيار ميعرشه موجود باشد، اين ف

در صورت امكان، تجهيزات جديد براي تخليه كانتينرها از طريق سينه كشتي . استفاده از تجهيزات گردد

 :توان به موارد زير اشاره كرد در بين ساير مشكالت در رابطه با انبارهاي كشتي مي. مفيد خواهد بود

 .گردد هوا دشوار ميتهويه  )1

گردد و  هاي راهنما بواسطه گرما تغيير شكل دهد، حركت دادن كانتينرها مشكل مي اگر ريل )2

 .سوزي امر مهمي است بنابراين خنك نگهداشتن اين ريلها در طول آتش

كشي  كننده متناسبند در حاليكه برخي ديگر لوله برخي كانتينرها با موتورهاي خنك )3

براي حمل كانتينرهاي خنك . كننده كشتي متناسب است كه با سيستم خنكپذيري دارند  انعطاف

 .هاي اتصالي استفاده نمود شده از گره

چنانچه كانتينري روي عرشه كشتي در وضعيت غيرمطمئني باشد، ممكن است بطور خطرناكي  )4

 .جابجا گردد

ود سقف بايد پايين ش ها و غيره استفاده مي هاي نيمه كانتينري كه براي حمل اتومبيل در كشتي )5

 .نمايد بوده و اتصاالت خودرو دسترسي به كانتينرها را ميسر مي

 كشتي، Co2نصب . تواند دشوار باشد دسترسي اوليه به كشتي بدليل بدنه فوقاني باالي ناو مي )6

 واقع گردد سوزي مؤثر تواند بعنوان نخستين اقدام در برابر آتش اگر درست صورت گيرد، مي
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راه ديگر آنست كه انبارها با . اما انبارهاي كشتي بسيار بزرگند و شايد تأمين كافي صورت نگيرد

 .گير است كف يا آب فراوان پرگردد اگر چه اين كار اندكي وقت

سوزي به يك كرجي خاص محدود باشد، جدا  هاي كرجي، چنانچه آتش  و كشتيLASHهاي  با كشتي

 .رت امكان و اطفاء حريق صرفاً در آن كرجي استكردن آن كرجي در صو

 )ها منجمله فري (Ro-Ruهاي  كشتي) 5

 موارد كلي) الف

توان چند  حامل يك خودروي بزرگ و حجيم مي.  بر طبق اربردشان بسيار متفاوتندRo-Roهاي  كشتي

 انسان را جابجا 500/1 وسيله نقليه و 500تواند تا  هزار اتومبيل را نگاه دارد در حاليكه يك فري مي

 به ترتيب ذكر  )الف (10 و 5، بخشهاي 9 در فصل Ro-Roجزئيات طراحي اين دو نوع كشتي . نمايد

 .گردد مي

  تخليه مسافران )ب

برخي . گيرد، تمام مسافران بايد در اسرع وقت تخليه گردند بديهي است وقتي يك فري دربندر آتش مي

باشند كه طرحي مشابه با يك هواپيماي بزرگ دارد اما   ميهاي مدرن داراي سطوح شيبدار فرار كشتي

ها با افراد بسياري مواجهند كه به هنگام رسيدن آنها در حال ترك كشتي  نشان در هر صورت آتش

بايد اين احتمال را در . سازي مطمئن آنها نبايد از هيچ كمكي دريغ گردد جهت تخليه و پياده. باشند مي

 .ي تالش كنند به اتومبيلهاي خود بازگردندنظر بگيرند كه شايد برخ

 دسترسي) ج

ها بايد توجه كنند كه شايد  نشان آتش. شوند  توضيح داده مي9هاي در فصل  هاي دسترسي به عرشه شيوه

هاي كشويي سنگين را جهت جلوگيري از قطع خطوط شلنگ و عدم سدمعبر با  الزم باشد برخي از درب

راههاي ورود ديگري نيز براي فضاهاي دستگاهها وجود دارد مثالً . اه دارنداهرم يا هر وسيله ديگر باز نگ

 .هاي فوقاني راه دارند هاي ضميمه كه از طريق بخش مركزي به عرشه نردبان

 نشاني تأسيسات ثابت آتش) د
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نشاني نصب نموده باشد و اين  ناخداي كشتي ممكن است جهت محصور نمودن آتش تأسيسات ثابت آتش

ها در  بايد هنگامي كه آتش نشان.  بتواند مل تقريبي وقوع آتش را به متصدي مسئول خبر دهدامر شايد

وضعيت رويارويي با اين سانحه هستند اقدامات و تداركاتي صورت بگيرد تا هر تجهيزات نصب شده ثابت 

ها بايد  نشان شآت. رود آالت بكار مي ها براي فضاي دستگاهها و ماشين اين كار در مورد آتش. بسته گردد

 .ها را بررسي كنند  را در بنادر منطقه خود بازديد نمايند تا انواع نصب و خروجيها انواع كشتي

 هاي وسائط نقليه سوزي در عرشه آتش) ر

. هاي وسائط نقليه بدليل فضاي بسيار محدود بين وسائط مشكل جدي دسترسي وجود دارد در عرشه

اي مبذول  ها بايد نخست دقت ويژه نشان آتش.  نقليه بستگي داردميزان سختي به نحوه بارگيري وسائط

افشانه آب براي خاموش كردن . دارند تا وسائط از طريق دستگاههاي نگاه دارنده بار حركت نمايند

گيرد كه منجر  ها انجام مي هاي وسيله نقليه معموالً در كناره زهكشي روي عرشه. آتش معموالً كافي است

 .گردد كشتي مي تهبه جمع شدن آب 

هر ميزان از سطح آب در مناطق وسيع همچون . ها بايد نسبت به اين خطر آگاه باشند نشان اما آتش

 باشد البته BAشايد نياز به پوشيدن . تواند تأثيري جدي بر ثبات كشتي گذارد هاي وسيله نقليه مي عرشه

 .ها از منطقه نفوذ دارد نشان اين بستگي به فاصله آتش

. شود ممكن است حاوي مواد خطرناكي باشد ها حمل مي وسائط نقليه تجاري كه از طريق فريبرخي 

وجود چنين موادي بايد به ناخدا يا مالك كشتي قبل از قرارگيري در كشتي اطالع داده شود و وسائط 

وقاني در گردند مثالً همه در عرشه پاييني يا عرشه ف اي جدا مستقر مي نقليه مربوطه معموالً در منطقه

 . ارايه شده است1/13اي خطرناك در نمودار  مثال محموله. گيرند هواي آزاد قرار مي

 هاي عايق كشتي) 6

  موارد كلي )الف

سوزي  اما آتش. هاي عايق ممكن است در انبارها يا در قسمت عايقكاري صورت گيرد سوزي در كشتي آتش

هاي ديگر كشتي از طريق عايقكاري يا مجاري  متشود ممكن است به راحتي به قس كه در انبار شروع مي
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اطفاء حريق بواسطه مقدار زياد دود و بخار كه برخي . هوا و از طريق تأثيرات حرارت تابشي منتشر گردد

كننده دليل جدي تشكيل دود و  برخورداري از تأسيسات خنك. از آنها نيز سمي هستند كار دشواري است

 .بخار است

سوزي اتفاق نيفتد به مركبات   كه در انبارها وجود دارد حتي در هنگامي كه آتشCo2هاي زياد  غلظت

) ها(يا عرشه) ها(معموالً مهندس كشتي انبار.  ضروري استBAدر اكثر موارد، استفاده از . شود وارد مي

