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 اطفاي حريق كشتيها در بندر و ايمني آن

  
   سازمان بنادر و كشتيراني و بهداشت  ايمني ادارهمهندس ارسالن شيرزادي رئيس

 HSEمهندس عليرضاارزنده مشاور مدير عامل شركت تايدواتر در امور 
  

  :چكيده
بـا آتـش در     مبارزه  . مري اجتناب ناپذير مي باشد    احريق  كشتي بروز   در صورت عدم توجه به ايمني       

در بندر آتـش نـشانان بايـستي    . كشتي ها معموالَ آتش نشانان را با مشكالت زيادي مواجه مي سازد     
مكان پهلو گيري، وضعيت كشتي در خصوص بارگيري        در خصوص فاكتورهايي همچون نوع كشتي،       

 كـافي  يا تخليه، نوع بار، ميزان دسترسي و چگونگي در اختيار بودن كشتي هاي آتش خوار اطالعـات  
عالوه بر موارد فوق اطفـاء حريـق در دريـا مـشكالتي نظيـر انتقـال پرسـنل و                    . و كارآ داشته باشند   

  .تجهيزات به كشتي را نيز در پي دارد
استفاده از خدمات كشتيراني و پيشرفت صنعت دريـانوردي باعـث گرديـده تعـداد حـوادث                 افزايش  

يا حوادث مربوط بـه مـواد خطرنـاك حمـل           برخورد كشتيها   . دريايي افزايش چشمگيري داشته باشد    
  .باشند مي داليل حوادث دريا و كشتيعمده شده در كشتي ها از 

  

  :واژگان و تعاريف
• Hose :         متر كه در قطرهاي مختلـف       25يك رشته شيلنگ آتش نشاني به طول استاندارد 

  .موجود مي باشد
• Branch :        كنتـرل  قطعه اي كه به شيلنگ آتش نـشاني نـصب مـي شـود و همـان شـير 

 .جريان است

• Fire engine :خودروي آتش نشاني كه در انواع مختلف موجود است. 

• F.F.F.E.) Fixed Fire Fighting Equipment (لوازم ثابت آتش نشاني. 

• M.F.F.E.) Mobile Fire Fighting Equipment (لوازم متحرك آتش نشاني. 

• BA :         مچنين اطفـاء مـورد اسـتفاده    دستگاه تنفسي كه براي عملياتهاي امداد و نجات و ه
 .قرار   مي گيرد

• Fog :پاشش آب روي حريق بصورت مه. مه پاش. 

• Entry Control : كنترل ورود و خروج تيمBAبه محل حادثه .  
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  :مقدمه
 Ship(براي اطفـاي حريـق كـشتيها، آتـش نـشانان بايـستي بـه علـومي ماننـد سـاختمان كـشتي            

Construction(      پيشگيري كننده از حريق روي عرشـه        ، عوامل اطفا كننده و )Shipboard(    طـرح ،
چنانچـه آتـش   . آشنا باشند ) Ship Stability( اضطراري موجود و اصول تعادل و شناوري كشتي 

و مباحثي مانند فاكتورهـاي مـرتبط بـا     ) Marin Incident( نشانان تكنيكهاي اطفاء حريق دريايي 
بنـدر، آب راههـاي دريـايي و سـاير ريـسكهاي دريـايي و               حوادث دريايي، مواد خطرناك در كشتي و        

همچنين ايمني اين موضوعات آشنا نباشند اطفا حريق هاي بندري و كشتي ها امري خطرناك خواهد                
در اين مقاله سـعي شـده       . بود كه مي تواند منجر به از بين سرمايه ها و حتي غرق شدن كشتي گردد               

شود و در پي آن فاكتورهـاي مـرتبط بـا حـوادث دريـايي،               ابتدا ساختمان انواع كشتي ها شرح داده        
  .مبارزه با آتش در بندر و دريا شرح داده شود

  

  : مواد و روشها
بنـدري از   /ارائه راهكاري علمي و عملي و نشان دادن متدهاي علمي و استاندارد اطفا حريـق دريـايي                

وص اين دسته از آتـش سـوزيها        از آنجا كه منابع مستند در خص      . مهمترين اهداف اين مقاله مي باشد     
در كشور وجود ندارد و يا از بار علمي الزم برخوردار نمي باشـد عمـده منـابع ايـن مقالـه بـر پايـه                          

  . اطالعات جهاني مي باشد
  

  : ساختمان انواع كشتيها
گـسترة  . كشتي ها امروزه با مقاصد مختلف و بطور گسترده مورد بهره بـرداري قـرار ميگيرنـد                

