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  ارزيابي ايمني تجهيزات تخليه و بارگيري كانتينري بنادر

  

 2يمصباح سايباندكتر ،1عليرضا اكبر نژاد

  

  :akbarnejad.a@gmail.comEmail دانشگاه اميركبير –دانشجوي كارشناسي ارشد سازه دريايي 1

   :msaybani@aut.ac.irEmail دانشگاه اميركبير تهراناستاد 2

 

  : چكيده

يه و بارگيري كانتينرها در تجهيزات تخل هاي محلي و بين اللمليمطابق با استانداردكه مي بايست ايمني ضرورت رعايت و بكارگيري با توجه به 

نكات پيشگيري از  رعايت ؛ر بنادر رو به افزايش استد ها كاال كانتينري مبادالت حمل و نقلحجم  كهبا توجه به اينباشد و نيز همچنين  بنادر

 راهكار هاي مرورشناسايي عوامل حادثه ساز در بنادر و به مطالعه منابع با  در اين مقاله ابتدا .ضروري به نظر مي رسد بيش از پيش خطر

شود  مى كانتينرى هاى سيستم پايانه از استفاده گسترش كه سبب مواردىو  هشدپرداخته به محيط كاري ايمن  جهت نيل هاپيشگيري از آن

، حمل و نقلاز آنجا كه  وه مورد مطالعه قرار گرفت ايمن سازي تجهيزات بندري، كاهش ريسك خطرات منظور همچنين به .است شدهبررسي 

به معرفي و مطالعه اصول  مقاله در ادامه ،مي باشد محلي و بين المللي هايكنوانسيونو  تابع قوانين و مقرراتكانتينري كاالي تخليه و بارگيري 

 اين رعايتلزوم . شده استپرداخته  ؛، باعث ايجاد محيطي امن خواهد شدهاني و داخلي كه رعايت صحيح آنهااستانداردهاي ايمني موجود ج

انتينري و انجام روزانه تهيه چك ليستهاي مربوطه مطابق ضوابط استانداردها در صنايع دريايي و بخصوص در بارگيري و تخليه ك استانداردها

ث جراحات شديد و مرگ كارگران شده و عاغلب با هنگام وقوع آن دركه در اپيشگيري از حوادث در بنو به منظور  همورد بررسي قرار گرفت

كاهش سوانح و افزايش محيطي ايمن  بمنظور كه راهكارهاي ايمني ،خسارات جبران ناپذيري به تجهيزات، ماشين آالت و كاالها وارد ميكند

علل بروز خطرات  و در نتيجه گيري اين مسئله بررسي گرديد كه با وجود اينكه برخي از عوامل. ه استتاثير گذارند مورد مطالعه قرار گرفت

، تعميم و معرفي استراتژي با اين حال امكان تعديل ،مي گردد غير قابل تغيير هستند و به ماهيت اين حوزه باز مختلف در بنادر سوانحناشي از 

  .ممكن است ايمني انجام كارهاي روزانهامل روي سالمتي و وبالقوه اين ع اتمداخله براي كاهش اثر وهاي جديد 

   :كلمات كليدي

 كنوانسيونها و استانداردهاي محلي و بين المللي - اشتباهات انساني -  ايمن سازي تجهيزات بندري -  ايمني بنادر - بارگيري و حمل كانتيتري 

  

  :مقدمه-1

در حال حاضر بدليل وجود كشتي هاي . از زمان جنگ جهاني دوم تا كنون حمل و نقل دريائي افزايش قابل مالحظه اي حاصل كرده است

تخليه و بارگيري با سرعت بيشتري انجام ميشود و اين امر در كاهش عظيم و استفاده از تجهيزات مكانيكي بجاي نيروي بدني انسان ، عمليات 

  .زمان توقف كشتي ها در بنادر بسيار مؤثر بوده است 

انه عمليات اجرايي در بنادر و اسكله هاي تخليه و بارگيري شامل طيف وسيعي از عملياتي است كه روي كشتي ها ، اسكله ها و در انبارها و پاي

اين طيف كاري عمدتا . باشد  شود و اغلب مستلزم استفاده از وسايل و تجهيزات متنوع و پيچيده و گران قيمت مي يهاي بندري انجام م

  :فعاليتهاي زير را دربر ميگيرد 

و پايانه هاي  بارزدن ، تخليه كشتي ها ، انتقال كاالاز كشتي به كرجي ها يا به وسايل ديگر حمل و نقل ، انباركردن كاالها در جايگاهها ، انبارها

  .....مخصوص ، حمل و نقل كاالها و افراد در محدوده بندر ، تعمير و نگهداري وسايل جابجائي بار و

با توجه به حوادث بي شماري كه به دليل عدم رعايت موارد ايمني، فرسودگي و قديمي بودن برخي از تجهيزات بندري رخ مي دهد، ايمني در 

