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 چکیده
کشتیرانی تجاری  آثار چنین مخاطراتی در باآنکه .ردیگیم قرار برنریکانتهای ترين مخاطرات محتمل در کشتیی از کاالهای خطرناک در شمار جدیحريق ناش 

یرانه و واکنشی برای کاهش يا راهکارهای پیشگ و کارسازی يیکارامحیطی بسیار مخرب هستند، اقتصادی و پیامدهای زيست های، لطمههای انسانیدربرگیرنده آسیب

 یریکارگبهموجود در زمینه امکان  یهاتيمحدودمشکالت موجود در زمینه دسترسی به کانتینر و محموله درون آن، ناشی از آنها اندک است.  یهاسکيرحذف 

برای واکنش در شرايط اضطراری، دشواری دسترسی به امکانات پشتیبانی در هنگام سفر  ازیموردنو بسیج منابع  نیتأمموجود در زمینه  یهاتيمحدودتجهیزات ايمنی، 

یچیدگی موضوع اطفای حريق در و عوامل ديگر موجب پ ايمنی در کشتی یهادستگاهنبودن استفاده از بسیاری از  صرفهبه، مقرون یطیمحستيزمالحظات دريايی، 

 شده است. بر نریکانتهای کشتی

نصب تسهیالت و تجهیزات بزرگ اطفای حريق در کشتی، بر  یجابهآن است که  ،برانگیز در کشتیرانی کانتینریارهای متصور برای اين مسئله چالشيکی از راهک 

از فناوری ايروسول مگ را در داخل  یبرداربهره، پیشنهاد DSC13-3-11. جمهوری اسالمی ايران در سند شماره تمرکز شود یونقلحملواحد کانتینر  یسازمنيا

در کاربردهای متنوع  یمؤثربه نحو  نيا ازشیپجديدی در صنعت اطفای حريق است که  نسبتاًفناوری ايروسول مگ محصول  است. کردهارائه  یونقلحملکانتینر 

ای اين فناوری، کاربرد آن در هرسد با توجه به مزايا و قابلیتی. به نظر مشداستفاده می تجاری یهایکشتصنايع فراساحلی و موتورخانه  از قبیلاطفای حريق 

موجود در صنعت، توصیف اختصاصی فناوری اطفای حريق روندهای  ضمن ارائهاين مقاله در  تواند بسیار کارساز باشد.قل کانتینری کاالهای خطرناک مینوحمل

ونقلی محتوی کاالهای حمل ینرهایکانت در اطفای حريقبرداری از اين فناوری بررسی و پیشنهاد بهرهآن، به  یسازیتجارايروسول مگ، طرح مفهومی راهکار و 

 خته شده است. پرداخطرناک 

 ، کنترل حريقیونقلحملفناوری ايروسل مگ، کاالهای خطرناک، کشتیرانی، کانتینر  :کلیدی یهاواژه
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 مقدمه -1

 کاالهای خطرناک و حمل کانتینری آنها در دریا -1-1
 یهادغدغه، در شمار کنندیمو دارايی  ستيزطیمحريسک زيادی را متوجه سالمت انسان،  ونقلحملکاالهای خطرناک به عنوان اقالم و اجناسی که در شرايط  

و در برخی موارد ضايعات و پسماندهای اين )بزرگ جامعه بشری هستند. اين کاالها اغلب در شمار خوراک صنايع شیمیايی، يا محصول نهايی يا میانی اين صنايع 

نقل بین ودر صنعت حملکه افزايی شوند. با توجه به هم نیتأم هایزرگ و حتی فجايع صنعتی در زنجیرهوقوع حوادث شیمیايی ب سازنهیزم توانندیمصنايع( بوده و 

ز وردن سطح مقبولی اهای فراوانی برای فراهم آتدابیر و برنامه ،وجود دارد نقلوحمل صنعت یهاتیفعالای موجود در ههای ذاتی کاالهای خطرناک و ريسکريسک

دريايی کاالهای  ونقلحمل یالمللنیبکاالهای خطرناک مندرج در قانون  ،آمدهعملبهبر اساس برآورد  است. شدهبستهکاالها به کار  گونهنيانقل وايمنی در حمل

 .دهندیماز کل انواع کاالهای موجود در ترکیب جريان تجارت دريايی کانتینری را تشکیل  %10خطرناک، حدود 

تجمع انبوهی  دهد.ت آن را به نحو مضاعفی افزايش مینقل دريايی اهمیوونقل کاالهای خطرناک در حملای حملونقلی، شرايط زمینهوجوه مختلف حملاز بین  

های انسانی و اضطراری، دغدغهت واکنش به شرايط های اکید ناشی از آن در عملیاصفافی متراکم و محدوديت ر کشتی،با ماهیت و ارزش متفاوت( د)از کاالهای متنوع 

های جنبهاز وادث در هنگام سفر، و امداد در صورت وقوع ح یانبیپشتو دشواری دسترسی به  يیمایاپيدرمحیطی متصور بر حوادث دريايی، انزوای کشتی در هنگام زيست

 شوند. محسوب میدريايی کاالهای خطرناک  ونقلحمل در برانگیزچالش

عواقب زير را به بار  توانندیمکانتینربر هستند که  یهایکشتحوادث محتمل در  نيتریجد ءبر روی کشتی جز کاالی خطرناک یهامحمولهحريق و انفجار در  

ايراد خسارت سنگین به اموال ( 4، )محیطی سنگینپیامدهای زيست( 3، )کشته شدن يا آسیب ديدن سرنشینان( 2، )ايراد خسارت يا نابودی سازه کشتی( 1) بیاورند:

توسعه حوادث ( 6، )های کشتیيا بخش ها وسرايت آتش به ساير محموله( 5، )آن و يا تسهیالت پیرامون کشتی( و يا حتی نابودی آنها یهامحمولهمرتبط با کشتی، )

 کشتی. افت يا توقف کامل کارکردهای ( 7و ) آتی در اثر انتشار حريق در کشتی

از  منيرایغامکان تخلیه اماکن ( حفاظت جانی از سرنشینان: 1) :استدر پی سه هدف اصلی  پیچیده است که تيغابه امریکانتینری  یهایکشتر د قيحر کنترل

راهبری کشتی ضروری آنها برای سرنشینان و تجمع آنها در اماکن ايمن )داخل يا خارج کشتی( و حفاظت متناسب از سرنشینان در اماکنی که حضور افسران و خدمه در 

تداوم ( 3دارد و ) کشتی و ساير اموالمايملک سرنشینان  ،و تجهیزات کشتی ساتیتأسو بارها، سازه و  هامحمولهاز حفاظت  بر ( حفاظت از اموال: داللت2است، )

 تيمأمورسفر است. کنترل حريق بايد قابلیت تحقق اين  بارگیری شده در مقصد یهامحمولهکشتی کانتینری همانا سفر دريايی برای تحويل  تيمأمور :کشتی تيمأمور

 را در کشتی حفظ کند.