 .تيها در جدول زير نشان داده شده استاستفاده از كش

  
   انواع كشتيها با كاربري مختلف-شكل يك

  

  
  

   ساختمان انواع كشتي-شكل دو
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 آتش نشاني در بندر
  براي يك عمليات اطفاء موثر و موفق آتش نشانان بايستي با موضوعاتي نظير

  ساختمان و انواع كشتي ها -
 وسايل و ابزار اطفاء حريق موجود در كشتي -

 ارتباطات بين واحدها و مواردي مانند دستورالعملهاي اضطراري و مسئوليت كنترل حادثه -

 اصول غوطه وري و تعادل -

در غير اين صورت عمليات مبارزه با حريق مي توانـد خطرنـاكتر از              . آشنايي كافي داشته باشند   
 سـاختمان    دانستن محلهاي انبارش مواد در كشتي هـا كـه در بحـث             .حريق بوقوع پيوسته باشد   

كشتي مورد بررسي قرار مي گيـرد نقـش مهمـي در عمليـات اطفـا دارد در ايـن راسـتا دانـستن                        
وضعيت فعلي كشتي كه در حال تخليه مي باشد يا بارگيري نيز موضـوع مهمـي مـي باشـد كـه                      

  .بايستي به آن توجه نمود
   استراتژي و تاكتيك-1     

يكسان مي باشد اما در پاره اي موارد بـا توجـه بـه              هرچند عوامل اطفاء در اكثر كشتي ها تقريباَ         
بـه  . محموله اي كه در كشتي بارگيري مي شود امكان استفاده از ايـن عوامـل محـدود مـي گـردد                    

.  در كشتي امكان استفاده از آب براي اطفـاء منتفـي مـي باشـد    Tealعنوان مثال در صورت حمل      
د به كشتي تماس بافرمانده يـا افـسر ارشـد           بهمين دليل اولين اقدام تيم آتش نشاني در بدو ورو         

 در همين راستا افسر آتش نشان بايستي موضوعاتي ماننـد نـوع كـشتي، بـار                 .كشتي مي باشد  
كشتي، اقدامات انجام شده در خصوص مبارزه با حريق و اقدامات در حال انجـام را بـا فرمانـده                    

  :ت زير باشدكشتي مرور نمايد اين موضوعات مي تواند در بر گيرنده اطالعا
  آيا آمار گيري از پرسنل انجام شده است؟ آخرين بار افراد در جا ديده شده اند؟ -
 حريق در كجا واقع شده است؟ -

 .اطالعات كاملي در خصوص موادي كه در مجاورت حريق انبار شده اند -

 .راههاي دسترسي به محل -

 اتوماتيك/وضعيت سيستمهاي اطفا حريق كشتي دستي -

  و كمكي كارآيي دارند؟آيا موتورهاي اصلي -
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 آيا سيستم تهويه كار مي كند؟ -

معموالَ لوازم اطفا حريق موجود در كشتي قابل استفاده مي باشـند ولـي چنانچـه ايـن سيـستم                    
كارآيي خود را از دست داده باشد تيم آتش نشاني بايستي از لوازم خود استفاده نمايـد در ايـن                    

با تيم آتش نشاني همراه بـوده و در راه انـدازي            حالت پرسنل كشتي مي توانند بصورت راهنما        
به هر حال آتش نشانان بايستي ارزيابي ريسك ديناميك         . پمپها، درها و نظاير آن همكاري نمايند      

  .را به خاطر داشته و از آن در تاكتيهاي تهاجمي و دفاعي خود بهره بگيرند
   عوامل اطفاء-2

توسط فرمانده عمليات و با توجـه بـه اطالعـات           انتخاب عامل اطفا تصميم بسيار مهمي است كه         
در دسترس بودن، زمان و مكان استفاده موضوعاتي اسـت          . افسر يا فرمانده كشتي اخذ مي شود      

  .كه در انتخاب عامل اطفا مهم مي باشند
  آب  1-2

حضور سريع آتش نشانان در صحنه حادثه يعني حفظ شانس اسـتفاده از مقـدار كمتـر عوامـل                   
  .ن كاهش تخريب هاي ناشي از استفاده از آباطفا و همچني

 اسـتفاده   - و نه آب دريا    -جهت جلوگيري از آلودگي كشتي و بار درون آن بهتر است از آب تازه               
در اطفاء حريق كشتي بويژه براي خنك كردن         استفاده از آب آتش نشاني بصورت مه پاش       . شود