 .كننده به كار خود ادامه خواهد داد كند و بقيه سيستم خنك ميرا مسدود 

 فوق و 2گردد، متصدي مسئول بايد جزئيات مشمول در بخش  اي كه به كشتي عايق مربوط مي در سانحه

 :موارد زير را كامالً تعيين نمايد

 نوع عايق -1

 كشي  لوله–نوع مجرا  -2

 كننده، در صورت وجود ماهيت خنك -3

 سوزي در انبارها  آتش )ب

ها عمل نمود اما  سوزي محموله تشتوان به همين طريق آ در مورد آتش سوزي در انبار نيز مي

آنها بايد مطمئن گردند در . ها بايد به جلوگيري از انتشار آتش توجه خاصي مبذول نمايند نشان آتش

هاي تعديل كننده  نمايند، عايق جاييكه كانالها و مجاري از ديوارها جلوگيري از فشار آب عبور مي

 دارند و دستگاه تهويه بسته است و هنگامي كه انبار بسته بوده و در وضعيت مطمئني قرار) ها كن خفه(

توان كامالً مسدود و محافظت  داراي عايق ضد اشتعال همچون فايبرگالس است و مجاري هواي آن را مي

وقتي دسترسي به انبار از طريق . تواند بسيار مؤثر واقع گردند و كف با گستردگي باال مي Co2كرد، 

ها بايد بخاطر داشته باشند كه ممكن است يك يا  نشان پوش مخصوص عرشه به انبار ميسر شد، آتشدر

كني  چند درپوش عايق زير اين درپوش باشد و ممكن است بلند كردن آنها نياز به باال بر يا مته زمين

 .داشته باشد

 سوزي در مجاري هوا يا عايق آتش) ج
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وا يا عايق بطور معمول ميسر نباشد، از طريق ابزارهاي اطفاء حريق سوزي در مجاري ه اگر مقابله با آتش

هاي دماسنج خارج   دودي كه از لوله.اول محل آتش را تشخيص دهيد. در انبارها آتش را خاموش كنيد

تواند نشانه فراگيري عرشه نيز باشد و از طريق احساس گرما و حرارت در ديوارهايي كه  گردد مي مي

شود يا يافتن عالئم سوختگي اين شناسايي بيشتر امكانپذير  فشار آب ساخته ميباي جلوگيري از 

. با آتش مقابله نمايند ها بايد مستقيماً نشان وقتي امكان نسبي اطفاء حريق بوجود آمد، آتش. گردد مي

يت ها و ماه هاي ديواره دهند به عوامل گوناگون همچون ضخامت تيغه اينكه چگونه اين كار را انجام مي

هايي به قطر  يك شيوه رويارويي با آتش سوزي عايق ايجاد سوراخ. ماده عايق پشت آنها بستگي دارد

. حفظ ماده كافي براي رسيدن به عايق بيشتر الزم است. سوزي است  در باالي محل آتشmm150حدود 

ن كفي پلي تواند حاوي موادي همچو عايق مي. شود به همين ترتيب در مورد مجاري هوا نيز عمل مي

ها بايد در اين شرايط و در هر وضعيت نامطمئن  نشان كند و آتش اورتان باشد كه بخارات سمي آزاد مي

امري بسيار ) در صورت وجود(ها  كن سوزي مجاري هوا، بستن خفه در آتش.  استفاده كنندBAديگر، از 

 .مهم است

  تانكرها و مخازن )7

سوزي با نفت و بنزين د رخشكي مواجه  زن نيز همچون آتشسوزيهاي مخا ها بايد با آتش نشان آتش

 :گردد هاي كلي ارايه مي در زير برخي رهنمون. گردند

 سوزي  ريسك آتش) الف

هاي نفت تصفيه شده سنگين از ريسك نسبتاً كمتري  محموله. سوزي متغير است ريسك و خطر آتش

اند خطر  ند و به درستي مهر و موم شدهوقتي مخازن پر هست. استاما نفت خام خطرناك . برخوردارند

وقتي مخازن خالي هستند اما همچنان گاز در آنها وجود دارد در معرض بيشترين . كمتري وجود دارد

 .باشند خطر مي

از طريق جرقه و اصطكاك بين يك . گردد هاي درست استفاده شود مشكل تا حدي خفيف مي اگر از شيوه

سوزي و انفجار حاصل  ز طريق الكتريسيته ساكن ممكن است آتشپوتين روي عرشه فوالدي يا حتي ا
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سوزيهاي مخازن ممكن است حاصل برخوردهايي باشد كه مخازن را از هم گسسته  ساير آتش. گردد

سوزي روبنايي و يا سطح آب و نيز مخازن مواجه  نشاني احتماالً با آتش بنابراين مأمورين آتش. سازد مي

 .گردند مي

 ر مخازنسوزي د آتش) ب

نمايد كه براي استفاده از  معموالً انهدام و يا انفجار در قسمت فوقاني يا كناره مخزن سوراخي ايجاد مي

 مقادير زيادي كف الزم خواهد بود و  سوزد، وقتي نفت داخل مخزني مي. كف به حد كافي بزرگ است

تأمين كف بايد . ار داشته باشدهاي مربوطه را حتماْ در اختي متصدي مسئول بايد اين غلظت كافي و پمپ

 ليتر كف در هر 500/13اي نسبتاً كوچك  حتي در سانحه. آميز باشد بطور مستمر صورت گيرد تا موفقيت

اگر تأسيسات ثابت درمان انجام اكر است، متصدي مسئول بايد در حال آماده نمودن . ساعت الزم است

هاي خارجي بايد از آب استفاده شود اما   نمودن تيغهبراي خنك. منابع خود همچنان آنها را بكار وا دارد

كند بايد  هر سيستمي كه در جهت خنثي سازي مخازن فعاليت مي. نبايد آب به داخل مخازن وارد گردد

ها بايد تالش كنند  نشان البته آتش. همچنان به كار خود ادامه دهد تا مخازن آتش نگرفته را حفظ نمايد

. ر هستند و كداميك خالي تا اولويت را به خنك نمودن مخازن پر بدهندتا دريابند كدام مخازن پ

 .متصدي بارگيري كشتي بايد از وضعيت جديد مطلع باشد

 

 

 سوزيها ساير آتش) ج

ها بايد با  نشان سوزيهاي مخازن كه ممكن است در سطح فوقاني صورت گيرد، آتش صرفنظر از آتش

اما آب نبايد پوشش كف را كه در سطح تحتاني بكار . ابله نماينداستفاده از آب به شيوه معمول با آتش مق

 .رود از بين ببرد يا به آن نفوذ نمايد مي
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نفت نشت شده از يك مخزن يا شناور روي آب، خواه مشتعل شده باشد يا نه، بايد از طريق فشار قوي آب 

انتشار آن جلوگيري بعمل از طريق تفكيك و خنك كردن نفت، هر آتشي خاموش شده و از . تجزيه گردد

 .آيد مي

 ها ساير بررسي) د

در مورد بزرگترين تانكرها نيز مشكالتي خاص در زمينه دستيابي به كشتي و رسيدن روي عرشه وجود 

ها بايد به خاطر داشته باشند كه اطمينان كامل به تأسيسات  نشان آتش به هنگام استقرار در كشتي،. دارد

باشند اغلب در معرض  ها كه در باالي مخازن مستقر مي  است برخي سيستمنشاني كشتي امر نادري آتش

 .بينند انفجار اوليه آسيب مي

 خطوط كشتيراني) 8 

  اصول كلي مقابله )الف

خدمه كشتي . گردد سوزي شامل چهار پمپ و يك كشتي مادر اضطراري مي شركت نمودن اوليه در آتش