که  شده استانتخابمتفاوت سیستم اطفای حريق  یهاجنبهدل و مصالحه بین مستلزم برقراری تعا اين سه هدف در کشتی کانتینری زمانهمتحقق حداکثری و  

 و ... . های عملیاتیقابلیت، وزن، حجم، هاهزينهآنها،  کاریهب فراوانی منابع و آماده، اتکاپذيری، اثربخشی اطفای حريق موارد اشاره کرد:اين به  توانیمآنها  ةجمل از

کننده ديگر موضوع پیچیده .دهدیمو اين امر پیچیدگی مسئله اطفای حريق در کشتی را به نحو چشمگیری افزايش  ارنديکديگر تداخل د بااغلب  هاجنبهاين  

کانتینری قبل  یهامحمولهکه  جا. از آنگرددیم بازکانتینری  یهامحمولهدر مراحل اولیه توسعه آن در « پنهانی حريق»کانتینر بر، به  یهایکشتمسئله اطفای حريق در 

اين موضوع  .شودیماهده دود، بو، حرارت يا صوت انجام فراوان و به قرينه سنجش يا مش ریتأخ، کشف حريق در آنها با شوندیمموم  و از بارگیری به کشتی مهر

 شده مشاهدهچه بسیار  ؛( بسیار مخاطره انگیز باشد...مغزدار و یهادانهروغنی،  یهادانهمانند پنبه، تنباکو، زغال، منسوجات، ) سوزآرامدر حريق اجناس  ژهيوبه تواندیم

 د.شویمشديد  یهاقيحرگشوده شدن درب کانتینر محتويات آن دستخوش  مجردبه هامحمولهگونه ظاهر سالم اين رغمبهکه است 

 



 
 (2012اقیانوس اطلس، ژوئیه )پس از اطفای حریق در آن  MSC Flaminiaکشتی  (:1)تصویر 

 

ترين صفافی ممکن ای است که متراکمبه گونهتینربر طراحی کشتی کان .گرددیم بازی کانتینری ها در کشتاين مسئله به تراکم صفافی محمولهمحدوديت ديگر در  

شوند که در هر طرف حداقل فاصله ممکن را بین آنها فراهم هايی صفافی میهای کانتینری در چینه. کانتینرها و محمولهپذير باشدامکان های کانتینری در آنمحموله

عرشه و يا در دسترسی به کانتینرهايی که در میانه چینه مورد صفافی بر روی  شود.ها اشغال میوسط الشینگ و مهاربندفاصله باقیمانده نیز ت از یتوجهقابلآورد؛ بخش 

 یهایدشوارتی با کند، بلکه عملیات اطفای حريق را نیز در کشرا دشوار می نرهایکانتف حريق در کش تنهانهگیرند، بسیار دشوار است. اين موضوع داخل انبار قرار می

 ختنيفرورای آنها موجب پذير بوده و تسلیم سازهآسیب های بزرگمهارکشی و مهاربندی کانتینرها نیز نسبت به انفجار و حريق یهاسمیمکانکند. بسیار مواجه می

 شود.میهای کانتینری بر روی عرشه و يا به داخل دريا چینه

حريق کاالهای خطرناک( برای حفاظت  ژهيوبهو )انتخاب سیستم اطفای حريق مناسب برای کنترل ريسک حريق  یزیبرانگچالشمتضمن  هاتيمحدودبرآيند اين  

 است. بودن آن حیاتیدر عین آن  یهامحمولهاز کشتی، سرنشینان و 

 ییزاآتشمفهوم  -1-2
در بسیاری از اجناس و کاالهای  يیزاآتشخطر  واقع دردر فهرست کاالهای خطرناک سازمان ملل متحد است؛ مخاطرات و  نيترمواجهه پريکی از  يیزاآتش 

 زاآتشنیز به نحوی با اجناس  ونقلحملسیاری از حوادث شیمیايی صنعت وجود دارد. ب ی و غیر آننفت یهافراورده، کودها، مواد شیمیايی، هاسوختمانند  یونقلحمل

حدود  ریگآتشو  زاآتشاجناس  ،MSC 87-INF2دريانوردی به شماره  یالمللنیببه سازمان  شدهارائه (FSA) یمنياسند ارزيابی رسمی طبق مندرجات  اند.مرتبط

 ريايید ونقلحمل، کلیه حوادث بزرگ صنعت 2008و  1996 یهاسالاند. از سوی ديگر، بر مبنای همین سند بین الهای خطرناک را در جهان رقم زدهحوادث کا 40%

 .اندانفجار بوده از جنس حريق يا

 

 

 

 

 

 



 دریایی ونقلحمل(: حوادث بزرگ کاالهای خطرناک در 1جدول )

 تلفات انسانی خسارت مالی نوع حادثه سال نام کشتی

DG Harmony 1998 کشته نفر 2 میلیون دالر 20بیش از  حريق 

Sealand Mariner 1998 کشته نفر 2 میلیون دالر 15بیش از  انفجار، حريق 

Aconagua 1998 انفجار، حريق   

Ever Decent 1999 حريق پس از تصادم   

CMA Djakarta 1999 میلیون دالر 25بیش از  انفجار، حريق  

Hanjin Bremen 2000 حريق   

Sloman Traveller 2001 حريق   

Hanjin Pennsylvania 2002 کشته 2 میلیون دالر 100بیش از  انفجار، حريق 

Sea Elegance 2003 يک کشته  حريق 

LT Utile 2003 حريق   

MOL Renaissance 2006 حريق   

Hanjin Pennsylvania 2002 کشته 2 میلیون دالر 100بیش از  انفجار، حريق 

Sea Elegance 2003 يک کشته  حريق 

LT Utile 2003 حريق   

MOL Renaissance 2006 حريق   

Hyundai Fortune 2006 میلیون دالر 300حدود  انفجار، حريق  

YM Green 2006 حريق   

MSC Flaminia 2012 مفقود 1کشته  2  حريق 

Amsterdam Bridge 2012 حريق   

MOL Comfort 2013  دالر ونیلیم 400تا  300 بین قيحر وی اسازهاشکال  

Maersk Kampala 2013 حريق   

Zim Rotterdam 2013 حريق   

Hansa Brandenburg 2013 انفجار   

   

  

، وابستگی ینشانآتششوند. در اين میان اثربخش بودن لحاظ  یاریبس عواملبايد ها ريق متناسب برای کشتیگزينش سیستم اطفای حدر  گفته شد طور کههمان

و سینتیک توسعه حريق و خواص مواد سوختنی مانند نقطه  سمیمکانبر مبنای  عمدتاًبرای اطفای حريق دارد. شیوه اطفای حريق  شدهانتخاببسیار زيادی به شیوه 

ريق از طريق نشانی، اطفای ح. در آتشپذيردصورت می ...چگالی بخار، وزن مخصوص و ، نقطه تصعید، نقطه آتش، نقطه خودافروزی، یخودخودبهاشتعال، دمای تجزيه 

که ذوزنقه آتش  هامؤلفه. از بین اين شودیمانجام  یارهیزنجشیمیايی  یهاواکنشسوخت، اکسیژن، حرارت و يعنی حريق  دهندهلیتشکاصلی  مؤلفهحذف يکی از چهار 

 از ماهیت و جنس ماده سوختنی مستقل است. کامالً، اکسیژن دهندیمرا تشکیل 

در پی دارند، اما ماهیت  يا انفجار را از جنس حريقبط با اين اجناس پیامدهای مشابهی است که گرچه حوادث مرت اين ریگآتشيا  زاآتشخصوصیت کلیدی اجناس  

نش يا واک یهاوهیشآسیب يا خسارت در اين حوادث مشابه است، اما  توسعه اين عواقب و تداوم حريق در اجناس مختلف تفاوت بسیاری دارد. بر اين اساس الگوی کلی

 .کندیمانفجار بر اساس نحوه آغاز حريق و توسعه آن تفاوت پیدا  کنترل حريق و

 هاتجزیه و تحلیل داده -2

 فناوری ایروسول مگ -2-1
سال پیش برای مقاصد کنترل حريق در متن برنامه فضايی  وپنجستیبکه حدود  است: اين فناوری ینشانآتشفناوری ايروسول مگ يکی از دستاوردهای بارز در  

موجود در بازار، کاربردهای فروانی در صنايع و جوامع پیدا  یهاکننده اطفانسبت به انواع ديگر  اشالعادهفوقروسیه عرضه گرديد، به دلیل مزايای  (SOYUZ)سايوز 

ها موزهاماکن و تجهیزات نظامی،  ، دريانوردی، هوانوردی،پتروشیمی و گازنیروگاهی، معادن، صنايع نفت و  به اطفای حريق در صنايع توانیماين کاربردها  ازجمله کرد.