هم چنين گاهي به دليل كمبود تجهيزات غير ايمن و بي توجهي به ايمني تجهيزات بندري . ئز اهميت استاين گونه از تجهيزات بسيار حا

بنابراين ابتدا با شناسائي اين گونه نواقص و ايمن سازي . باعث شده كه تنها به سالمت يك دستگاه از نظر فني و مكانيكي رسيدگي شود

ايمني تجهيزات بندري، شناسائي هر يك از  مشخصه هايآشنائي با . يب ايمني بنادر برداشتتجهيزات، مي توان گام مؤثري در باال بردن ضر

اين مشخصه ها، تهيه چك ليست هاي ايمني تجهيزات بندري، تعيين ميزان درصد ايمني قابل قبول تجهيزات بندري و مقايسه مشخصه هاي 
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تحقيق، مورد  اينصه ها و تالش براي رفع معايب و موارد غير ايمن در ايمني تجهيزات با يكديگر جهت شناسائي نقاط قوت هر يك از مشخ

بر اساس اين مقاله رعايت موارد و نكات ايمني براساس دستورالعمل ها، استانداردهاي ايمني وكاتالوگ هاي مختلف . بررسي قرار گرفته است

با توجه به وضعيت . گيري و تخليه كانتينري الزامي خواهد بود تجهيزات، در كاهش ريسك و احتمال بروز برخي از حوادث در بندر هنگام بار

  .ايمني تجهيزات مورد بررسي اميد است بتوان در آينده با توجه به امكانات، شرايط و نيز ميزان ريسك به رفع آن نواقص پرداخت

بارها به   .بكار ميروند  به عرشه كشتي ها  حمل شده امروزه با توجه به تنوع در شكل بار ، تجهيزات متنوعي براي جابجا كردن انواع كاالهاي  

، عدل هاي پنبه ، الوار ، ) ورقه هاي كاغذ ( صندوق ، جعبه ، كانتينر ، كيسه ، لوله ، ورقه  :  كه شاملاشكال بسيار متنوعي وارد بندر ميشوند

در  .ين فرم ها  نياز به روش خاصي براي حمل و جابجائي داردهريك از ا..   وسايل نفله و ماشين آالت ، مواد فله اي بصورت پودر ، مايعات و

برق به  بنادر بزرگتر كه كشتي ها در لنگرگاه پهلو ميگيرند  ، تخليه و بارگيري معموال با استفاده از انواع جرثقيل هايي است كه بوسيله نيروي

كشتي در مسافتي دور از اسكله يا در وسط آب لنگر انداخته باشد ، هنگامي كه جرثقيل در اسكله ها وجود نداشته باشد يا . حركت در مي آيند 

 .براي جابجائي بار از دكل كشتي ها يا جرثقيلهاي موجود در كشتي استفاده ميشود

  

  : بررسي علل حوادث-2

ايمني،بهداشت و  رعايتحمل كاال ها از طريق بنادر به . ايمني است يكي از اساسي ترين شاخص هاي بحراني در حمل و نقل بنادر، موضوع

هاي خطرناك در بنادر رو به افزايش است، رعايت ايمني بيش از  از آنجا كه ميزان تخليه و بارگيري كاال ]5[.حفظ محيط زيست نيازمند است

محيط كاري ايمن  پيشگيري از آن ها، مي توان به با شناسايي عوامل حادثه ساز در بنادر و يادگيري راهكار هاي. ضروري به نظر مي رسد پيش

بي شك يكي از راههاي جلوگيري از بروز سوانح و خطر، شناسايي عوامل و ارائه راهكار مناسب در زمان مناسب است كه اين مورد  .دست يافت

ر بنادر مي ابتدا به شناخت خطر و علل حوادث د. با رعايت اصول استانداردهاي ايمني موجود جهاني و داخلي محيطي امن را ايجاد خواهد نمود

  . حوادث و بيماريها:  در هرمحيط كاري بخصوص محيطهاي صنعتي  مخاطرات مختلفي وجود دارد كه دو نوع آسيب ايجاد مي نمايند . پردازيم

 : عبارتند ازمهمترين مخاطراتي كه در بندرها  منجر به بروز حوادث عمده  ميشود : حوادث= 1- 2

  ....حمل و نقل از قبيل جرثقيلها ، ليفتراكها ، واگنها و برخورد با وسايل - 1-1- 2

  وقوع آتش سوزي - 1-2- 2

  .. .)باالي بار، جرثقيلها ، عرشه كشتي ها و( سقوط افراد از ارتفاع  - 1-3- 2

  سقوط بار بر روي افراد - 1-4- 2

  مسموميت حاد ناشي از تماس با محموله هاي حاوي  مواد سمي - 1-5- 2

  جمعي  و درگيريهاي فردي  بين گروههاي كاري مختلف با قوميتها و حتي مليتهاي  گوناگون در بندرنزاعهاي  -1-6- 2

  

  : عبارتند از دنو حتي بروز حادثه گرد ميتوانند منجر به بيماري مهمترين مخاطراتي كه  : بيماريها -2- 2