. هاي كنترلي در ارتباط باشند م تنفسي، لوله تحويل و شاخهبايد با خطوط اصلي هدف، آداپتورها، لواز

هاي اصلي كشتي، وارد عمل شده و معموالً احتياجات  هاي بزرگ آنها قادر هستند از قسمت در كشتي

هاي بزرگ پرسنل  در برخي كشتي. نمايند هاي حامل آب تهيه مي هاي ساحلي يا پمپ خود را از پمپ

هاي آنان بايد عمل شود؛ آنها معموالً در  مورد تأسيسات ثابت به توصيهنشاني مستقر بوده و در  آتش

از نظر متصدي مسئول بكارگيري پرسنلي از بين خدمه خود . اطراف كشتي به كنترل و بررسي مشغولند

 : جهت قبول مسئوليت در موارد زير بهتر است

 ايجاد ثبات -1

 كف -2

 آب -3

 وظائف پرسنل -4

 ارتباطات -5
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 لوازم تنفسي -6

 اري، نفت و بنزينك مواد روغن -7

 . بايد هر عرشه را تحت كنترل قرار دهدBAنشاني و كنترل  مسئول ستاد آتش

  اثرات ساخت و طراحي كشتي )ب

هاي عمويم و مناطق خدماتي آن  ها، كوريدورها، اتاق بخش كشتيراني برحسب تعداد و نامگذاري عرشه

ها   است بلكه كوريدورهاي طويل و پلكانسوزي مهم شناسايي محل اتشنه تها . باشد اي مي بخش پيچيده

متصدي كشتي بايد خدمه كشتي را فراخوانده و آنان . توانند به انتشار آتش كمك كنند و باالبرها نيز مي

 .هايي ارايه گردد سوزي گسيل نمايد، براي حمايت بعدي از خدمه بايد راهنمايي را به محل آتش

ي موارد درهاي ضدحريق و ديوارهاي جلوگيري از فشار آب الينرها به مقاوم در برابر آتش و در برخ

شوند بايد براي محصور نمودن دود و  سوزي استفاده مي درهايي كه براي مقابله با آتش. شوند تقسيم مي

سوزي به اين  ها نبايد جهت قطع آتش نشان حرارت و به حداقل رساندن انتشار آتش بسته شوند اما آتش

بايد بطور مرتب جهت عالئم گرمايي و سرمايي  هاي پيرامون آتش رها و ديوارهد. موارد اكتفا نمايند

 .كنترل گردد

هاي پشتي و سقف  هاي كابين و كناره كشتي از طريق دكينگ فلزي يا پانل ممكن است آتش بين ديواره

ي را ميسر ساز نشانها بايد منطقه پيراموني را كنترل كنند و در صورت لزوم خنك آتش. كاذب انتشار يابد

 .سازند

تواند باعث بروز مشكالتي  هاي كشتي استحكام و ثبات همواره يك فاكتور مهم است مي سوزي در آتش

آيد بويژه در جاييكه در مناطق وسيعي همچون  تأثير سطح آزاد آب خطر عمده به شمار مي. خاص گردد

 .گيرد اتاقهاي عمومي و استراحت قرار مي

توانند باعث بروز مشكالتي نيز بشوند؛  مان و اثاثيه و لوازم خاص خود ميهاي عمومي بدليل مبل اتاق

ها به راحتي قابل  وسايل لوكس كابين. شود بدليل چيدمان اثاثيه آنها دسترسي از طريق آنها دشوار مي

ها  تواند از طريق استفاده از موادي همچون اسفنج الستيكي در تشك  و اين وضعيت مياشتغال است



 52

سوزي در يك كابين  در آتش. تواند باعث توليد ميزان زيادي گاز سمي گردد ر گردد كه ميت پيچيده

 .كوچك، اثاثيه و مبلمان بايد در كابين بماند تا باعث سدمعبر در راهروهاي باريك نگردد

 هاي نيروي دريايي سلطنتي كشتي) 9

  مسئوليت )الف

هاي نيروي   پيچيده است و در مورد كشتيموضوع مسئوليت در اطفاء حريق در كشتي موضوعي بسيار

 RNنشاني و  درك و شناخت درست بين پرسنل ستاد آتش. كند دريايي اين موضوع كامالً صدق مي

 .تواند ضامن ارتباط كارآمد و همكاري الزم باشد ضروريست زيرا تنها اين امر مي

ريق را انجام داده و با ستاد  متصدي آن روز اقدامات اطفاء ح دهد، سوزي رخ مي وقتي در كشتي آتش

 تميز نگاه دارد LAFBاو بايد آن قسمت را جهت استفاده از ابزارهاي . نشاني تماس خواهد گرفت آتش

همچنين در جايي كه كشتي بيش از يك پلكان متحرك و گذرگاه دارد بايد با پرچم قرمز . و خالي نمايد

 به مسئول LAFBم كشتي همراه است وقتي آن گذرگاه را قابل استفاده نشان داد و اغلب با اس

منجمله كنترل (گردد   حريق رهنمودهايي صادر مي رسد براي انجام وظائف اطفاء  ميRNفرماندهي 

. گيرد هايي انجام مي  و به هر ترتيب كمك ) و غيرهBAهاي  نشاني، نيروي دريايي، كنترل خدمه آتش

 دوام كمتري LAFB نسبت به RNBAتجهيزات . همچنان مسئوليت نهايي ايمني كشتي بر عهده اوست

 .دارند

نشاني بايد در صورت امكان با او   داراي مسئول كنترل خسارت است كه مسئول ستاد آتشRNهر كشتي 

نشاني بر استحكام و ثبات كشتي  مسئول كنترل خسارت اطالعاتي در مورد تأثير آتش. در رابطه باشد

هاي  در مورد زيردريايي. ها و اقدامات الزم را ارايه نمايد نماييتواند براي حفظ ثبات راه دارد و مي

 .اي بايد اقدامات و تداركات خاصي صورت گيرد هسته

 نشاني ويژگيهايي مؤثر بر عمليات آتش) ب

شود توجه   استفاده ميRNهاي  ها بايد به فلزات آلياژي سبك كه انحصاراً در رو ساختار كشتي نشان آتش

همچنين به ديوارهاي جلوگيري از فشار آب كه ممكن . رود سوزي به سرعت از بين مي شنمايند كه در آت



 53

 RNهاي  ساير خطرات در مورد كشتي. سوزي عمل نمايند است نتوانند بعنوان سدي مؤثر در برابر آتش

 مثالً. تواند باعث ايجاد دود بسيار غليظي گردد تأسيسات الكتريكي پيچيده و گسترده آنها است كه مي

شوند و مناطق انبار  سوزي مي وقتي تأسيسات الكتريكي پوشيده از بوتيل و بدون محافظ دچار آتش

 .كنند مهمات و اسلحه و مخازن سوخت را نيز دچار آتش مي

توانند از ويژگيهاي ديگري  ها مي نشان  داراي اين خطرهاي ويژه هستند اما آتشRNهاي  اگر چه كشتي

نشاني كاملتري  ها داراي تجهيزات آتش  نيروي دريايي نسبت به ساير كشتيهاي كشتي. نيز بهره گيرند

 در bar 7تر و   در انواع قديميbar 2/5هاي نيروي دريايي معموالً  فشار عمده آتش در كشتي. هستند

هايي كه  كشتي. اند  طراحي شدهbar 4/2انواع جديدتر است اما همه اين تجهيازت جهت كار در فشار 

. هاي هواپيما هستند تري در آشيانه هاي آبپاش گسترده نمايند داراي سيستم مل ميهواپيما ح