های کنترل، تجهیزات صنعتی و های سرور، اتاقمخابراتی، اتاق ساتیتأسالکتريکی،  ساتیتأسها، ساختمان ، خودروها،هاخراشآسمانها، خزانه بانک ها،و کتابخانه

 ديگر اشاره کرد.بسیاری 

. واحدهای کندیمحريق عمل  صحنه درو سردسازی آن برای انتشار يکنواخت  کننده اطفابر مبنای تولید و انتشار يک مخلوط گازی  فناوری ايروسول مگ 

يک مخلوط ترموپالستیک  دارایهستند که  یااستوانهبه شکل يک کپسول  افته،نیز شهرت ي« پايروژن»که در بازار تجهیزات ايمنی به ايروسول مگ  اطفاکننده

 ترویناز جنس  ریگآتشاست. عامل اکساينده از جنس نیترات پتاسیم بوده و شیرازه  هایافزودنو برخی  ریگآتشکه محتوی يک عامل اکساينده، يک شیرازه  باشدمی

انواع تجاری کننده حريق است که در اين سیستم مجهز به يک سیستم کشف .است شده افزوده ه آنجامد است که برخی عوامل پايدارکننده ب (CnHmNpOq) سلولز

 است.شده  لیتشککننده حرارت سیستم تجاری کشفزير ياحريق و  کنندهمنتقل ریگآتشموجود در بازار از يک فتیله 

و موجب کیب ترموپالستیک را تحريک نموده ه داخل کپسول، ترکننده حريق با انتقال پیام حرارتی يا الکتريکی از محیط حريق ببا توسعه حريق در محیط، کشف 

 :شودیم گاز دیتولاز طريق واکنش زير در محفظه  کننده اطفاتولید مخلوط ايروسول 

(g)O2+ H 2(g)+ N 2(g)+ CO 3(s)CO2+ K 3(s)KHCO ↔ (s)+ C q(s)OpNmHn+ C 3(s)KNO 

 

کننده از عوامل سرد یامجموعهو آب است، در معرض  کربن، نیتروژندیاکسیدکربنات پتاسیم، بیمحصول گازی پرفشار اين واکنش که حاوی کربنات پتاسیم،  

 .استحريق در اين محصول  کننده اطفاايروسول( ايجاد شود که همانا عامل ) گازيابد تا مخلوط يکنواختی از ذرات معلق در شیمیايی و فیزيکی جريان می

 
 

  
 زای آناجمختلف و  یهااندازهدر  گم کننده اطفاواحد  (:2) تصویر

  

 صورتبهپس از تبريد  متعاقباًو  دشدهیتولتاسیم است. اين اجناس اغلب در فاز گاز پکربنات پتاسیم و کربناتبی ،کننده اطفاکننده در مخلوط گازی جزء کلیدی عمل

در سرتاسر  یمؤثربه نحو  تواندیمتولیدشده  اطفاکنندهعامل  جهینت در. شوندیميکنواخت در گاز منتشر و حمل  طوربهمیعان و انجماد يافته و  ريز العادهفوقذرات 

و  افتهيشيافزا العادهفوقريز ذرات اين مواد، مساحت سطح فعال آنها  العادهفوقابعاد  به دلیل حتی در نقاط پنهان يا پوشیده( نفوذ کرده و منتشر شود.)صحنه حريق 

 يابد.فزونی می یاالعادهخارقنحو به شیمیايی و انتقال حرارت با ذرات موجود در صحنه حريق  واکنشقابلیت آنها در برخورد، 



 
 کندیماحتراق را از صحنه حریق حذف واکنش  رانندهشیپآزاد  یهاکالیرادغنی از ترکیبات پتاسیم  اطفاگر (:3) تصویر

 

و هیدروکسیل ، هیدروژن اکسیژن یهاونيبا  دار( برخورد ذرات پتاسیم1) :کندیمبه دو طريق در زمینه اطفای حريق عمل  کننده اطفاين ترتیب مخلوط گازی ه اب

برنده احتراق موجب پیش یارهیزنجی هاواکنشبه عبارتی مخلوط اطفاکننده با مداخله در  .شودیمشیمیايی بین اين ذرات موجب حذف آنها از صحنه حريق  واکنش

کربن اکسیدمحتوی آب، دی اطفاکنندهزی که مخلوط گا از آنجا کند.ق عملکرد اطفايی را تقويت میحري ، سردسازی محیطزمانهمبه طور ( 2و ) شودمیاطفای حريق 

 .کنندیمو نیتروژن است، اين ترکیبات قسمتی از انرژی حرارتی موجود در صحنه حريق را از محیط جذب 

 

 ایروسول مگدستگاه (: اطالعات فنی 2جدول )

 حرارتی() یکیالکترمشخصات  مشخصات کپسول

 ≥ آمپریلیم 1 مدار پايش آلومینیوم مورد مصرف در صنايع دريايی جنس کپسول
 هزارم ثانیه 10ولت طی  6/12/24در  آمپریلیم 400 ≤ تحريک الکتريکی روکش اپوکسی قرمز پوشش سطح

 گرادیسانتدرجه  175 تحريک حرارتی گرادیسانتدرجه  50تا  60 اقل دمای محیطحدحداکثر/

 مقاومت در برابر شوک
برابر شتاب جاذبه )بیش از  10تحمل نیروهايی تا  آزمون

 (آزموندفعه  13000
 اتصال

 PMDT 2 پیتپین نظامی -4
 MIL-C-5015 آنالوگ

 مقاومت در برابر شوک
برابر شتاب جاذبه )بیش از  10تحمل نیروهايی تا  آزمون

 (آزموندفعه  13000
 >متر 250 حداکثر طول کابل

 بر کیلومتر اهم 38 حداکثر مقاومت هرتز 250تا  50 نیببرابر نیروی جاذبه تحت ارتعاش  5 مقاومت در برابر ارتعاش
   UL 1058بیش از  مقاومت در برابر خوردگی

   IP558 مقاومت در برابر ضربه
   ≤ %96 رطوبت

 یبندطبقه )حداکثر غلطت طراحی( کننده اطفامشخصات مخلوط 

 مترمکعبگرم بر  7 جامد() میپتاس یهاکربنات

متناسب برای نوع 
 حريق

 حريق مواد جامد -Aکالس 
 مواد مايعحريق  -Bکالس 

 حريق گازها -Cکالس 
 حريق الکتريکی -Eکالس 

 هایچربخوراکی و  یهاروغنحريق  -Fکالس 

 درصد حجمی 70 نیتروژن
 درصد حجمی 2/1 کربن دیاکسید

 درصد حجمی 4/0 مونواکسید کربن
 پی.پی.ام. 100تا  40 اکسیدهای نیتروژن

 درصد 075/0 آمونیاک
 گرادیسانتدرجه  75 ≥ متریلیم+ 500دمای نازل 

 ونقلحمل
و  UN 1325کاالهای خطرناک  یالمللنیبتحت شناسه 

 درصد 20تا  17 غلظت اکسیژن 4-1کالس خطرزايی 
 II یبندبستهگروه  گرادیسانتدرجه  60 ≥ مدت اطفا

 

 

 



 و کاالهای خطرناک ونقل کانتینرحمل -2-2
غیرفله در جهان از طريق کانتینر  یهامحموله %90 اکنونهمرا درهم نورديده است؛ به نحوی که  ونقلحملگذشته، موج کانتینريزاسیون صنعت  یهادههطی 

 یالمللنیبکشتیرانی  یهاشبکه. باشدمی .T.E.Uمیلیون  155بالغ بر  2012. بر اساس آمار انتشاريافته آنکتاد، حجم تجارت دريايی کانتینر در سال شودیمحمل 

 دهدیمکانتینربر در سطح جهان نشان  یهایکشت. روند سفارش ساخت دهندیمساختارهای راهبردی و ارزشمندی هستند که زيربنای سیستم تجارت جهانی را تشکیل 

 تواندیمبوده است. جدول زير  کنندهرهیخجديد در حال رشد است. اين روند در ده سال گذشته  یهایطراحمقیاس در  يیجوصرفهبرای افزايش  هایکشتکه ابعاد 