  كمبود يا نبود وسايل مكانيكي مناسب جهت جابجايي و حمل بار - 2-1- 2

  سروصدا و ارتعاش ناشي از لوازم و دستگاههاي مختلف - 2-2- 2

  تهويه نامناسب در  اماكن سرپوشيده و آلودگي هواي فضاي عمومي بندر  - 2-3- 2

  ا كمبود امكانات رفاهي و بهداشتينبود ي - 2-4- 2

  كار در فضاهاي كوچك و محدود وابزار كار نامناسب  - 2-5- 2

  گرما ، رطوبت و شرايط جوي نامساعدتابش اشعه مستقيم  خورشيد ،  -2-6- 2

اين مشكل در ( كمبود نور در اماكن و محوطه ها هنگام شب و خيرگي ناشي از ورود از محيط ساختمان به محوطه ها در هنگام روز - 2-7- 2

 )محيط بندر بدليل انعكاس نور از سطح آب بسيار بارز ميباشد 

اختالالت و دردهاي ستون و  بيشترين حوادث در بندر ها درصد فراواني 50روي افراد با  و سقوط بار از ارتفاع براز ارتفاع  افراد سقوط 

بيماريهاي ريوي  مي توان بهموارد ديگر از . را شامل مي شود بيشترين بيماريها در بين كارگران بندر درصد فراواني 50با  مهره ها

زبست كه هنوز در خيلي از كشورها يك معضل اساسي است و از ناشي از استنشاق ذرات گردوغبار و مواد شيميايي سمي بخصوص آ

سوختگي پوست در تماس با  شاملبا فراواني كمتر  يموارد ديگردر اين راستا  .اشاره نمودميان كارگران باراندازها قرباني ميگيرد 
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 ، پشم نظير دامي محصوالت از ناشي عفوني بيماريهاي ؛ اكتيو راديو مواد هاي محموله از ناشي خطرات ؛محموله هاي شيميايي 

با توجه به موارد ذكر شده به نظر مي آيد كه ابتدا مي بايست محيط كار در  .نيز در رده هاي بعدي خطر در بنادر مي باشند ....و پوست

. مني را منظور نمودبنادر و ماشين آالت مربوطه به شكل كامل مورد ارزيابي و شناخت قرارگرفته و سهم آنها از پياده سازي اصول اي

جرثقيلها از ماشين آالتي هستند كه در دنياي امروزه سهم شگرفي در بارگيري و تخليه كانتينري دارند و از عوامل مهمي هستند كه 

  .چه بواسطه خطاي انساني و چه سيستماتيك ميتوانند در بروز خطر نقش بسزايي داشته باشند

  

  :كانتينرها-3

 .است يافته افزايش كانتينر با شده جا جا به كاالي سهم ها، گذشت سال با .گرفتند قرار استفاده مورد 50دهه ميانه در بار اولين براي كانتينرها

 ها پايانه و بنادر اهميت رو اين از .است يافته بيشتر گسترش و واحدكانتينر 8000 تا 400 از ها كشتي ظرفيت لعاده، فوق ا رشد نتيجه اين در

 كشتي گردش زمان عنوان تحت كند، سپري مي بارگيري و تخليه منظور به پهلوگيرى براى كشتي يك كه را زماني .كند مى پيدا افزايش

 كمترين تا آن كاهش شود و مي شناخته ها كانتينر ونقل حمل هزينه در مهم مشخصه يك عنوان كشتي به گردش زمان .شود مي مطرح

 هاي توسعه سيستم و ايجاد لزوم و نياز علت همين به .ميباشد بنادر مديران و هاى كشتيرانى شركت اصلي هاي اولويت از يكي ممكن، مقدار

 هرچه ها پايانه گردانندگان جهان در تمام و شود مي احساس بيشتر هرچه مدرن تر و ايمن بمنظور كاهش ريسك خطر، و پيچيده ونقل حمل

بزرگتر و بالطبع افزايش ريسك خطرات تاشي از  هاي كشتي وجود با .بدهند خود مشتريان به و سريعتري بهتر سرويس تا كوشند مي بيشتر

 ماهر نيروي انساني كمبود خدماتي، كاركنان باالي هاي هزينه عمليات، انجام زمان مشكالتي نظير بروز حوادث و سوانح، افزايش عوامل انساني،

 تمام در علل همين به عمليات اتوماسيون و مدرن تجهيزات است، كه استفاده از آمده وجود به دسترس در هاي زمين از وري بهره افزايش و

 هرچند .گيرند قرار استفاده ساحل مورد كنار در بندر توسعه براى وسيعي هاي زمين بايد ترافيك، افزايش با. ند گرفته ا قرار مورد توجه جهان

 هاي بودجه عالوه به .ساخته شوند دريا مجاورت در بايد كانتينري هاي پايانه .است مشكل بسيار پايانه جديد ساخت براى مناسب زمين يافتن