 .شود آگاه باشند ها بايد از ويژگيهاي سوخت هواپيمايي كه حمل مي نشان آتش

 مقابله با آتش) ج

. نكته مهمي كه همواره حائز اهميت است آنست كه ميزان آب مصرفي در ميزان حداقل نگاه داشته شود

اما در مورد آتش كوچك . تش گسترده باشد حتماً بايد مستقيماً به طريق معمول با آن مقابله نموداگر آ

ها در محفظه  قابل احتراق اندكي وجود دارد بهتر است آتش را از طريق مسدود كردن دريچهكه مواد 

ها بايد  نشان شاگر چنين عمل شود، آت. دچار حريق، مهار نمود و بدين ترتيب اكسيژن آن را كامل گرفت

ها را بررسي كنيد و بايد آنها را با  ها و درپوش تمام ديوارهاي پيراموني جلوگيري از فشار آب و عرشه

 .پاشيدن آب خنك نگاه دارند

است و حريق كاري ارزشمند  تزريق ماده اطفاء حريقي بجز آب در محفظه جهت تسريع فرآيند اطفاء

ها بايد همواره به  نشان هيزات خاصي در دسترس باشد، آتشها تج بدين منظور شايد در برخي كشتي

ها به اندازه  طول زمان قبل از امكان بازشدن دريچه. متصديان كشتي در چنين مواردي هشداردهند

شوند بايد بدانند كه اتمسفر  هايي كه به اين كابين وارد مي نشان آتش. كابين و شدت آتش بستگي دارد

 .آن فاقد اكسيژن است
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 اي هاي هسته  زيردريايي )د

  در دست ساخت يا تعمير-1

تواند   نميLAFB مسئول بوده و تحت هيچ شرايطي متصدي RNاي، پرسنل  پس از نصب رآكتور هسته

هاي الزم بايد بالفاصله در  ها و تخصص تمام مهارت. برتر از متصدي مسئول نيروي دريايي تلقي گردد

 .دسترس باشند

  در خدمات-2

تمامي اقدام . اي را بر عهده گيرند  حريق زيردريايي هسته  نبايد اطفاءLAFBرايطي پرسنل تحت هيچ ش

. تواند از طريق معبر، آب تأمين كند  ميLAFBگيرد اگر چه   صورت ميRNمقابله با آتش توسط پرسنل 

 احتياط نمايد، بايد تجهيزات بررسي پرتو تابي خود را با  در چنين اتفاقي شركت ميLAFBهنگامي كه 

 .حركت دهد

 هاي حجيم مواد شيميايي حامل) 10

 شرايط كلي) الف

المللي، مشكالتي  ذكر گرديد، عليرغم قوانين و مقررات دقيق بين) الف (8 بخش 9همچنان كه در فصل 

ها و ابرهاي گازي و غيره  سوزي و انتشار آتش و حمل و نقل محموله حريق بواسطه آتش در خدمات اطفاء

وجود مواد شيميايي ناهماهنگ با آستر مخزن، تفكيك ناكافي مواد شيمياي ناهماهنگ، . رددگ ايجاد مي

هاي مخزن يا ديوارهاي جلوگيري از تخريب بواسطه فشار آب، مثالهايي  ها و جداره  پمپ ها، ناتواني لوله

داخلي شايد نياز باشد يك متخصص . شود شرايطي هستند كه به رويدادهاي بسيار خطرناك منجر مي

مثالً مخازن اغلب نياز به شستشو . نشاني را تقويت نمايد سيستم بازيافت اطالعات شيميايي ستاد آتش

شود و غيرقابل اشتعال بوده و كامالً  استفاده مي» شوينده«متانول يكي از موادي است كه بعنوان . دارند

ات مخزن واكنش نداشته سمي است بنابراين به خودي خود ماده خطرناكي است حتي اگر با محتوي

 .باشد
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ها و  اندازي سيستمي در جايي كه ستاد ورود و خروج كشتي بعنوان بخشي از اقدامات تداركاتي، راه

 .كند ارزشمند است هاي آنها را بررسي مي محموله

ها براي رفع  گيرد تا بتواند از برخي ايده اين اطالعات در اختيار نخستين مطئول ناظر سانحه قرار مي

 .شكل استفاده نمايدم

 رويارويي با يك سانحه) ب

هاي  ناخدا بايد سيستم. پس از انجام عمليات نجات، الزام فوري حفظ بخش آسيب نديده كشتي است

 قابليت اطمينان  آبپاش و كنترل كف را به عمل وا دارد اما اين امر بيشتر به شايستگي و تجربه خدمه،

 .ي داردتجهيزات و ميزان خسارت و آسيب بستگ

اگر آب ماده .  حريق قبل از مقابله با آتش جمع شوند بسته به اندازه آتش، ضروري است كه عوامل كافي اطفاء

بايد به هنگام خنك كردن اطراف منطقه آتش گرفته دقت و توجه كافي مبذول ها  نشان مناسبي نيست، آتش

 .نمايند

ه حفاظتي به همراه ضدعفوني كننده نياز خواهد  همراه با البسBAحتي در هواي آزاد نيز احتماالً به 

هاي مختلف كشتي نه  پوشند بتوانند به قسمت  ميBAهايي كه  نشان  خواستار آنيست كه آتشIMO. بود

ها بايد توجه كنند كه هر قسمت  نشان آتش. حريق بلكه براي نجات، دسترسي داشته باشند تنها براي اطفاء

د شيميايي و هر محدوده محصور شده ممكن است فاقد اكسيژن و حاوي هاي گاز و موا كشتي بويژه حامل

نشان ها جهت جستجو و بررسي بواسطه انتشار آتش دچار   در هر جا كه آتشBA. هاي سمي باشد كف

 .مشكل هستند بايد پوشيده شود

 ابرهاي گازي) ج

اينكه . شوند عال مواجه مينشاني با نشت مواد سمي يا گاز يا بخار قابل اشت گاهي اوقات مأمورين آتش

جايي كشتي، كنترل براي تخليه، جاب. اين ابر قابل رؤيت باشد يا نه، به محتويات آن و هوا بستگي دارد

متصدي مسئول . هاي حرارتي و غيره بايد اقدامات الزم را انجام داد انسداد اورژانسي سيستم تجهيزات، 

افراد بايد به اين ابر گازي  اگر به اهداف نجات،. يمن نمايدبايد سعي كند افراد خود را از اين ابر گازي ا
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 بايد تعداد آنها تا حد امكان كم باشد و نهايت سعي خود را جهت نجات افراد و تجهيزات در  وارد شوند،

به آنان بايد نسبت به كار تجهيزات الكتريكي منجمله راديو و در صورت لزوم . منطقه خطر بنمايند

ها و  اده شود و قبل از ورود به ابر گازي آنها را روشن كرده و پس از ترك آن، چراغها هشدار د چراغ

 .تجهيزات را خاموش نمايند

 هاي گازي  حامل )11

  شرايط كلي )الف

مخازن محموله تحت . ها حمل گردد بسيار گسترده است تواند توسط اين كشتي ميزان گازهايي كه مي

جهت تسهيل تخليه بار، گازها اغلب گرم . گردند ايي بسيار پايين سرد ميفشار قرار گرفته و يا اغلب در دم

هاي فشار مشكالتي ايجاد  تواند در زمينه تخليه گاز از سوپاپ گرماي اضافي ناشي از آتش مي. شوند مي

 .كف پلي اورتان كاربرد وسيعي بعنوان عايق مخزن دارد. نمايد

 مقابله با آتش) ب

هاي حفاظت در برابر   ناخدا بايد در صورت امكان برخي يا تمام سيستم جار،انف/ بسته به ماهيت آتش 