 :دينمااين موضوع را مشخص  تاحدی

 

 2005-2012 یهاسالکانتینری از منظر ابعاد کشتی بین  یهایکشت(: ترکیب ناوگان جهانی 3جدول )

 فیدر نامشخص 1 2 1 3 4 5 1 1 77

53 1869 1869 1884 1885 1765 1648 1551 1468 10 

 11 400 415 434 483 521 527 549 549 23 فیدرماکس

27 422 422 427 429 394 368 326 289 12 

68 1248 1248 1182 1155 1074 965 885 816 13 
 پاناماکس

14 4 4 0 0 0 0 0 0 14 

71 32 32 29 30 30 31 31 30 15 
 سپست پاناماک

16 376 376 353 332 299 271 251 231 16 

40 262 262 234 214 194 175 114 75 17 
سوپرپست 

 پاناماکس
61 92 92 87 67 37 16 4 0 18 

88 10 10 0 0 0 0 0 0 19 

 نوپاناماکس 20 0 0 0 0 1 5 25 25 25
 نوپست پاناماکس > 20* 0 0 3 7 8 8 8 8 20

 

سسه لجستیک و اقتصاد ؤم) رديف کانتینر 23مرسک با عرض عرشه  EEE رديف کانتینر؛ کالس 22مرسک با عرض عرشه  Eموجود: کالس  یهامصداق*

 .(Rodrigue, (2012)و  Ashar(؛ تطبیق يافته با تعاريف 2012( برِمِن )ISL)کشتیرانی 

 

بارگیری آن در صنعت ارايی( و مجموع ارزش محموله قابلبه عنوان يک د)به مرور زمان ارزش کشتی ( 1: )متضمن آن هستند که کانتینربر یهایکشتبعاد فزاينده ا

، هانهیچبا افزايش ابعاد اين ( 3و ) ابديیمافزايش  هایکشتدر اين  ادثهح احتمال ايجاد در کشتی کانتینربر هامحموله یهانهیچتر شدن ابعاد با بزرگ( 2، )ابديیم افزايش

 .ابديیمبرای پیشگیری و کنترل حوادث کاهش  قابلیت دسترسی در آنها

دريايی تجارت کانتینری  ونقلحمل یهامحمولهاز  %10تا  5کانتینری بین  یهامحموله دهدیمدريانوردی نشان  یالمللنیبدر سازمان  شدهارائهمطالعات اروپايی  

داشت که هر محموله  بايد توجه .شوندینمدريايی به نحو صحیح اظهار  ونقلحملدر هنگام  هامحمولهاين  %30تا  20که بین  شودیم. برآورد دهندیمرا تشکیل  هانج

د. با توجه به پیشرفت ندريايی دار ونقلحملاز حوادث باشد که بسیاری از آنها پتانسیل تبديل به فجايع شیمیايی را در  یامجموعه سبب ايجاد تواندیمکاالی خطرناک 

 دريايی در نظر گرفته شود. ونقلحملسريع اين روند، الزم است که ايمنی شیمیايی به عنوان جزئی اساسی از ايمنی در 

از جنس فوالد  نرهایکانت. اين شوندیمفوتی حمل  40فوتی و کانتینرهای يخچالی  40فوتی،  20 یونقلحملدر کانتینرهای کاالهای خطرناک  یهامحمولهاغلب  

 باشند. ( می4مندرج در جدول ) و دارای مشخصات شدهساخته

 

 



 کانتینرهای خطرناک ونقلحملدر  مورداستفاده(: مشخصات کانتینرهای متعارف 4) جدول

 

  

 

 

 

 

 یهامحموله .شوندرا متحمل  gr6/0و  gr4/0انتهايی و کناری کانتینر بايد به ترتیب نیروهايی با شتاب  یهاوارهيد، (CSC-1996)طبق کنوانسیون کانتینر ايمن 

آور دسترسی افراد رای پیشگیری از پیامدهای مسئولیت. در شرايط عادی، بشوندیمموم  و مهر ونقلحملبرای جلوگیری از سرقت و دستبرد در حین  معموالًکانتینری 

حجم محدود  دشوار باشد. داًیاک ونقلحملر در طی مسیر تا دسترسی به داخل کانتین شودیم کار بستهکانتینری، تمام تدابیر ممکن به یهامحمولهمحتويات به غیرمجاز 

آغاز شونده در آن به دلیل ناکافی بودن محتوای اکسیژن در اوايل زمان توسعه آن متوقف گردد. همچنین  یهاقيحراغلب  شودیمو بسته فضای داخلی کانتینر موجب 

 هامحمولهکانتینر  ونقلحملين ترتیب . به اشودبسیار دشوار  جوارهم ساتیتأسانتقال حريق محموله به کانتینرها و  شودیماستحکام سازه فوالدی کانتینر موجب 

اما ماهیت حريق و انفجار در  دهد؛کشتی را پوشش  تيمأمورايمنی حريق در کشتی، اهداف حفاظت جانی سرنشینان و تداوم  گانهسهاز بین اهداف  تواندیم

سرعت به فاز گاز منتقل  هار بوده و ببسیار فرّ یونقلحملکاالهای خطرناک به کلی متفاوت است: اکثر کاالهای خطرناک مستعد انفجار و حريق، در شرايط  یهامحموله

يا انفجاری و محصوالت احتراقی در فضای محدود داخل  زاآتشکاالهای خطرناک، تجمع فزاينده گازها و بخارهای  یهامحمولهحريق در  ايجاد. در هنگام شوندیم

، زاآتش، مواد منفجره، مايعات زاآتشگونه وقايع در حريق گازهای اين. است انفجار يا که هر لحظه مستعد ترکیدن و کندیمه يک بمب ساعتی بکانتینر آن را تبديل 

 تابرای حمل مواد شیمیايی، همواره سعی بر آن است  یونقلحملمحتمل هستند. در موارد استفاده از کانتینرهای  کامالً آلی و غیر آن، یدهایپراکس، زاآتشجامدات 

به عبارت ديگر آغاز حريق در داخل  ؛است یونقلحملتن از اين مواد در يک واحد  هادهگنجانده شود. اين موضوع متضمن تجمع  نریکانتمقدار بیشتری از محموله در 

رناک در کاالهای خط یهامحمولهشديدی که انبوه مواد سوختنی را در  یهاقيحرچنین کانتینری چندان تفاوتی با حريق در انباری مملو از کاالی خطرناک مزبور ندارد. 

از جمله پیامدهای محتمل انفجار يا ترکیدن يک محموله کانتینری کاالی خطرناک  .شوندیمگیرند، يک مخمصه تمام عیار برای کشتی در حال سفر تلقی بر می

سرايت حريق به عرشه، و يا  ای خطرناک در انبارت کاالهپرانرژی متعدد، انتشار موج انفجاری، انتشار تابشی حرارت، نشت و انتشار محتويا یهاپرتابهبه تولید  توانیم

گسترش دامنه  تواندیمپیامدها کاالی خطرناک مجاور و درگیر کردن آنها در حادثه اشاره کرد. نتايج اين  یهامحمولهمجاور، سرايت حريق به  ساتیتأسکانتینرها و 

 و در نهايت انتقال به وضعیت فاجعه در کشتی باشد. حادثه و افزايش وخامت اوضاع، تلفات جانی، تخريب گسترده در کشتی، خسارات گسترده در اموال

برای کنترل حريق در  شدهئهارا. در يک نمونه طرح واکنش کندیمبسیاری با کشتی پیدا  یهاتفاوتکنترل حريق کانتینر حامل کاالهای خطرناک در خشکی  

درجه در  45با زاويه )متر  80به ارتفاع  یاذوزنقهو  شدهگرفتهدر نظر « منطقه پرخطر»متر از آن به عنوان  50، يک بیضی محاط به کانتینر با فاصله یونقلحملکانتینر 