 از طور مؤثري به تغييراتي، انجام با ميتوان هايي، هزينه چنين در جويي صرفه جهت .تخصيص يابد بايد زمين اليروبي و اصالح براى كالني

. كرد، كه با توجه به استفاده از ارتفاع در دپو كردن كانتينرها، بشدت احتمال بروز خطرات را باال مي برد استفاده بندر در موجود هاي زمين

كانتينرها  "اصوال. كانتينرها داراي انواع مختلفي هستند كه به فراخور نوع آن، ضريب ريسك خطرات متغيير و نحوه برخورد با آنها متفاوت است

) Reefer or Frigo(يخچالي  كانتينر، ) Flat(سكويي  كانتينر، ) Open Top(روباز  كانتينر،) Dry Van container(خشك  كانتينربصورتهاي 

از عوامل مهم در ايمني حمل و نقل كانتينري نحوه . مي باشند) Flat Rack(جانبي  ديواره بدون كفي كانتينر، ) Tank(مخزني  كانتينر، 

پخش متقارن وزن بار در كانتينر باعث خواهد شد تا مركز ثقل بار در هنگام بارگيري و تخليه تغيير . چيدمان اجناس در داخل كانتينر است

در صورتيكه در چيدمان بار در كانتينر دقت كافي اعمال نگردد، باعث جابجايي بار در هنگام بارگيري و . نكرده و باعث لنگر ناشي از آن نشود

  ]4[.در پي خواهد داشت، كه خروج بار در ارتفاع بر اثر فشار وارد بر درب كانتينر را حادث مي شود تخليه شده و لطماتي گاه جبران ناپذيري

 

  

  

  

  .سازد مي ممكن را هاي انبار بلوك ارتفاع افزايش كار اين است، مشكل اين براي خوبي حل راه انبار پايانه، قسمت اتوماسيون

  

  

  

  

  

  كانتينريروند تخليه و بارگيري در پايانه  -1شكل

  :كرد عنوان صورت زير بطور خالصه به را ميتوان شود مى كانتينرى هاى سيستم پايانه از استفاده گسترش كه سبب مواردى
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  .كانتينرها بارگيري و تخليه در دقت و مناسب قرارگيري محل - 6- 3

 .كار نيروي هزينه خصوص به بهره برداري هاي هزينه كاهش -7- 3

 .كاهش خطر دزدي از بار -8- 3

 .حملمحاسبات گمركي سهل تر و تعيين راحت تر كرايه  -9- 3

 .عدم حمل بار بصورت فله -10- 3

 .افزايش سرعت انتقال -11- 3

بار، پوشش  سازي، تحكيم خدمات اشاره تمود كه ناشي از استاندارد سرعت، سهولت، ايمني و گسترهاز ويژگيهاي حمل كانتينري مي توان به 

  .منظم مي باشد سرويسهاي مشخص و ساده، مسيرهاي مشخص و اجرايي هاي بنادر، فرايند در گسترده عمليات، امكانات در كاال، سرعت

  ايمن سازي تجهيزات بندري- 4

 توسط اشاره مورد اصول ايمني بايست مي بندري تجهيزات و آالت ماشين مونتاژ و حمل خريد، سفارش، انتخاب، در ايمني ارتقاء منظور به

 حداقل به يا حذف تجهيزات و ماشين آالت ناايمن بودن به مربوط ريسكهاي كه نحوي به گيرد قرار نظر مد المللي بين و ملي ذيربط مجامع

 اپراتورها، نياز مورد هاي آموزش يدكي، قطعات تامين تعمير، و ايمن، نگهداري بهره برداري چگونگي به مربوط هاي دستورالعمل .برسد ممكن

 و سازنده كارخانجات هاي دستورالعمل اساس بر ميبايست ماشين آالت استقرار و محل زيرساخت مقاومت اپراتوري، شغل احراز شرايط

 هاي دستورالعمل رعايت بدون بندري تجهيزات و ها دستگاه از بهره برداري .گردد تهيه بين المللي و نامه هاي ملي آئين و مقررات همچنين

 ، دارد وجود سنگين اجسام انتقال و نقل به نياز صنايع تمامي در تقريباً .است بنادر ايمني سيستم مديريت آيين نامه با مغاير مربوطه، ايمني

 خاص كار نوع و ها سيستم پيچيدگي لحاظ به كه باشد مي جراثقال ميگيرد قرار استفاده مورد رابطه اين در كه دستگاههايي ترين متداول از يكي

اي است كه راننده جرثقيل بايد به خاطر ايمني مهمترين مسئله  .الزامي استدر هنگام استفاده از آن ايمني و رعايت نكات  موارد دانستن ،

تي داشته باشد، چون با يك اشتباه ساده چندين نفر از كارگران كارگاه را خواهد كشت يا جراحاتي به آنها وارد خواهد نمود ، كه با هيچ قيم