كردن مناطق حفاظت نشده  نشاني خنك نخستين كار مأمورين آتش. سوزي كشتي را بكار وا دارد آتش

بدليل طرز قرارگيري مخازن در اين . هاي محموله را ببندد كند پمپ است در حاليكه ناخدا سعي مي

در اينجا . باشند و بنابراين ثبات چنداني ندارند ر از آنها داراي ظرفيت تعادل ضعيفي ميها، بسيا كشتي

 .هاي گوناگون جهت ثابت نگاه داشتن كشتي بايد حفظ گردد ارتباط بين سازمان

 ها هاي مختلف كشتي سوزي در قسمت آتش) 12

 سوزي در انبارها  آتش )الف

سوزي كوچك نيز دود بسياري  تشحتي در آ. گردد غاز ميسوزيها اغلب از انبارهاي سر ملوان آ آتش

استفاده از آب فراوان بهترين راه مقابله با آتش . گردد بواسطه وجود موادي همچون پالستيك ايجاد مي

. برد است چون ممكن است آتش در سطح فوقاني باشد كه رسيدن آب فراوان به آنجا مدتي زمان مي
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 BAپوشيدن .  به مقابله با آتش مبادرت نمايندHEF  شيدن آب يا احتماالًها بايد با پا نشان در عوض آتش

 .الزامي است

 در اتاق مهندس مستقر است كه مشكالت خاصي بواسطه وجود مواد نفتي  انبار و كارگاه مهندسي معموالً

د تا از سوزي در اين مناطق دشوار است و بايد به سرعت با آن مقابله شو مقابله آتش. نمايد ايجاد مي

 .خسارت جدي به دستگاهها و كابين بااليي جلوگيري گردد

 آالت سوزي در فضاي دستگاهها و ماشين  آتش )ب

مثالً . آالت، نشت يا آزاد شدن تصادفي روغن و نفت است سوزي در فضاي ماشين يكي از داليل عمده آتش

اشد، ناخدا تمام دستگاهها را سوزي جدي ب معموالً اگر آتش. ممكن است لوله نفت تحت فشار قطع شود

 را بكار وا Co2ها را بسته و سيستم كف يا  نمايد و درب كند و پرسنل موتورخانه را تخليه مي قطع مي

 .دارد مي

ها  سوزي، دشواري دسترسي از طريق نردبانها و سكوها است تا آتش نشان مشكل اصلي در اين نوع آتش

ابزارهاي معمول دسترسي، نردبان موتورخانه، . نمايند ا مهار كرده و با آن مقابلهبتوانند آتش ر

گاه ضروريست در ديوارهاي جلوگيري از فشار آب . باشند هاي اتاق جوش و گذرگاه شفت مي نردبان

در . گردد ها تأكيد مي  همواره الزامي است و برخطوط راهنما و كنترلBAهايي تعبيه گردد  سوراخ

وقتي به . تواند به خطر جدي ناشي از گرماي تابيده شده منجر گردد سوزي مي رايط آتشبرخي ش

ها بايد مسئله استحكام و ثبات را در نظر  عمليات خنكسازي د رمقايس بزرگ نياز است، آتش نشان

 :بگيرند

 .استفاده از اسپري و سرشلنگهاي متغير سودمند خواهد بود

قضاوت درستي الزم است .  سوزاننده بوده و مقابله با آن دشوار استسوزي اتاق جوش، بسيار بويژه آتش

آالت، ريسك عمده احتراق  گيري براي زمان تهويه در فضاهاي دستگاهها و ماشين بويژه در مورد تصميم

بنابراين حتي به هنگام . آيد با هم در تماسند چند منطقه داغ كه نفت از آن ميمجدد وجود دارد چون 
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هاي گوناگوني براي اطفاء حريق موجود است و  شيوه. ي آتش نيز بايد احتياط و دقت نمود ظاهر اطفاء

 .باشند برخي تأسيسات مناسب مي

 اكسيدكربن، گاز خنثي  دي-1

آنها تأثير . گيرد شدن فضا مدتي زمان مي اين عوامل داراي اين عيب هستند كه پس از آن تميز شدن و شفاف

آالتي خسارتي وارد  اين امتياز برخوردارند كه به تجهيزات الكتريكي و ماشينخنكسازي اندكي دارند و از 

 .كنند نمي

  كف-2

نشانها مطمئن شوند كه اين كف  نمايد و بايد آتش ها را دشوار مي ها رسيدن كف به تمام قسمت شبكه لوله

 نفت در مخزن كف حاصل از تأسيسات كشتي هنگامي كه. جهت جريان داشتن آزادانه، خيلي غليظ نيست

اما اگر نفت انتشار اندكي روي سطحي وسيع داشته باشد، اين كف . است بيشترين كارآيي را دارد

 تجهيزات و ميزان اين امر بيشتر به نوع. يابد همواره مناسب نيست چون به حد كافي آزادانه جريان نمي

 .كف استفاده شده بستگي دارد

  آب -3

پاشيدن آب به درون محفظه موتور در باالي دستگاهها تأثيري . شيوه استاستفاده از آب معموالً بهترين 

پاشيدن آب بويژه براي . يابد ميزان تبخير نفت كاهش مي. نمايد بسيار خنك كننده دارد و بخار ايجاد مي

اي نازك از نفت آتش نگرفته در تماس با صفحات داغ وجود دارد مفيد  خنك كردن به هنگامي كه اليه

 .است

  فقدان اكسيژن-4

توانند آتش را كامالً فاقد اكسيژن  نشانها مي  حريق عملي نباشد، آتش چنانچه بكارگيري وسايل اطفاء

 .گيرد آالت صورت مي ها در فضاي ماشين نمايند و اين كار از طريق بستن تمام دريچه

ها بايد از  بهترين شيوهبراي بكارگيري : هاي بسيار كوچك ممكن است اما معموالً اين كار تنها در كشتي

 .مشاوره مهندسي بهره گرفت
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 هاي جذب نشده سوزي در قسمت  آتش-5

مقابله با اين آتش دشوار است و . باشد  شامل احتراق رسوبات كربن نسوخته مي آتش جذب نشده معموالً

 . سوختن انجام شود معموالً بهتر است بگذاريم در حين خنكسازي در نقاط مناسب،

 ي در گذرگاه شفتسوز آتش) د

شود كه ممكن  گذرگاه شفت اغلب براي انبار نمودن رنگ، روغن، نفت، سيلندر گاز و غيره استفاده مي

سوزي به هر دليل صورت گيرد، ممكن است درب جلوگيري از  اگر آتش. سوزي شود است منجر به آتش

 .ورود آب بين گذرگاه و موتورخانه بسته شود

 سوزي كف كشتي  آتش )ر

سوزي بواسطه وجود بقاياي نفتي بسيار پردود بوده و بررسي و شناسايي آن مشكل است اما    آتشاين

 .باشد ها مؤثر مي  از طريق دريچهHEFاستفاده از . شود آسان خاموش مي نسبتاً

 آلودگي) 13

 در ها ها و قوانين و مقررات مربوط به شستن مواد خطرناك و آالينده متصدي مسئول بايد از محدوديت

 .مشورت با مقامات مقتضي در اين رابطه الزامي است. معابر آبي آگاه باشد
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 چهاردهمفصل 

 وقوع حوادث در دريا

 هاي پيشĤمدهاي احتمالي طرح) 1

ها در درياي خارج  حريق هيچ مسئوليت قانوني براي اطفاء حريق در كشتي اگر چه مرجع مربوطه اطفاء