 از سـويي  ر مـوثرتر مـي باشـد     كشتي و پيشگيري از تغيير شـكل پوسـته بـسيا           اسكلت دروني 
استفاده از مه پاش در خصوص كشتي هاي حامل غالت بسيار مفيد مي باشد چرا كه در صـورت                   

    وجود دارد، با اين حال براي خنك كردن بدنه خارجي جت           ن بروز انفجار غبار   امكا استفاده از جت  
  .مي تواند مفيد تر باشد

   ساير عوامل اطفاء 2-2
  CO2بن  دي اكسيد كر2-2-1

استفاده از دي اكسيد كربن براي طبقه خاصي از كاال و بعـضي از قـسمتهاي كـشتي ايـده آل مـي                       
  :مزايا و معايب اين خاموش كننده عبارت است از. باشد

 CO2 مزايا و معايب خاموش كننده هاي - 2جدول 

  معايب  مزايا
  . تعادل كشتي را بهم نمي زند-
  به كاال و محمولة كشتي آسـيب نمـي         -

  .رساند
  . استفاده از آن نياز به پمپ ندارد-

بعضي كاالها مانند پنبه بدليل نگهداشت اكسيژن در خود ميزان قابل توجه اي              -
گاز براي اطفاء نياز دارند حتي موادي ماننـد كودهـاي نيتراتـه مـي تواننـد در                  

  .محيط هاي فاقد اكسيژن بسوزند
  . قدرت نفوذ پاييني دارد-
 حريق متمركز مي شود و تركيـب آن بـا هـوا    Baseاال اول در     بدليل دانسيته ب   -

  .زمان بر است
مدت زمان موثر خنك كنندگي كمي دارد در حاليكه محموله امكـان دارد بمـدت                -

  .زيادي گرما را در خود نگه داشته و احتمال حريق مجدد وجود دارد
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   كف آتش نشاني2-2-2
كف هاي آتش نشاني در سـه  . بسيار با اهميت مي باشدنوع كف انتخابي   ) Foam(در استفاده از كف     

كـف هـاي كـم      .  قابـل اسـتفاده مـي باشـند        )3( و گسترش بـاال    )2(، گسترش متوسط  )1(نوع كم گسترش  
  .سيستمهاي ثابت كشتيها استفاده گسترده اي داشته و دارندگسترش و گسترش متوسط در 

  
 تكنيك و تاكتيك-3

دل حرارت بسيار باالي فلز سطح وسيعي از كشتي بـه سـطح             هنگام بروز حريق در كشتي بدليل تبا      
بنابراين ورود به اين محدوده براي آتش نشانان بسيار سخت و طاقت فرسـا      . تبديل مي شود  ) 4(داغ  

همچنين عالوه بر گرماي محيط بدليل انباشت دود در اتاقهـا و راهروهـا تحـرك در ايـن                   . خواهد بود 
  .محدوده بسيار سخت خواهد بود

بايستي تـيم آتـش نـشاني و    ... اين حالت براي ورود به اتاقها و محوطه هايي نظير موتورخانه و          در  
. تحليل كامل و مناسـبي از وضـعيت موجـود كـشتي داشـته باشـد               ) O.I.C)(5(بويژه افسر مسئول    

  مواردي كه بايستي در نظر گرفته شود عبارت است از
  نقشة كشتي -
 محل بروز حريق -

 راههاي دسترسي -

 سيستم تهويه -

 تعداد پرسنلي كه در محل حادثه گرفتار شده اند -

 .مواد يا لوازمي كه در مجاورت محل حادثه وجود دارد -

براي ورود به محوطه حريق بويژه اگر حريق در طبقـات كـشتي روي داده باشـد اسـتفاده از طنـاب            
  . مي باشد  بسيار مهم و حياتيBAو استفاده از ) 2(، رعايت قوانين ورود )1(راهنما 

 Guide lineاستفاده از -4  
 به تيمهاي امدادي كمك مي كند تـا مـسير خـود در ورود و خـروج بـه      Guide Lineطناب راهنما يا 

عدم رعايت . محل حريق را پيدا كنند و با مشكالتي نظير اتمام هواي تنفسي و نظاير آن مواجه نگردد             
  .  باعث كشته شدن آتش نشانان گردد مي تواندBAمقررات مربوط به ورود و استفاده از 

  
  
  

)١(Low Expansion Foam        )٢(Medium Expansion Foam  
)٣(High Expansion Foam    )٤(Hot Surface  
)٥(Officer In Charge  