متراکم کانتینری عرشه و  یهانهیچدر  وجهبه هیچ اما اين امکان عملیاتی شود؛یم تخلیه« منطقه عملیاتی»ذوزنقه نسبت به دو ستون کنار درب کانتینر( به عنوان  رأس

به محموله آنها دسترسی امکان  تنهانهو  شوندیممرتفع و متراکمی در عرشه و انبارها صفافی  یهانهیچدر  نرهایکانتانبارهای کشتی وجود ندارد. چنان که گفته شد، 

 یهامحمولهمکانیسمی برای کشف حريق در  گونهچیهدر سطح عرشه کشتی، دشوار و صعب است.  العادهفوقوجود ندارد، بلکه حتی دسترسی به سطوح خارجی آنها نیز 

کشف و اطفا با  یهادستگاهبرخی از انبارهای کشتی به  رفاًصفراوان و بر اساس مشاهدات ديداری استوار است. از طرفی  ریتأخوجود ندارد و اقدام و واکنش با کانتینری 

البته اين کشف و اطفا نیز پس از توسعه حريق در داخل کانتینر و  .است %50کربن مجهز بوده و احتمال کشف و اطفای حريق کانتینر توسط اين سیستم نیز  دیاکسید

فراوان همراه است در اطفای حريق کانتینرهای صفافی شده در عرشه، از تجهیزاتی مانند  ریتأخبا  اًطبعکه  شودیمافزايش حرارت انبار يا انباشته شدن آن از دود اجرا 

         شود. نیز توصیه می نصبقابل یهانازل( و water lanceاطفاگر ) یهاتفنگاز  یریگبهرهو البته  شدهاستفاده (Water Screen) اهافشانمانیتور آب و آب 

 

ارزش متوسط 

 محموله )دالر(

وزن متوسط 

 محموله )تن(

سقف بارگیری 

 )تن(

ارزش واحد 

 )دالر(

حجم فضای 

 اخلی )مترمکعب(د

ابعاد 

 )فوت(
 نوع کانتینر

 چندمنظوره 20 30 -1/32 2000 24-32/20 10 20000

 چندمنظوره 40 65 -7/65 3200 32-48/30 18 36500

 مرتفع -چندمنظوره 40 3/76 3400 48/30 18 36700

 یخچالی 40 60 16500 29 18 49800



 
 Maersk Kinloss اثر حریق در انبار کشتی انتینر محتوی فسفید آلومینیوم درکترکیدن  (:4)تصویر 

 

فناوری  رسدیمدريايی است. به نظر  ونقلحملکنترل حريق در کانتینرهای محتوی کاالهای خطرناک در شمار نیازهای حتمی آنچه گفته شد با توجه به همه 

 .ميپردازیم یونقلحملين نیاز است. در ادامه به بررسی تناسب کاربردی اين فناوری برای استفاده در کانتینر ه اايروسول مگ راهکاری متناسب برای پاسخ ب

 یونقلحملاز فناوری ایروسول مگ در کانتینر  یبرداربهرهو معایب  زایام -2-3
 خصوصیات خصوصیات اين سیستم را تحت دو مقوله است که مزايای فراوان و معايب اندکی دارد. در اينجا برخی ازفناوری ايروسول مگ سیستم اطفاگری  

 .میکنیمبررسی  ژهيو کارعمومی و 

 عمومیخصوصیات  -2-3-1
به  توانیم. از جمله اين خصوصیات کندیمها ممتاز کنندهفناوری ايروسول مگ دارای خصوصیات ذاتی فراوانی است که آن را در عموم مصارف متصور برای اطفا 

 موارد زير اشاره کرد:

عمل  مؤثر (فارغ از حالت و خواص ماده سوختنی) قيحرکه قبل از اين نیز ذکر شد، فناوری ايروسول مگ در اطفای کلیه انواع چنان  :کارسازی در اطفاء( 1)

همچنین در اطفای حريق در يک حجم کنترل  .ديآیمشمار ها امتیاز بسیار بزرگی بهکنندهانواع اطفای کارکردی ساير هاتیقابل. اين خصوصیت در مقايسه با کندیم

اين موضوع ناشی از سطح فعال عوامل اطفا، رفتار گازی و توزيع و واکنش سريع و  .کندیمها عمل ندهمشخص نیز ايروسول مگ به مراتب بهتر از ساير اطفاکن

 برابر 4و در نهايت قابلیت نفوذ آنها در نقاط پوشیده و پنهان در صحنه حريق است؛ به نحوی که کارسازی آن نسبت  آزاد در محیط حريق یاهکاليراديکنواخت آنها با 

کننده وجوه مقايسه ت. جدول زيراسارزيابی شده برابر آرگوتک، اينرژن و آرگونیت  40 و کربن دیاکسید FE-13، 5/15برابر  FM-200 ،5/7برابر  6، 1301 هالون

نیست، بسیار کارساز  یبرداربهرهآب يا ساير ترکیبات شیمیايی قابلدر مواردی که  تواندیمهای گوناگون است. همچنین کاربرد ايروسول مگ ارکردهای اطفاکنندهک

 باشد.

آن بسیار اندک  یاگلخانهن در آن صفر بوده و آثار وزواست. پتانسیل تخريب ا ستيزطیمحای سازگار با ايروسول مگ اطفاکننده: یطیمحستيزسازگاری  (2)

تولید نکرده و اطفای  یازبالهپسماند، پساب يا  گونهچیهها، ايروسول مگ کم است. بر خالف ساير اطفاکننده است. مقدار اکسیدهای نیتروژن ناشی از آن نیز بسیار

در  متحدهاالتيا ستيزطیمحاز انتشار آن در محیط نیز کم است. بر اين اساس، آژانس حفاظت از  تی نیست. سمیت ناشیآ یسازپاکحريق با آن مستلزم عملیات 

های هالون معرفی اصلی اطفاکننده یهانيگزيجاايروسول مگ به عنوان يکی از  SNAP (Significant New Alternatives Program)برنامه خود موسوم به 

 شده است.



اجزای  گونهچیهايستا بوده و  کامالًها، از فناوری ايمن و اتکاپذير برخوردار است. اين سیستم اطفاکننده ايروسول مگ در مقايسه با ساير :يمنی و اتکاپذيریا (3)

بوده و مقاومت  وزنسبکايروسول مگ . کپسول ردیگینمصحنه حريق بهره  در یکشلولهيا  فشارتحتمتحرکی )مانند پمپ يا کمپرسور( ندارد. اين سیستم از ظروف 

دارد. واحد اطفاکننده  خوبی در مقابل ضربه، خوردگی و رطوبت دارد. اين فناوری قابلیت عمل با حداقل مداخله انسانی را داشته و حتی قابلیت اتوماسیون کامل را

. با اين حال در موارد چندی، دهدیمروسول مگ را در شرايط عملیاتی افزايش ايروسول مگ رسانای الکتريسیته نیست. جمیع اين امور اتکاپذيری و ايمنی فناوری اي

ضرورت پژوهش برای بهبود اين محصول است. توصیه برخی از مراجع  کنندهانیبترکیدن تصادفی کپسول ايروسول مگ در محل تعبیه مشاهده شده است. اين موارد 

 محاط گردد. تعبیهبر آن است که برای ايمنی بیشتر، قفس محافظی )با رعايت فاصله ايمن از نازل تخلیه کننده مخلوط اطفاکننده( بر کپسول ايروسول مگ مورد 

 