اند و اقدامات  اكثر مسئولين در مرزهاي ساحلي اين مشكل را مدنظر قرار دادهاز منطقه خود ندارد اما 

اين طرحهاي پيشĤمد احتمالي بايد با مشورت با ساير خدمات . اند و تداركات مقتضي را فراهم آورده

اغلب دو يا چند مقام مسئول چنين تشخيص . ، نيروهاي مسلح تنظيم شوندRNLIهمچون گارد ساحلي، 

 .ريزي هماهنگ و پاسخگويي تشكيل دهند اي مشترك براي برنامه ه كميتهدهند ك مي

 اعالم حوادث) الف

سوزي، انفجار يا ساير موارد اورژانسي را در دريا گزارش دهد  اين حقيقت كه ناخداي يك كشتي آتش

.  مقابله نمايدالزاماً بمعناي آن نيست كه او خواستار كمك است او ممكن است بتواند به تنهايي با اين مسئله

دهند اما بايد در  اي با گارد ساحلي انجام مي نشاني تداركات خود را در سطح منطقه مقامات مربوطه آتش

اگر ناخدا از مأمورين و ستاد . صورت درخواست صريح ناخدا يا عوامل و مالكان اين كمك صورت گيرد

 مسئول گوش نموده و با او همكاري نشاني درخواست كمك نمايد، بايد صريحاً به توصيه متصدي و آتش

 .نمايد

 سازمان گارد ساحلي) ب

گردد كه هر يك اتاق عمليات ثابت خود را   منطقه تقسيم مي26سازمان گارد ساحلي در بريتانياي كبير به 

از طريق يكي از .  نيروي كمكي وجود دارد8000 گارد ساحلي منظم با حدود 550حدود . دارا است

 .گردد اين رابطه به بهترين نحو برقرار مي) MRCC(نجات دريايي شش مركز هماهنگي 

 حمل و نقل دريايي) ج
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گردد بنابراين بايد با  نشاني در حال تردد به بررسي مشغول نمي نشاني در قايقهاي آتش هيچ مسئول آتش

يي كه هر تعداد هواپيما. هاي ديگر براي حمل و نقل از خارج به كشتي تداركاتي صورت گيرد سازمان

. شود بايد براحتي در دسترس باشد و بتواند تجهيزات و پرسنل را به نحو امن جابجا نمايد بكار گرفته مي

ها تهيه  ها يا جعبه بندي شده را با استفاده از پالت نشاني تجهيزات از قبل بسته برخي مأمورين آتش

 .كنند كه به سرعت به اسكله قابل انتقال است مي

 ييحمل و نقل هوا) د

ها در دريا  برخي مسئولين براي دسترسي به هليكوپتر جهت حمل و نقل پرسنل و تجهيزات به كشتي

دهد بايد  هر مسئولي كه استفاده از اين شيوه را مدنظر قرار مي. نمايند  ايجاد ميRN يا RAFتداركاتي با 

سومين معيار شرايط .  بسپاردهاي استفاده از هواپيما بويژه دامنه و ظرفيت بارگيري را به خاطر محدوديت

نشان، اگرچه از نظر خلبان هليكوپتر عمليات دريايي چندان  جوي است بويژه از ديدگاه ايمني آتش

 .خطرناك نيست

كند تا بهس  بندي شده كه كاپيتان هواپيما از وزن آنها مطلع است به او كمك مي تجهيزات از قبل بسته

توانند به سرعت تصميم بگيرند كه چه تجهيزاتي  نشاني نيز مي تشمأمورين آ. رعت بارخود را محاسبه كند

 .را در كشتي نگاه دارند

  ارتباطات )ر

اند نشان داده است كه  حريق در دريا را بر عهده گرفته نشاني كه عمليات اطفاء تجارب مأمورين آتش

نشاني  كثر مأمورين آتشا. ريزي شده باشد برقراري ارتباط بسيار دشوار است مگر آنكه از قبل برنامه

نشاني را حفظ  هاي ساحلي يا شبكه آتش راديويي قابل حمل و نقل كه ارتباط مجزا با كنترلداشتن دستگاه 

بندي و شبك  نشانها كلمه نشاني بايد اطمينان حاصل نمايد كه آتش ستاد آتش. دانند نمايد ضروري مي مي

نمايند وضعيت  د تا وقتي با پرسنل دريايي صحبت ميكنن عبارت پردازي دريايي را ياد گرفته و درك مي

 .براي همه روشن باشد

  ايمني و آموزش )ز
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نشاني بايد مطمئن گردد كه  ها پاسخ دهند، ستاد آتش نشانها قرار باشد به اين درخواست كمك اگر آتش

گردد و  مين مياين امر به بهترين نحو از طريق آموزش جامع تض. گيرد حداكثر اقدامات ايمني انجام مي

 .چنين آموزشي بايد تحت شرايط دريارو و ترابري هوايي صورت گيرد

ها و هواپيماها را داده و به آنها به هنگام شركت  ها تجربه الزم در مورد كشتي نشان تنها اين امر به آتش

وانند در ت برخي از اين اقدامات و تكنيكها كه مي. دهد در اتفاقات واقعي اعتماد به نفس بيشتري مي

 :آموزش مدنظر قرار گيرند در زير آمده است

ور شدن در آب از  همواره جليقه نجات و يا لباس غواصي به تن كنيد و در صورت غوطه -1

 .هاي درست مطلع باشيد شيوه

 شيوه درست حركت به سمت كشتي و تجهيز خطوط ايمني  -2

 تكنيكهاي باال رفتن از نردبان طنابي -3

  بر روي كشتي يا حمل و نقل هواييتجهيزات بارگيري و ايمني -4

 نشاني هاي آب آتش ها و خطوط لوله كنترل پمپ -5

 سوار شدن بر كشتي رها شده -6

 همكاري با خدمه كشتي و هليكوپتر -7

 تكنيكهاي بكسل نمودن عرشه كشتي از هليكوپتر -8

 تكنيكهاي فرود هليكوپترها روي زمين؛ و -9

 حركتها در جريان قوي همچون در مسير  وري مكش حفظ غوطه -10

نشاني براي تحت پوشش قراردادن نوع عمليات  البته اين فهرست جامع و كامل نيست و مأمورين آتش

 .گيرند ساحلي كه قرار است بر عده بگيرند تحت آموزشهاي مختلف قرار مي

 مقابله با حادث) 2

ها  نشان آتشاكثر مشكالت اطفاء حريق در بندر بواسطه مشكالت در دريا است اما از طريق تفكيك نسبي 

 .اين مشكل حل خواهد شد
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  شناسايي )الف

نشاني جهت أخذ كمك غالباً اطالعات ناكافي در  تجربه نشان داده است كه تماس اوليه با مأمورين آتش

 .نمايد سوزي ارايه مي مورد وضعيت يا حتي مكان دقيق آتش

به كشتي مورد نظر روانه در صورت امكان يك گروه كوچك شناسايي به سرپرستي افسر ارشد بايد 

 .گردند

توانند وضعيت را بررسي كرده و از اطالعات راديويي كه در ارزيابي واكنش الزم  گروه شناسايي مي