محلي و بين المللي ذكر شده جهت محيطي  در كاتالوگ ها و نيز استانداردهاي "از اينرو رعايت نكات ايمني كه عموما .قابل جبران نخواهد بود

در زير موارد ايمني اجزاء تجهيزات بندري بر اساس دفترجه ها و كاتالوگ هاي مربوطه بيان . امن و به دور از خطر الزامي به نطر مي رسد

  :ميگردد

  .ر استدنده عقب و خط راهنما، عقب،) پائين نور و باال نور( جلو هاي چراغ شامل  :تجهيزات هاي چراغ -1- 4

 به ها چراغ اين. است ضروري جرثقيل و ليفتراك اپراتورهاي ديد جهت هائي چراغ فوق هاي چراغ بر عالوه :اپراتور ديد هاي چراغ -2- 4

  .ببيند بيشتري دقت با را...  و كاميون و محوطه بار، كارگران، تاريكي زمان در بتواند دهد مي را امكان اين راننده

با توجه به اين كه اپراتور جرثقيل هاي موجود در اسكله از سطح باالتري به اسكله ها نگاه مي  ):چراغ هاي هشدار دهنده(گردان  چراغ -3- 4

  .كنند بايد ديد كافي نسبت به تردد تجهيزات بندري داشته باشند

  .باشد استاندارد فركانس حد در بايد نيز وسيله اين صداي :بوق -4- 4

  .تميزي، نبود هرگونه سايش و ترك در شيشه هاي تجهيزات باعث افزايش ديد و دقت اپراتور مي گردد :اتوراپر اتاق شيشه -5- 4

 و چپ ترمز دو هر بايد تراكتورها در. اند حوادث و تصادفات كاهش و تجهيزات موقع به توقف ضامن دقيق و سالم ترمزهاي :ترمزها - 6- 4

  .باشند درگير هم با راست

  .شيشه ها را به طور مناسب و تا حد امكان پاك نموده و باعث سائيدگي شيشه نيز نشوندف پاكن ها بايد بر :پاكن برف -7- 4
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  .باشند متناسب نيز و شكستگي و ترك بدون تميز، بايد تجهيزات داخل هاي آينه :ها آينه -8- 4

ر روي راننده و يا يدگي آب جوش به خارج و بپاش امكان رادياتور، آب آمدن جوش زمان در درپوش نبود صورت در :رادياتور درپوش -9- 4

  .شود... افراد ديگر وجود دارد كه مي تواند باعث سوختگي و بروز حادثه و نيز سرريز شدن آب رادياتور و 

پدال  سطح. باشد لغزندگي و الي و گل هرگونه از عاري تجهيزات گونه اين رانندگان كفش است الزم كه اين بر عالوه :ها پدال وضعيت -10- 4

از هاي گاز، ترمز و كالج نيز بايد عاري از مواد لغزنده و سطحي غيرصاف و دندانه دار باشد تا راننده بتواند به راحتي و در كمترين زمان 

  .پدال ها استفاده نمايد

  .است ضروري بندري تجهيزات كليه در حريق اطفاي هاي كپسول وجود :حريق اطفاي كپسول -11- 4

ود كاور باعث كشيده شدن گرد و غبار به داخل موتور شده و در صورت تصادفات احتمالي و يا برخورد بار با نب :ورموت) كاور( درپوش -12- 4

  .تجهيزات ضربه بيشتري به موتور وارد مي شود

خود  به خود و غيرارادي آمدن در حركت به از تا باشد شده درگير تجهيزات خروج از پيش بايد دستگاه ترمزدستي :ترمزدستي -13- 4

  .تجهيزات بندري جلوگيري شود

  .كند مي كمك دستگاه موقع به توقف به آجدار و مناسب تايرهاي وجود :تايرها -14- 4

  .باشند مشبك يا و آجدار هاي ورق از بايد تجهيزات هاي پله :ها پله عقب دنده آالرم -15- 4

كليه دستگاه ها و تجهيزات، مي تواند در حين كار  متحرك و گردان هاي قسمت ها، دنده چرخ ها، تسمه :گردان هاي قسمت حفاظ - 16- 4

  .باعث كشيده شدن لباس و اعضاء بدن به داخل آن شده و باعث قطع عضو و حتي مرگ گردد

  .شود مي كارگران تنفسي هاي بيماري باعث مدت دراز در زيست، محيط آلودگي بر عالوه حد از بيش دود :دود -17- 4

  .مناسب عالوه بر باال بردن كارآئي و راندمان، باعث كاهش خستگي ناشي از كار مي گرددصندلي  :راننده صندلي ورودي درب قفل -18- 4

 در. باشند مي دستگاه شرايط و وضعيت دهنده نشان لوازم اين بندري تجهيزات اپراتور، كابين و داشبرد روي كليدهاي و چراغ :گيج -19- 4

دستگاه خود بي خبر بوده و عالوه بر آسيب ديدن دستگاه باعث بروز حوادث و  وضعيت از اپراتور باشند معيوب وسائل اين كه صورتي