 بازار های موجود در مقایسه وجوه کارکردی اطفاکننده: (5) جدول

 مکانیسم اطفا

 غلظت اطفاکننده
دوره عمر 

اتمسفر 

 کی

 )سال(

پتانسیل تخریب 

 ODPالیه اوزون 

پتانسیل گرمایش جهانی 
GWP 

)حرارت معادل حبس شده در 

تعداد واحد جرم دی 

 (صدسال کیاکسیدکربن در 

 سمیت
ترکیب 

 درصد
 اطفاکننده فرمول

گرم بر 

 مترمکعب
 درصد حجمی

 0 0 0 - 100 شیمیايی
 سايز شده کیپالستکربنات کلسیم  3/62 کم*

 ايروسول مگ

 کم
7/12% 
16% 9% 

 نیتروسلولز کربن
 چسب

 1301هالون  CBrF3 - کم 5600 10 65 5 330 شیمیايی

 CF3CHFCF3 FM-200 - کم 2900 0 5/36 7 530 فیزيکی

 کم 1450 036/0 12 9/11 530 فیزيکی

75/4% 
82% 

5/9% 

CHCl2CF3 CHClF2 
CHClFCF3 

NAF S III 

 CHF3 FE-13 - کم 11700 0 264 16-18 470 فیزيکی

 CHF2CH3 FE-25 - کم 2800 0 6/32 9/10 580 فیزيکی

 C4F10 3M PF 410 - کم 2/18 0 2600 5 530 فیزيکی

 کم 0 0 0 6/33 600 فیزيکی
50% 
50% 

N2 Ar آرگونیت 

 آرگوتِک Ar %100 کم 0 0 0 38 500 فیزيکی

 کم 0 0 0 5/37 500 فیزيکی
52% 

40% 8% 
N2 Ar CO2 اينِرژِن 

 کربن دیاکسید CO2 %100 زياد - 0 - 50 900 فیزيکی

 آب O2H - صفر 0 0 0 - - فیزيکی

 پودر شیمیايی - - کم 0 0 0 1400-1800 - فیزيکی يا شیمیايی

 سمیت اندک ايروسول مگ از سوی آکادمی علوم و موسسه بیوفیزيک مسکو گواهی شده است. *

 

ستند و اين موضوع حمل و نصب آنها و کوچک ه وزنسبکها با ساير اطفاکننده اطفاکننده ايروسول مگ در مقايسه یهاکپسول :يیجوصرفهسادگی کاربرد و ( 4)

را دارد. اين فناوری در مواردی که ساير  یساتیتأس هرگونهبوده و قابلیت افزوده شدن به  نصبقابلدر هر مکانی  باًيتقر. واحدهای ايروسول مگ کندیمرا آسان 

. کندیماست( عمل و يا به تدابیر احتیاطی ويژه نیاز  شدهخارجآب از دور  یهاپمپکه  یموارد مثل) شوندیماضطراری از دور خارج  طيشرا درتجهیزات اطفای حريق 

 .شودیممقرون به صرفه تلقی  العادهفوقاين اطفاکننده  ،و از اين رو به تعمیرات و نگهداری ندارد مگ ده سال است و در اين مدت نیازعمر مفید هر واحد ايروسول 



و در عین کنترل  کندنمیحساس  ساتیتأسو تجهیزات و  متیقگرانخسارتی را متوجه اموال  گونهچیهاطفای حريق توسط ايروسول مگ  :حفاظت از اموال( 5)

 .گذاردیمسالم در صحنه حريق بر جای  کامالًحريق، اين اموال را  مؤثر

ايروسول مگ يک محصول قابل تهیه و خريد از بازارهای تجاری است. همچنان که گفتیم اين محصول در  :محصول یهایگواهفراهم بودن در بازارها و ( 6)

و پیش از عرضه کیفیت آن تنظیم و به اجرا درآمده استانداردهای کیفی فراوانی برای توسعه کاربردها و تضمین  ، وشدهگرفتهکار بازارهای جهانی بهرف فراوانی در مصا

 ،AS 4487ه موارد زير اشاره کرد: ب توانیم هاهيديیتأها و . از جمله اين استانداردها، گواهینامهگرفته استکیفی و ايمنی بسیاری قرار  یهاآزموندر بازارها تحت 

AS/NZS 1851برنامه فضايی سايوزاز های محصول ، گواهینامه (SOYUZ ) ثبت ناوبری دريايی روسیه،گواهینامه ثبت استاندارد از فضای روسیه، سازمان هوا ـ 

ن از وگواهینامه عدم تخريب اليه اوزسسه روسی مهندسی مکانیک در هوانوردی، ؤممقاومت در برابر خوردگی از  گواهینامهگواهینامه بهداشت از وزارت بهداشت روسیه، 

برداری در شناورهای تجاری نیوساوث ولز توسط نهاد ناظر بر بهره هيديیتأ گارد ساحلی انگلستان،کوچک  یهاقيقا آالتنیماشاستفاده در  هيديیتأآکادمی علوم روسیه، 

اجزای شیمیايی  هيديیتأ، SSL) های خدمات علمی استرالیایزات حفاظت از حريق در آزمايشگاهفهرست تجه در AFP1731 ثبت تحت سند های استرالیا،آبراهه

 مراجعی چون (؛ آزمايش کاربرد محصول توسطEPA) متحدهاالتيا ستيزطیمحدر آژانس حفاظت از  SNAPاسترالیا، ثبت تحت برنامه NICNAS از دهندهلیتشک

و نجات  ینشانآتش، سازمان BVپذيرش از بخش دريايی  هایو نامه ؛، کتابخانه ملی روسیهنهاد پوشش کار استرالیا ،SSL)) ایاسترالهای خدمات علمی آزمايشگاه

 .بسیاری ديگراسترالیا و  BHPمالزی، 

 ژهيو کارخصوصیات  -2-3-2

 باشد: در صنعت دريانوردیيی به اين شرح موجد مزايا تواندیمدريايی کانتینرهای حامل کاالهای خطرناک  ونقلحملکاربرد ويژه فناوری ايروسول مگ در 

حريق، حجم کنترل بر روی چینه کانتینرهای صفافی شده بر روی کشتی بسته رايج اطفای یهاستمیساز  یبرداربهرهدر  :دامنه کارکردی اطفای حريق عتوس( 1)

اما در صورت کاربرد فناوری ايروسول  ؛شودیم. اين موضوع موجب تفاوت بارزی در کانتینرهای مورد صفافی بر روی عرشه و کانتینرهای مورد صفافی در انبارها شودیم

فارغ از محل صفافی کانتینر در کشتی و عملیات اطفا  شدهبسته یونقلحملمگ در داخل کانتینر، حجم کنترل مورد تعريف در کارکرد حفاظت از حريق بر روی کانتینر 

ناشی از محیط  یهاتيمحدود ریتأثعمل کرده و عملیات اطفا تحت  یونقلحملديگر، سیستم ايروسول مگ در داخل واحد . به عبارتشودیمدر داخل کانتینر اجرا 

آب در عرشه( کلیه اماکن صفافی  یهاجتو  کربن در انبارها دیاکسیداطفا کننده  یهاستمیس، دامنه اطفای حريق )بر خالف رونيا. از ردیگینمپیرامون کانتینر قرار 

 یهاسکيردر تبادل بوده و  یونقلحملهمواره بین وجوه  یونقلحمل. از سوی ديگر بايد در نظر داشت که کانتینر ردیگیمدر بر  کاال را در کشتی به نحو يکسان

 نریکانتاز سیستم اطفای حريق مورد نصب در داخل  یبرداربهره. شودیمبه وجه ديگر منتقل  یونقلحملز يک وجه طريق ا به اينمحموله محتوی در آن نیز 

شود. اين امر  نیتأمخاص به سرتاسر زنجیره  یونقلحملموجب امتداد دامنه کارکردی اطفای حريق از يک وجه  تواندیمو تعريف حجم کنترل بر روی آن  یونقلحمل

 بین وجهی کاالهای خطرناک به شمار آيد. ونقلحملتدابیر ايمنی در  یبخشانسجامبرای  مؤثرابتکاری  تواندیم

از مخلوط  یکمتر، حجم بباشداز محموله  ترانباشته یونقلحملاز فناوری ايروسول مگ، هرچه فضای کانتینر  یبرداربهرهدر صورت  :کارآيی در اطفای حريق( 2)

برای  یکمترخواهد بود. اين امر ناشی از آن است که به دلیل بسته بودن فضای داخل کانتینر، با انباشت بیشتر کانتینر فضای  ازیموردناطفاکننده برای اطفای حريق 