  
مي شود حس بينايي تيم آتش نشاني بطور كامل از كـار افتـاده و ايـشان                 از حريق باعث     دود منتج   

در حال حاضر هيچگونه فعاليتي در ايـن زمينـه          . ز ساير حواس خود خواهند بود     مجبور به استفاده ا   
در آتش نشاني هاي بنادر كشور اجرا نمي شود و پرسنل به صورت بسيار خطرناكي اقدام بـه اطفـا                    
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مي نمايند در اين راستا مي توان به حريق هاي روي داده در اليروب سومار، كشتي متروكـه مـستقر                    
در عمليـات اطفـاء   ]. 2[  در پتروشيمي بندر امام اشاره نمودSpring Gloryو كشتي ] 1[ در بندر امام 

 Deckاين كشتي ها و بويژه مورد كشتي متروك بندر امام كشتي در فاصلة چند صد متري اسكله در                   
 Firتيم آتش نشاني بدون وسيله و حتـي بـدون   . مياني و در يكي از كابين ها دچار حريق شده بود

Kit استفاده از دو فروند كشتي سبك به محل حادثه مراجعه نمـوده و بـدون اسـتفاده از     باGuide 

line از Upper Deck به Lower Deckدر اينجا عدم هماهنگي بين تيم .  رفته و اقدام به اطفاء نمود
درون كشتي و تيم مستقر در كشتي آتش خوار بدليل دوگانگي فرمانـدهي بوضـوح قابـل تـشخيص                   

بختانه بدليل مجاورت كانون حريق به پله هاي ارتباطي امكـان مبـارزه بـا حريـق وجـود                   خوش. بود
داشت اما در صورت عميق بودن كانون حريق و قرار گرفتن آن در ميانه هاي كـشتي آيـا تـيم آتـش                       
نشاني امكان يافتن مسير بازگشت را با توجه به عدم وجـود نـور و دود گرفتگـي مـسير داشـت؟ در                       

  : به ورود فقط چهار روش ورود وجود دارد كه عبارتند ازمقررات مربوط
  

1- Rapid Deployment  
2- Stage 1 

3- Stage 2 
4- Main Control 
 

4-1 Rapid Deployment]3[ ]4][5][6 [  
  . زمان و نحوه استفاده از اين روش ورود بقرار زير مي باشد

 .تعداد پرسنل تيم عمليات محدود باشند -

  .ه ورود به محل حريق مي باشند مجاز بBA نفر با پوشيدن 2فقط  -
فرد يا افرادي در معرض خطر جدي باشـند و بـراي انجـام عمليـات امـداد مجبـور بـه ورود                     -

 .باشند

 .با ورود بتوانيم خطر بزرگي را مهار نماييم -

  . روي برگه هاي خاصي ثبت مي شودEntry Teamدر اين حالت نيز تمامي اطالعات مربوط به 
ه وارد مي شود ،فشار سيلندر و زمان ورود مدت زماني كه مـي تواننـد در           در اين برگه نام شخصي ك     

  Control Boardنمونـه ايـن   .  ثبت ميگرددBA Control Boardمحل باشند نيز محاسبه و روي 
  .در پيوست شماره يك آمده است

  
  
  
  
)١ (Guide Line     )٢(Entering Procedure 
4-2Stage         ]3[ ]4][5][6[ 

  .و نحوه استفاده از اين روش بقرار زير مي باشدزمان 
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  .حادثه زياد بزرگ نباشد -
 .وجود نداشته باشد) ECP)1 نقطه 2بيش از  -

 . نفر نباشد10 استفاده مي كنند بيش از BAتعداد افرادي كه  -

 بسيار سختتر و مهمتر مـي       OICو  ) ECO)2اطالعات همانند روش قبلي مي باشد ولي وظائف         ثبت  
  .باشد

   4-3Stage 2        ]3[ ]4][5][6[ 

  .زمان و نحوه استفاده از اين روش به قرار زير مي باشد
  . بزرگتر باشدStage 1حادثه از  -
 . مورد نياز باشدECP 2بيش از  -

 . استفاده نمايندBA نفر 10بيش از  -

 . استفاده شودBranch Guide Lineاز  -

 Guideوظائف ديگري نظير مشخص نمودن  Stage 1 عالوه بر موارد موجود در ECOدر اين حالت 

lineرا نيز به عهده خواهد داشت...  ها و.  
4-4Main Control        ]3[ ]4][5][6[ 

- ECP بيش از Stage 2باشد .  
  استفاده مي كنند زياد است يا BAتعداد پرسنلي كه   -

 .دقت و هماهنگي بيشتري در ورود و كنترل نياز است -

-   
  كشتي هاي كانتينري- 5

 مي شوند و كمتر ديده شده كـه حريقهـاي بيرونـي             Sealينرها معموال در محل بارگيري بسته و        كانت
عمـده داليـل   . منجر به حريق دروني كانتينرها شود هر چند نمي توان اين موضوع را ناديده انگاشت       