  .خطرات ديگر نيز مي گردد

 بروز و جاده لغزندگي و آسفالت ديدگي آسيب باعث تواند مي زيست محيط آلودگي بر عالوه گازوئيل و روغن ريزش :نفتي مواد ليك -20- 4

  .گردد تصادفات

الً در جرثقيل ها و ليفتراك هاي پيشرفته به كار مي رود و باعث قطع سريع دستگاه مي گردد ها معموكليد اين :اضطراري قطع كليد -21- 4

  .تا در زماني كه دستگاه از كنترل اپراتور خارج مي شود از وقوع و يا افزايش فاجعه كاسته شود

مي رود و در صورت اتصالي براي قطع سريع باطري  كار به پيشرفته هاي ليفتراك و ها جرثقيل در نيز كليد اين :باطري كن قطع كليد -22- 4

  .و خارج نمودن باطري از مدار استفاده مي شوند

  .شود كاري روغن مخصوص روغن با اي دوره صورت به بايد نيز وايرها :جرثقيل وايرهاي وضعيت -23- 4

  .آن بايد مورد بررسي قرار گيرد طول نيز و قالب دهانه اندازه ظاهر، شكل نظر از كه قالب شامل :جرثقيل هوك ايمني -24- 4

  قابل رؤيت بودن جداول بار و تناژ جرثقيل و ليفتراك -25- 4

 درجه. كند مي كمك اپراتور به جرثقيل تناژ حداكثر تعيين در بوم زاويه دهنده نشان عقربه :جرثقيل) اي عقربه( بوم زاويه و اندكاتور - 26- 4

  .صورت مكرر چك شود و به باشد رؤيت قابل و خوانا كامالً بايد نيز بوم زاويه

  .كند حاصل اطمينان خود جرثقيل صحيح بودن تراز و استقرار از كار، به شروع از قبل بايد اپراتور :جرثقيل تراز انديكاتور -27- 4

 مي متفاوت زمين نوع به بسته و بوده جرثقيل استانداردهاي طبق بايد استقرار هاي جك كفشك :جرثقيل استقرار هاي جك كفشك -28- 4

  .اشدب

 بوم هاي قرقره ديدن آسيب بر عالوه نمايد، برخورد بوم نوك با هوك چه چنان وسيله، اين نبود صورت در :جرثقيل وينچ سوئيچ ميكرو -29- 4

 زمين به هوك و بار افتادن نيز و ها قرقره و هوك و شده شكسته قطعات افتادن و واير شدن پاره باعث فشار شدت صورت در هوك، و

  .شود مي

از ... قابل رؤيت بون جك هاي استقرار، كشوئي جك هاي استقرار و وزنه تعادل و  :جك هاي استقرار جرثقيلطوط هشدار بر روي خ -30- 4

  .اهميت باالئي برخوردار است
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ر در اين بازديدها عالوه بر موارد فوق به نكات زي. تجهيزات را نيز مورد توجه قرار داد اي دوره بازديدهاي و تعميرات بايد فوق، موارد بر عالوه

  :بايد توجه شود

  نياز مورد هاي قسمت) كاري روغن و كاري گريس( روانكاري - 1-1- 4

  بوم كلي ساختار نيز و بوم مهار وايرهاي ها، پين: قبيل از جرثقيل) اي نرده( تلسكوپي بوم مختلف هاي قسمت از بازديد - 1-2- 4

  ها مهره و ها پيچ بودن محكم از اطمينان و بازديد - 1-3- 4

  ارتعاش و صدا كاهش جهت مختلف هاي قسمت موقع به آچاركشي - 1-4- 4

  بندري تجهيزات سرمائي و گرمائي هاي سيستم اي دوره سرويس - 1-5- 4

  )اتصاالت( شده جوشكاري هاي قسمت از اي دوره بازديد -1-6- 4

  هيدروليك هاي شلنگ و ها بست از بازديد - 1-7- 4

  بازديد از گيج هاي نشان دهنده ميزان فشار باد و يا هيدروليك و كنترل ميزان فشار - 1-8- 4

  فرمان هاي اهرم صحيح عملكرد از بازديد - 1-9- 4

  تجهيزات كابين و بدنه مناسب كاري عايق - 1-10- 4

  .در جرثقيل هائي كه داراي اين وسائل اند PTO سوئيچ صحيح عملكرد نيز و جرثقيل اتاق گردش كن قفل پين از بازديد - 1-11- 4

  هيدروليك روغن و موتور كننده خنك هاي سيستم از بازديد - 1-12- 4

  آنها سريع رفع و مربوطه مسئوالن به نواقص سريع اعالم - 1-13- 4

  ايمني گزارشان مرور و بازخواني - 1-14- 4

  كار شروع از پيش تجهيزات رانندگان توسط ها قسمت از يك هر عملكرد و مختلف هاي قسمت از بازديد - 1-15- 4