فافی در فضای داخلی کانتینر به کارکرد اطفای حريق سیستم ين ترتیب فشردگی صاه . بماندیمآن باقی  در( به عنوان بستر پیشرفت فرايند احتراق)انباشت گاز و بخار 

شدن  ترصعباطفای حريق ديگر انباشتگی بیشتر کانتینر از کاال موجب تقويت حريق فرض شده و عالوه بر  یهاستمیسکه در ؛ حال آنکندیمايروسول مگ کمک 

 .کندیمعملیات اطفا، مقدار بیشتری از اطفاکننده را نیز طلب 

 هاپمپاز مخازن بزرگ،  یامجموعهبزرگ مشتمل بر  ساتیتأسمتعارف اطفای حريق در شناورهای تجاری از  یهاستمیس :سازی سیستم اطفای حريقکوچک( 3)

، کارسازی و مقاومت در اتکاپذيری، ايمنی مؤکداطفای حريق دريايی به دلیل ضرورت  یهاستمیس. شوندیمها تشکیل و هیدرانت هالولهو کمپرسورهای پرقدرت، شبکه 

دريانوردی الزامی  یالمللنیب یهاونیکنوانساز منظر  اطفای حريق موجود در بازار هستند. نصب اين سیستم )که یهاستمیس نيترمتیقگرانبرابر خوردگی در شمار 

بری در نصب، تعمیرات و نگهداری فضای زيادی از کشتی را نیز اشغال کرده و ن و گاز خشک است( عالوه بر هزينهزيرسیستم آب افشا رندهیدربرگ معموالًتلقی شده و 



 ؛FP 53/INFدر هنگام واکنش در شرايط اضطراری( شوند. عالوه بر اين همچنان که در  ژهيوبهکشتی ) یرعادیغموجب خطراتی در عملیات عادی و  توانندیم اناًیاح

بايد به شیوه  هاقيحر، نداشته و اين دهندیمکه در عرشه کشتی روی  يیهاقيحررا در  قيحر خودکارقابلیت کنترل  هاستمیس، اين دشدهیقنیز  FP 54/INF.2 و

، سیستم هاستمیسبوده و کارسازی محدودی در کنترل حريق در کشتی دارند. در مقابل اين  برسرمايه ساتیتأسگفت که اين  توانیمدستی اطفا گردند. با اين اوصاف 

ندارد. اين  نیاز موردنظراز اجزای الزامی  کيچیهنصب مجدد( را در داخل کانتینر داشته و به  يا برداشت و)است که قابلیت نصب  حملقابلسول مگ يک سیستم ايرو

ايش دمای داخل کانتینر، سیستم فضای زيادی از کشتی را اشغال نکرده و در طی سفر دريايی يا توقف نیاز به نگهداری و يا حتی بازديد و سرکشی ندارد. در صورت افز

. با توجه به عمر کندیمدر کشتی به نحو کارساز عمل  از محل يا نحوه صفافی کانتینر یريرپذیتأثاين سیستم اطفای حريق به طور خودکار وارد سرويس شده و بدون 

 قرار داد مورداستفادهکانتینری مختلف نصب نموده و در سفرهای دريايی  یهامحمولهبارها و بارها در  توانیمرا  کننده اطفاواحد ايروسول مگ، هر واحد از اين  سالهده

کانتینری  یهامحمولهاز فناوری ايروسول مگ در  یبرداربهره رونياآن منقضی گردد. از  مصرفخيتارو يا  شدهمصرفدر شرايط حريق  موردنظرتا زمانی که واحد 

اطفای حريق کشتی همچنان نقش حیاتی خود را حفظ  ساتیتأسشود. هرچند  نربریکانتدر شناورهای  هانهيهزو  در فضا، وزن یتوجهقابل يیجوصرفه سازنهیزم تواندیم

کمک کرده و زمینه بهبود کارکردی آنها را فراهم آورد. شايد دستیابی به  هاستمیسبه اين  تواندیمای محمولهاطفای حريق درون یهاستمیسکاربرد  ، اماخواهند کرد

نیاز به فراهم آورد. اين موضوع « ايمنی کشتی»به  «هامحمولهايمنی »مقبولی از ايمنی در قسمت بارچینی کشتی، زمینه انتقال تمرکز صاحبان کشتی را از  نسبتاًسطح 

 .دارددر آينده  یترقیدقبررسی 

و  شودمی محدودذکر شد، در هنگام سفر دريايی دسترسی به فضای داخلی کانتینر به شدت  طور کههمان :هامحمولهبهبود کارسازی و ايمنی در کنترل حريق ( 4)

کانتینری دريايی  یهامحموله. همچنین گفتیم که عملیات اطفای حريق در ردیگیمفراوان صورت  ریتأخشده در کشتی اغلب با صفافی یهامحمولهکشف حريق در 

عملکرد  تواندیماز سیستم ايروسول مگ  یبرداربهره. در مواجهه با اين چالش، گردندیممتعددی مواجه است که به کشتی يا محموله باز  یهاتيمحدوداغلب با 

، يا آتش گرفتن فتیله متصل به 3ممتازی را در زمینه اطفای حريق فراهم آورد. اين سیستم در صورت دريافت سیگنال الکتريکی افزايش درجه حرارت داخل کانتینر

، بلکه مداخله انسان شودیم د و کارساز حريقمنموجب کشف سريع و اطفای شتاب تنهانهکانتینری  یهامحموله. کاربرد فناوری ايروسول مگ در شودیمسیلندر فعال 

عملیات به  گونهنياحال آثار خطای انسانی در سانی در اطفای حريق شده و در عین. اين مشخصه موجب صیانت از نفوس انرساندیمرا نیز در اطفای حريق به حداقل 

 .رساندیمحداقل 

. در بازارهای دارد MAG16و  MAG13 نیاز بهدر اين کانتینرها به ترتیب  مؤثرفوتی، اطفای حريق  40فوتی و  20با توجه به ابعاد داخلی کانتینرهای  :قیمت( 5)

واحد ايروسول مگ در کانتینر . از آنجا که تجهیز هر محموله کاالی خطرناک مستلزم نصب يک ردیگیمگران قرار  نسبتاًهای ی، ايروسول مگ در شمار اطفاکنندهايمن

زا تلقی گرديده و بسیار هزينه ونقلحملدر فرايند  تواندیمشان یهامحمولهآن است، الزام صاحبان کاال به خريد يک واحد از اين اطفاکننده برای هر يک از  کنندهحمل

کاالی خطرناک عاری از حوادث  یهامحمولهبخش اعظم  ونقلحملکاالهای خطرناک را با چالش مواجه کند. اين در حالی است که  ونقلحملحتی توجیه اقتصادی 

 تفادهاسیبواحدهای ايروسول مگ در انتهای سفر دريايی نزد بسیاری از صاحبان کاال  اتفاقبهحريق( است و اين موضوع موجب خواهد شد که اکثر قريب  ايجاد ازجمله)

به اطفاکننده ايروسول مگ حل  کانتینری را با توسعه شبکه واگذاری کانتینرهای مجهز ونقلحملاز اين فناوری در  یبرداربهره یهانهيهز رسدیمباقی بماند. به نظر 

یز با توجه به تدابیر پیشگیرانه به نحوی ايمن در دريا کاالی خطرناک ن یهامحمولهو اغلب  شودمیهمچنان که گفتیم عمر مفید اين اطفا کننده به ده سال بالغ  کرد.