 و  حريق كانتينرها واكنش مواد دروني آن مي باشد كه بدليل نشت با يكديگر يا با هـوا واكـنش داده                   
بعـضي از   ] 7.[ موضوع در حادثه كشتي كانتينري هلند به وضوح ديده شد          اينايجاد مشكل مي نمايد     

كشتي ها و تعدادي از ايستگاههاي آتش نشاني با ايجاد سوراخ در ديواره كانتينرهاي مشكوك اقدام                
  . به درون كانتينر مي نمايندCO2به تزريق آب به صورت اسپري يا 

در خـصوص جامـدات نيـز       . اني روي ميدهد كه محتويات شامل مايعـات باشـد         عمده اين مشكالت زم   
 IMDGزماني اين مشكل بروز مي نمايد كه جامد دروني ذوب شده و جاري گـردد ايـن جامـدات در    

Code)3 (به عنوان جامدات قابل اشتعال كالسه بندي مي شود.  
  
)1(Entry Control Point                       )2(Entry Control Officer 

)3(International Maritime Dangerous Goods          
  
 

  :مشكالت موجود در اطفاء حريق كانتينري عبارت است از
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 .تهويه با توجه به چيدمان كانتينرها مشكل خواهد بود -

 ها بدليل گرماي حريق قطع شوند امكان جابجايي كانتينرها از بين مي Guide Railچنانچه  -
  .رود

 
  .عدادي از كانتينرها مجهز به سيستم سرمايش مي باشند ت-      
 تعادل خود را از دست بدهند و بطريق خطرناكي          Deck امكان دارد تعدادي از كانتينرهاي روي        -      
  .قرار گيرند       
       با مشكل مواجه خواهـد  Single Gangway و High Freeboard ورود اوليه به كشتي بدليل -      
  .بود
  

  آمادگي براي واكنش
برنامه ريزي براي آمادگي و واكنش در شرايط حريق كشتي بويژه در دريـا بايـستي حـداقل شـامل                    

  :مراحل زير باشد
  طريقه اطالع رساني و آژيرهاي خطر -
 ميزان تاثير نيروهاي درون كشتي -

 كانالهاي ارتباطي و ارتباطات -

 سازماندهي اوليه پرسنل -

  اعزام تيم آتش نشانيهليكوپتر يا قايق تندرو جهت -

 عمليات امداد و نجات و روش حمل مصدومين احتمالي به ساحل -

 كنترل حركت كشتي ها در مسير حادثه -

 ارزيابي ريسك جهت برخورد با مواد خطرناك درون كشتي -

 روش اياب و ذهاب به كشتي -

 .لوازم مورد نيازي كه بايستي به محل حادثه حمل شود -

 حداقل نفرات مورد نياز -

 ل نفرات جايگزينحداق -

 تغذيه مورد نياز -

 مترجم در صورت نياز -

  

  :نتيجه گيري 
ايمني آتش نشانان در اطفاء حريق يكي از مهمترين موضوعاتي است كه بايـستي بـه آن توجـه                   
گردد چرا كه آتش نشان آسيب ديده و از كار افتاده نه تنها نمي تواند وظيفه خود را انجـام دهـد                      

استفاده از روشهاي علمي و عملي آتـش نـشاني          . ليات نيز خواهد شد   باعث ايجاد مزاحمت در عم    
در بنادر و دريا باعث ايجاد امنيت بيشتري در منطقه تحت نظر سازمانها خواهد شد و آسـيبهاي                  
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منتج از عملياتهاي امدادي را به حداقل خواهد رساند عالوه بر سيانت از سـرمايه هـاي سـازمان                   
 .هد نموداموال مشتري را نيز بيمه خوا

  
  

  :مراجع
  سوابق ثبت حوادث آتش نشاني بندر امام خميني] ١[

  ، پتروشيمي بندرامامSpring Gloryسوابق ثبت حوادث كشتي ] 2[
[3]Fire Services Act 1947 

[4]Health and Safety at Work Act 1974 

[5]Management of  Health and Safety At Work Regs 1992 

[6]COSHH Regs 1994 

[7]Marine Incident, FSC, 200 
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