  روغن هاي ترمز، موتور و هيدروليك پيش از شروع كار از بازديد -1-16- 4

  ايمني هاي گواهينامه دريافت و بندري تجهيزات) اپراتورها( رانندگان نيز و بندري تجهيزات روي بر مستمر آزمايش - 1-17- 4

  شرايط و ها اولويت به توجه با تجهيزات در موجود ايمني نواقص رفع - 1-18- 4

  ال هاي آغشته به مواد نفتي در داخل تجهيزات بندريدستم خصوص به دستمال، نگهداري عدم - 1-19- 4

  تأييد مورد گواهينامه داراي و تجربه با رانندگان از استفاده - 1-20- 4

  .است گرفته قرار رانندگان اختيار در كه بندري تجهيزات ايمني هاي دستورالعمل موارد كليه رعايت - 1-21- 4

 :حمل و نقل كاالي خطرناك- 5

حمل و نقل كاالي . از مهمترين موارديست كه احتمال بروز خطر در بنادر را بشدت باال مي بردكاالي خطرناك ، تخليه و بارگيري حمل و نقل

قوانين و مقررات ايمني  است كه هر چند مدت يك بار مورد تجديد نظر قرار مي گيرد و اصوال تابع خطرناك تابع قوانين و مقررات خاصي

 هاي بندي دسته به را آنها مقررات اين با كاال گونه اين انطباق منظور به كه ،در دريا مي باشد (Safety of life at sea convention) حيات

 :از عبارتند كه اند نموده تقسيم متفاوتي

 مواد منفجره -1- 5

 گازهاي فشرده و حل شده -2- 5

 .مواد خطرناكي كه در مجاورت هوا و يا آب عكس العمل نشان مي دهند -3- 5

 مواد سمي -4- 5

م مي در بسيار از موارد حمل و نقل اين كاالها خطرات ديگري را نه تنها در مورد خود كاال ايجاد مي نمايد بلكه باعث صدمه به كاالي مجاور ه

اصوال اين گونه كاالها ضمن اينكه ممكن است به كاالي مجاور صدمه وارد نمايند در معرض خطرات خاصي هم قرار دارند به همين علت  .گردد

  .بايد وضعيت اينگونه كاالها را شناخت و با فعل و انفعاالت شيميائي آنها آشنا شد تا با آگاهي بيشتر درصد ريسك را پايين آورد
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  :اشتباهات انساني- 6

 6091طبق تجزيه و تحليل آنها بر روي . ميليون دالر است 541انگلستان هزينه هاي اشتباهات انساني در هر سال   P&Iبر طبق آمار كلوب 

در فعاليت  ]3[.درصد اين زيانها مربوط به عامل انساني است 62سال صورت گرفته ،  15ميليون دالر، كه در طول  100دعاوي با ارزش بيش از 

ها، كلوب  تاكيد بيشتري را روي ريشه ي اين عوامل در رابطه با صدمات انساني و ديگر حوادث، انجام داده است پيشگيرانه آنها از ضرر و زيان

. ،  بدون اينكه عوامل ريشه اي را مد نظر قرار دهند)عامل آشكار(آنها فهميدند كه اغلب محققان اشخاص را عامل بيشتر تصادفات مي دانند

د كه عوامل ريشه اي يا پنهان اغلب از تصميم گيري اليه هاي باالتر ناشي مي شوند و اين اشتباهات را در كلوب اظهار مي كن).عوامل پنهان(

  :طبقه زير مي توان قرار داد 11يك يا چند مورد از 

  Proceduresرويه ها  - 1- 6

 Hardwareسخت افزار  - 2- 6

 Designطراحي      - 3- 6

 Maintenance Managementمديريت نگهداري   - 4- 6

 Error Enforcing Conditionsشرايط تحميل كننده اشتباه   - 5- 6

 Housekeepingامور خدماتي   - 6- 6

 Incompatible goalsاهداف ناسازگار   - 7- 6

 Communicationارتباطات     - 8- 6

 Organizationسازمان يا تشكيالت   - 9- 6

 Trainingآموزش     - 10- 6

 Defensesحفاظت   - 11- 6

، فشـارهاي اقتصـادي ،سـاختار    و اسـكله  مربوط به سازمان اجتماعي افراد روي عرشهو تخليه بندري اشتباهات رخ داده در سيستم كشتيراني 

تركيب خاصي از شاخص هايي چون خستگي، فشارعصبي، ارتباطات، عوامل محيطي،زمان طوالني دور از . تصنعت،بيمه و مشكالت قوانين اس

بنابراين در يك جمله ميتوان ادعـا تمـود كـه      .باشد حوادثه به خانه بودن در صنعت دريايي وجود دارد كه مي تواند بطور بالقوه كمك كنند

، قضاوت اشتباه  حوادثمهمترين عوامل انساني منجر به  ".تعدد خطرات موجود در محل كار در اين صنعت نسبت به ساير صنايع بيشتر است"