در  هاکپسولبا تهیه موجودی معینی از اين  توانندیمرا دارد، خطوط کشتیرانی  یونقلحملقابلیت نصب مجدد در کانتنیرهای  هاکپسول. از آنجا که اين شوندیمحمل 

تعدادی ، نصب دائمی کپسول ايروسول مگ بر روی ترسهلمنفجره عرضه نمايند. راهکار يا  ریگآتشيا  زاآتشسطح شبکه توزيع کانتینر خود، آنها را صاحبان کاالهای 

مشتريان خود  نکهياطريق خطوط کشتیرانی عالوه بر  اين هبندی کاالهای خطرناک است. بی و تخصیص ويژه آنها برای محمولهخط کشتیران یونقلحملکانتینرهای  از

، با واگذاری و کرايه واحدهای اطفاکننده مزبور در عین تحصیل درآمد، ايمنی کاالی مورد حمل، کانتینر رهانندیمنه سنگین خريد واحدهای ايروسول مگ را از تقبل هزي

فناوری ايروسول مگ، تقاضای از  یبرداربهره. با اين حال بايد توجه داشت که در صورت الزام قانونی به دهندیمآن را نیز افزايش  کنندهحملحامل آن و کشتی 

                                                           
 در محموله تنظیم نمود. موردنظرآن را در سطوح  توانیماست و البته  گرادیسانتدرجه  175برابر  معموالًی سیلندر سازفعال فرضشیپدمای . 3 



مقیاس نزد تولیدکنندگان اين  یهايیجوصرفهتولید در اثر  یهانهيهزمحرک افزايش حجم تولید و کاهش  تواندیمخواهد شد که  برای آن در بازارها ايجاد یاعمده

 محصول گردد.

کرد. اين واحدها قابلیت کاربرد در ايروسول مگ  واحد هر کشتی را ملزم به همراه داشتن چند توانیمدر صورت کاربرد گسترده اين فناوری، ساير مصارف: ( 6)

و پس از  شوند گرفتهکار به راحتی برای اطفای حريق به توانندیمحريق در آنها  را دارند و در صورت ايجادفضاهای بسته کشتی همچون موتورخانه و يا انبارهای کشتی 

به جای کپسول ايروسول  توانیمه سفر با نصب واحد ديگری جايگزين شوند. همچنین برای سهولت استفاده از اين فناوری در فضاهای بسته مصرف يک واحد در ادام

 پرتابی آن استفاده کرد. یهانارنجکمگ از 

توان گفت که اين فناوری راهکاری کارساز و کارآمد برای کنترل حريق در فناوری ايروسول مگ، می ژهيکارواز خصوصیات عمومی و  شدهارائهبنا بر توصیف  

با کاربرد گسترده آن  رودیممانند قیمت، ايمنی و اتکاپذيری اين محصول همچنان جای بهبود دارد و انتظار  يیهاجنبهکانتینرهای حامل کاالهای خطرناک است. البته 

پس از فروش آن در بازارهای جهانی و بازار داخلی ايران و يا بهبود گذارند. البته بر الگوی عرضه اين محصول و خدمات حین نیز رو به  هاجنبهدر صنعت دريانوردی اين 

 جدی گرفته شوند. کامالًوارد است که برای ترويج استفاده گسترده از آن بايد  ینیز نقدهاي

از  یبرداربهرهدريانوردی جمهوری اسالمی ايران بوده است.  بخشويژه  توجه موردگیری از فناوری ايروسول مگ در کانتینرهای حامل کاالهای خطرناک بهره 

و کاالی خشک به کمیته فرعی کاالهای خطرناک، کانتینر  DSC 13/3/11میالدی طی سند شماره  2008 سالدريايی کانتینرها در  ونقلحملاين فناوری در 

 دهندهنشان هاشيآزماآزمايش قرار گرفت. نتیجه حاصل از اين  بندر مجتمع بندری شهیدرجايی موردنیز در  1389در سال  و دشدريانوردی پیشنهاد  یالمللنیبسازمان 

اين محصول در سطح  کنندگانعرضهاز اين فناوری برای کنترل حريق در کانتینرهای حامل کاالهای خطرناک بود. امیدواريم با توجه و پشتیبانی  یبرداربهرهقابلیت 

ی اين راهکار و پیشنهاد و زمینه کار بیشتر بر رو شودامکان کار، منزلت حمايت کارشناسانه جمهوری اسالمی ايران از اين محصول تجاری پاس داشته  یالمللنیبملی و 

ده و زمینه بسیاری از حوادث و فجايع شدريايی  ونقلحمل؛ چرا که اين امر موجب ارتقای سطح ايمنی در صنعت گرددصنعت دريانوردی فراهم  یالمللنیبآن به مراجع 

که اين گروه  رودیماين محصول تجاری انتظار  کنندگاننیتأماين امر برای  العادهفوقچید. البته با توجه به سودآوری  خواهد بررا  ونقلحملمحتمل در صنعت 

 در اين زمینه اهتمام ورزند. الرم یپردازمفهومبه پشتیبانی در  تریمؤثرو به نحو بگذارند  کنار را انهنگرسوداگری جزئی

 یریگجهینت -3

اقتصادی، اجتماعی و  یهانهيهزو  هاسکير ،سوکياز  باشد.می دريايی ونقلحملدر  زیبرانگچالش یامسئلهمخاطرات حريق در شناورهای کانتینربر  

در اسناد  ژهيوبه ،یالمللنیبجدی مواجه است. اين موضوع در مراجع  یهاتيمحدودکنترل حريق در کشتی با  ،و از طرف ديگر تحمل نیستقابل آن یطیمحستيز

 بوده است. توجه موردبسیار ( IMO)دريانوردی  یالمللنیبسازمان 

و شرح داديم که اين فناوری از شد  به توصیف اجمالی اين فناوری پرداخته اين مقاله است. در  ینشانآتشفناوری ايروسول مگ در شمار دستاوردهای بارز صنعت  

و سازگاری با  محصول یهایگواهی، حفاظت از اموال، فراهم بودن در بازارهای تجاری و جوياتکاپذيری، سادگی کاربرد و صرفه منظر کارسازی در اطفا، ايمنی و

مزايای  های ديگر موجود در بازار دارای مزايای بارزی است. همچنین استفاده از اين اطفاکننده در کانتینرهای حامل کاالهای خطرناکنسبت به اطفاکننده ستيزطیمح

سیستم اطفای حريق، بهبود  یسازکوچکدر کنترل حريق،  يیکارابهبود  دامنه کارکردی اطفای حريق، عيتوزبه  توانیمه از جمله آنها ک کندیمبارز ديگری را ايجاد 

 یهاولهمحمدريايی  ونقلحملدر زمینه کاربرد اين فناوری در  یپردازمفهومو ساير مصارف اشاره کرد. در راستای  هامحمولهکارسازی و ايمنی در کنترل حريق 

که  رسدیم. بر اين مبنا به نظر شدآن، مدل واگذاری استیجاری واحدهای ايروسول مگ يا کانتینرهای تجهیزشده به اين فناوری را تشريح  یسازیتجارکانتینری و 

کل صنعت  ترفراخ یادامنهو صنعت دريانوردی و در  باشدمیکانتینری کاالهای خطرناک  یهامحمولهکنترل حريق در  اسب برایفناوری ايروسول مگ راهکاری من

 از اين رهگذر منتفع شود. البته ارتقای ايمنی، اتکاپذيری، قیمت و عرضه اين اطفاکننده در بازارهای جهانی و ملی در شمار ضروريات است. تواندیم ونقلحمل

کانتینری به عمل آورده  ونقلحملکارشناسانه در زمینه معرفی اين اطفاکننده به صنعت  یزپردامفهومبه  یاژهيوصنعت دريانوردی جمهوری اسالمی ايران اهتمام  

حريق  یهاشيآزمابه ارائه تنظیم سند پیشنهاد کاربرد اين فناوری در کانتینرهای حامل کاالهای خطرناک و  توانیمپذيرفته در اين زمینه اقدامات صورت ازجملهاست. 



 از مطالعات مفهومی ،ضمن قدردانی از دولت جمهوری اسالمی ايران ايروسول مگ فناوری کنندگاننیتأمای آن دارد که ج، کشور اشاره کرد کاالهای خطرناک در بنادر

 در زمینه توسعه اين کاربرد نوين برای فناوری يادشده پشتیبانی کنند.
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