 .ارزشمدن نيست صرفنظر نمايند

 :اين اطالعات شامل موارد زير است

 مكان دقيق حادثه -1

 .ترش يافته استي كشتي دچار آتش شده و آيا آتش گس )ها( وضعيت آتش مثالً چه قسمت -2

 نام كشتي و صاحبان يا نمايندگان آن -3

 نوع كشتي و گنجايش كشتي بر حسب تن -4

 كشتي داراي سرنشين است يا نه -5

 وضعيت پايداري و ميزان بدنه فوقاني ناو -6

 اند نشاني بال استفاده شده هاي كشتي و تجهيزات آتش آيا پمپ -7

 آيا امكان استفاده از يدك شك وجود دارد؟ -8

 هاي بيرون كشنده ، پمپHEFضروري همچون تجهيزات خاص  -9

 BA بويژه براي –نيروي انساني الزم  -10

 وضعيت هوا و اينكه آيا تجهيزات قدرت حمل با هواپيما را دارند؟ -11
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مسئول گروه شناسايي ممكن است دريابد كه ناخدا قبالً اقداماتي را جهت كنترل اين رويداد انجام داده است 

شاني، تزريق هالون و ساير مواد، تهويه هوا يا بالعكس، متصدي مسئول بايد در ن هاي آب آتش مثالً نصب لوله

افتد بايد بررسي دقيقي  ها قبل از آنكه دستوري عكس آن صادر گردد اتفاق مي مورد اينكه چرا اين جابجايي

 .انجام دهد

 اسكان دادن كشتي) ب

در يك .  در آب و هواي خشن دشوار استتواند مشكل آفرين باشد و اين موضوع در هواي نسبتاً ماليم مي

اگر يك ناو شناسايي توسط هليكوپتر حمل شود .  استm 25-20 بدنه فوقاني ناو VLCCكشتي بزرگ مثالً 

آنگاه بايد تجهيزات . بايستي استفاده از نردبان طنابي ميسر باشد تا به پرسنل كمك كند به كشتي وارد شوند

ت توسط هليكوپتر حمل گردد، توسط خدمه هوايي و خدمه روي عرشه اگر تجهيزا. را به روي عرشه آورد

 .هاي سه گوش كشتي مجاز است اگر تجهيزات از طريق دريا حمل گردد، استفاده از بادبان. قابل كنترل است

 زني  تلمبه )ج

كش آتش موجود نباشد، ستاد  كشتي خارج از حوزه دسترسي باشد و هيچ يدك» سوزي خدمات آتش«اگر 

اگر . ها را روي پاگرد پاييني نردبان قرار داد توان پمپ هاي خود نياز خواهند داشت؛ مي سوزي به پمپ آتش

اين . كند كش يا كشتي ديگري قرار گيرند كه تجهيزات را حمل مي ها بايد باالي كناره يدك چنين نشود پمپ

 كه ناخداي كشتي شايد بخواهد يا در ها بايد به خاطر بسپارند نشان آتش. ار در هواي آرام نسبتاً ساده است

 .واقع مجبور باشد وضعيت خود را تغيير دهد

  پايداري و ثبات )د

رابطه بسته بين .  بررسي شد و در مورد دريا نيز به همان صورت است12نظريه و مشكالت ثبات در فصل 

الي كشتي، شرايط جوي احتم» شكنندگي«منوط به . ناخدا، مدير و مسئول حفظ پايداري الزامي خواهد بود

متصدي مسئول بايد از اين .  حريق را متوقف نمايد خدا تصميم بگيرد اطفاءنامساعد و غيره ممكن است نا

 .تصميم تبعيت نمايد تا ناخدا وضعيت ادامه عمليات را امن تشخيص دهد

 كنترل دستگاه تنفسي) ر
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ين و عرضه در مدت مدير مقابله با تواند باعث مشكالت تأم تفكيك نسبي خدمه اطفاء حريق كشتي مي

ريزي قبلي تضمين آنست كه پس از شروع اطفاء حريق، مقابله  هاي مهم برنامه يكي از رويه. حريق گردد

.  دريافتن آتش و تنظيم خطوط راهنما كامالً كاربرد داردBAتأمين اوليه سيلندرهاي . مستمر ادامه يابد

 انجام خواهد شد اما ممكن است BAترل معمول و اصلي كن. گردند پس از آنكه در كشتي مستقر مي

 ايمني بايد در BAنياز خدمه . متصدي مسئول، كنترل هر عرشه يك كشتي بزرگ را الزم فرض نمايد

دار  خدمه وقتي در معابر شيب. شود در نظر گرفته شود مرحله شناسايي كه تعداد پرسنل تخمين زده مي

روند نبايد به يكديگر بچسبند و فاصله خيلي كمي داشته  اال و پايين ميهاي عمودي به ب يا بر روي نردبان

 .باشند بلكه هر يك بايد بطور جدا به خط راهنما مرتبط باشند

 هاي نجات كش يدك) 3

هاي ديگر را پيدا   ارسال كرده باشد، متصدي مسئول ممكن است كشتي”Mayday“اگر كشتي سيگنال 

. در حاليكه متصدي در كشتي است در امتداد كشتي او قرار بگيرندها  ممكن است ساير كشتي. نمايد

نشاني ممكن است دريابد كه كشتي  مسئله نجات همواره در اين رويدادها مطرح است و ستاد آتش

اگر . حريق است و آنها را به كشتي در حال سوختن فراخواند هاي خرطومي اطفاء ديگري داراي لوله

 .تد، متصدي مسئول بايد نام كشتي و جزئيات عملكرد او را متذكر گرددچنين رويدادهايي اتفاق بيف

 نقض قانون و ورود به بندر) 4

سوزي صاحب و مالك آن كشتي  متصديان، مسئول بايد به يادداشته باشند كه ناخداي كشتي دچار آتش

يان كلي انجام تواند هر اقدامي جهت اجتناب از خسارت و ز تحت اين شرايط و مي. نيز ممكن است باشد

 .تواند طبق دستورات مالكان يا نمايندگان آنها عمل نمايد حتي اگر او مالك كشتي نباشد مي. دهد

هاي زيرين بايد از شروع اطفاء حريق انجام شود و به تمام  هاي خارج نمودن سريع پرسنل ار عرشه شيوه

ت به ساحل رساندن كشتي گرفته بايد تصميمي جه. ها بايد درين باره دستوراتي داده شود نشان آتش

ممكن است بين ناخدا، خلبان، مسئول بندر، عوامل و نمايندگان در اين باره اختالف نظر وجود . شود
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تصميم . نشاني بايد براي به ساحل نشاندن كشتي آمادگي داشته باشد داشته باشد، مسئول ستاد آتش

 .توان بعداً تسليم نمود ه را ميگردد و مدارك مربوط نهايي توسط متصدي مسئول اتخاذ مي

ممكن است ناخداي كشتي مايل باشد براي حل مشكل مثالً عدم تخليه تا دسترسي به محموله مورد نظر 

بريتانيايي در آن نزديكي نباشد كه ورود اگر ناخداي كشتي قادر به يافتن بندري . به بندر وارد گردد

نشاني بايد  در اينصورت متصدي آتش.  وارد گرددتواند به بندري خارجي كشتي را قبول نمايد، مي

به . نشانها از قبل كشتي را تخليه نمايند يا همراه با كشتي به مقصد وارد شوند تصميم بگيرد آيا آتش

سوزي را در ذهن مرور  هنگام رسيدن به مقصد او بايد با ناخداي كشتي مشورت كند و وضعيت آتش

 .نمايد

 دريا و دريازدگي) 5

گردد كه برخي پرسنل بدليل دريازدگي و حالت تهوع نبايد به دريا وارد  آموزش معلوم ميدر طول 

و دريازدگي باي شرايط جوي نامساعد تهيه هاي ضدتهوع  نشاني بايد قرص اما مسئولين آتش. شوند

تواند اين  تواند پرمخاطره باشد و از طريق دارو مي حتي در هواي خوب نيز سفر هوايي مي. نمايند

 .شكل را تعديل نمودم
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 پانزدهمفصل 

 ها و در مناطق بندري مواد خطرناك د ركشتي

  شرايط عمومي)1

 حادثه 300سوزي، حدود  صرفنظر از خطر آتش. ها رو به افزايش است حمل مواد خطرناك توسط كشتي

اما . گردند قي ميگردد و جزء حوادث شيميايي نرمال تل ها مربوط مي در سال به مواد خطرناك كشتي

هاي مركب، خطرات آلودگي، تصميماتي در  پيچيدگيهاي بيشتري در رابطه با مقادير بسيار زياد، محموله

 .مورد اسلكه و حركت جزر و مد وجود دارد

ها بايد در  پل. افتد اين رويدادها اغلب در تأسيسات بندر در طول بارگيري، تخليه يا انبارسازي اتفاق مي

هاي معمول نرمال براي مقابله با چنين  خود داراي فاكتورهايي باشند و بايد روشپيش طرحهاي 

شوند  كاالهاي خطرناك كه در مسيرهاي آبي درون مرزي حمل مي. (رويداديهايي را مدنظر قرار دهند

 .)گردند  متذكر مي13اي در فصل  هاي هسته گيرند؛ زيردريايي  مورد بحث قرار مي16در فصل 

 اه كشتي) الف

كه براي اجراء ) SI 1747/1981) (MSDGR) (كاالهاي خطرناك (1981قوانين كشتيراني بازرگاني 

 طراحي شده، شرايط و الزامات قانوني براي حمل كاالهاي خطرناك SOLAS 1974شرايط كنوانسيون 

بهاي ها، مسافران يا سوخت را درون آ هاي خارجي را كه محوله هاي انگلستان و كشتي از طزريق كشتي

ساير اسناد و مدارك مربوطه، گزارش دپارتمان . كند نمايند تنظيم مي انگلستان تخليه و بارگيري مي

المللي  كاالهاي خطرناك درياذيي بين قانون  ،)Blue Book(تجارت و كميته دائمي مشاوره صنعتي 

)IMDG(  و قوانين IMOهاي حجيم خطرناك است  مربوط به محموله. 

  مناطق بندري )ب
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 1981 جابجايي و انبارسازي مواد خطرناك در مناطق بندري در سال   براي حمل و نقل،IMOهاي  توصيه

 براي اين مناطق تصويب شد كه قوانين مناطق 1985اين امر پس از الزامات قانوني در سال . متشر گرديد

 ايمني تدوين ناميده شد و توسط مسول اجرايي سالمت و) DSHR(بندري و مواد خطرناك در بنادر 

عملكرد در همان زمان صادر ) قانون(كد . ها و مقررات داخلي خواهد شد نامه گرديد و جايگزين اكثر آيين

 .خواهد شد

 شناسايي خطرات) 2

 ها در كشتي) الف

MSDGR خواستار آنست كه حمل كننده كاال با كشتي به مالك كشتي يا ناخدا اطالعاتي در مورد 

منجمله كاالهاي (بندي شده  در مورد كاالهاي بسته.  در حال حمل ارايه نمايدماهيت هر كاالي خطرناك

چنين اطالعاتي بايد نام فني صحيح هر ماده،  )وسائط نقليه يا مخازن قابل حمل  حمل شده در كانتينرها،

ها و كل ميزان مواد خطرناك را در بر   در صورت وجود، طبقه خطر، تعداد و نوع بستهUNشماره 

بندي شده خطرناك بايد حامل مانيفست يا بسند معادل آن باشد كه  يك كشتي با كاالهاي بسته. ردگي مي

بندي و كانتينر بايد   روي هر بسته بعالوه،. كاالها استبندي و كميت هر آيتم و ثبت مكان  گوياي نام، طبقه

 .به وضوح نام كاال و ماهيت خطر قيد گردد

تري در دسترس است مثالً  ، در برخي مواد جزئيات كاملMSDGR سوي عالوه بر اطالعات اوليه الزم از

 .IMOهاي اورژانسي  برنامه

توان   را ميUKTHIS يا ADRهاي  گردند، برچسب اي حمل مي در جاييكه كاالها در تانكرهاي جاده

كه روي ) Hazchem(ها بايد به خاطر داشته باشند كه در عملكرد اورژانسي  نشان يافت اما آتش

اي طراحي شده و ممكن است در كشتي مناسب   وجود دارد براي حوادث جادهUKTHISبرچسبهاي 

 .نباشد

 در مناطق بندري) ب
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DSHRخواهد كاالهاي خطرناك را به بندر آورد تا پيشاپيش   بطور معمول از ناخداي كشتي مي

قانون عملكرد پيشنهادي . داطالعاتي در مورد ماهيت خطر در اختيار ناخداي بندر و اپراتور ارايه نماي

نمايد كه اين اطالعات بايد شامل نام، شماره شناسايي ماده در صورت وجود، و كميت هر قلم  توصيه مي

 .باشد

   كيلوگرم يا بيشتر از يك ماده خطرناك يا هر ميزان كاالي خطرناك يا قبال انفجار،250در صورت وجود 

اسايي، كميت و محل استقرار ماده را فوراً در اختيار خدمات  اطالعات مربوط به شن اپراتور بايد حتماً

هاي حجيم او بايد اطالعاتي شامل ماهيت خطر و اقدام اورژانسي  در مورد محموله. اورژانسي قرار دهد

 .الزم داشته باشد

 تفكيك كاالهاي خطرناك) 3

ز يكديگر و از ساير  الزامات و شرايطي را براي تفكيك كاالهاي خطرناك ناهماهنگ اIMDGقانون 

برخي از اين الزامات بر مبنيا مسافت و بقيه . نمايد كاالها همچون مواد غذايي در كشتي مطرح مي

دستورالعمل كاملي براي تفكيك كاالها در مناطق بندري وجود . باشند هاي ضد آتش مي براساسا عرشه

مناطق انبار . باشد اي مطمئن مي  شيوه پيشنهادي شامل شرايط كلي براي انبار كاالها بهDSHRندارد اما 

 .اما براي تفكيك فاصله فضا در اختيار دارند. هاي ضدآتش نيستند معموالً داراي پارتيشن

 تداركات اضطراري توسط مقامات بندر) 4

هايي ايجاد نمايند گرچه به   بر نامهDSHRمقامات بندر موظفند براي رويارويي با موارد اورژانسي تحت 

هاي حامل  هايي نه تنها شامل كنترل كشتي چنين برنامه. ياد اين كار از قبل انجام خواهد گرفتاحتمال ز

هاي ارتباط با  مواد خطرناك بلكه شامل انبارسازي و جابجايي، وسيله فرار افراد از لنگرگاه، شيوه

 .باشد خدمات اورژانسي و وسايل مؤثر هشدار به افراد در مجاورت حادثه مي

 با حادثهمقابله ) 5

 ها در كشتي) الف



 70

هاي استفاده شده در حوادث زميني  از شيوه هاي مقابله با حادثه كشتي حامل مواد خطرناك دقيقا ً شيوه

، CIA متصدي مسئول بايد به خاطر داشته باشد كه توصيه كارشناسي از سوي .تبعيت خواهد كرد

سازد كه  هاي اورژانسي را منتشر مي امه برنIMO. گردد  و غيره ارايه ميNAIRدپارتمان حمل و نقل، 

 .دهد اطالعاتي به ناخدا در مورد اقدام الزم در زمان حوادث منجمله در خارج از كشور مي