پر هزينه بوده  حوادثعامل انساني باعث بسياري از اين  .ه استو ديد يا نگهباني نادرست، كه با قصور در اجرا يا كنار آمدن با قوانين همراه بود

در  اين حوادثدرصد  16درصد در يك دهه گذشته رخ داده است و عامل انساني 59 ، بيش ازسال گذشته 20 كل حوادث  از بطور كلي .است

از اينرو استفاده از رشد تكنولوژي جهت به حداقل رساندن خطرات ناشي از اشتباهات انساني در اين مقوله  .در را به خود اختصاص داده استابن

  :دو نكته مهم كه در مورد پيشرفت تكنولوژيكي مطرح مي شود. الزامي به نطر مي رسد

  .شده است حوادث، باعث كاهش فراواني و شدت صنايع درياييبهبود در طراحي و ابزارهاي كمكي  -1- 1- 6

 .آشكار مي كند حوادثدر همين راستا ، كاهش خطاهاي تكنولوژيكي اهميت اشتباهات انساني را در  -2- 1- 6

  :دستورالعمل ها و استانداردهاي تخليه و بارگيري كانتينري- 7

ليستهاي مربوطه  رعايت استانداردهاي محلي و بين المللي در صنايع دريايي و بخصوص در بارگيري و تخليه كانتينري و انجام روزانه تهيه چك

امروزه   ]1[.مطابق ضوابط استانداردها، بصورت چشمگيري در كاهش سوانح ناشي از خرابي ماشين آالت و خطاهاي انساني موثر مي باشد

يل مكانيكي در اين قوانين ، بازرسي از تجهيزات و وسا.  استقوانين و مقررات بندرها در تمام دنيا براساس قوانين و استانداردهاي بين المللي 

  .در اولويت قراردارند و در صورت خرابي و ناكار آمدي بايد بالفاصله تعمير يا تعويض شوند ... نظير باالبرها جرثقيلها و ،حمل و جابجائي 

را بمنظور ) Continuer Safety Certification(پوسيدگي كانتينر ناشي از استفاده مكرر از آن، لزوم بازرسي ايمني و داشتن گواهينامه ايمني 

برچسب مشخصات و نوع بار روي كانتينر مي بايست زده شده باشد تا از روي اين  "ضمنا. مي نمايد عدم از هم وارفتگي كانتينر الزامي
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كه نشان است، ) Packing List( ليست گزارش ارسال امروزه هر كانتينر داراي يك. مشخصات محل انبار كاال در محوطه بندر مشخص شود

الزم به ذكر است كه هر كشور عالوه بر استانداردهاي بين المللي قوانين و دستورالعمل . از رعايت استانداردهاي مربوط به بندر مبدا را دارد

ليه بنادر منتشر نموده كه در ك دستورالعمليدر ايران سازمان بنادر و كشتيراني مجموعه . هايي خاص بمنظور تخليه و بارگيري كانتينري دارد

در مقوله ايمني بنادر چندين كنوانسيون و استاندارد بين المللي جهت كاهش احتمال خطر مورد استفاده قرار ميگيرد كه در . ايران اجرا ميگردد

  .زير به برخي از مهمترين آنها اشاره مي شود

   )بدست آمدن محيط كار ايمن –شناسايي خطرات ومديريت ريسك : (AS4801مديريت ايمني  -1- 7

   )شناسايي فعاليتهاي تاثيرگذار در محيط زيست: (ISO14001 مديريت محيط زيست  -2- 7

  )باال بردن رضايت مشتريان: (ISO9001 مديريت كيفيت -3- 7

  )مربوط به كانتينرها 8- 3بخش - ايمني دربنادر(:  ILO-OSH 2001; ILO سازمان بنادر بين المللي -4- 7

  .(FSMP) برنامه مديرت ايمني آتش -5- 7

  

  : پيشگيري از حوادث در بندر براي  ييراهكارها-8

ث جراحات شديد و مرگ كارگران شده و خسارات جبران ناپذيري به تجهيزات، ماشين عحوادث شغلي در باراندازها متاسفانه در اغلب موارد با

حوادثي مثل آتش سوزي ناشي از عللي بظاهر ساده و پيش پا افتاده مثل سيگار يا اتصال برق در انبارها هرساله  ]6[.آالت و كاالها وارد ميكند 

  .خسارات فراواني بدنبال داشته و به تعداد زيادي از كارگران آسيب ميزند 

تغيير . تكنولوژي استيژه اي روي تاكيد و با به منظور كاهش سطح اداره كردن صنعت دريايي توسط انسانيكي از روشها اتوماسيون 

فرهنگي، در صنعت دريايي در جهت افزايش سطح اتوماسيون در وظايف مخصوصاً در رابطه با سيستم هاي دريانوردي بوجود آمده 

ق مي شمار زيادي از حوادث در واقع بدليل نا آگاهي و عدم آشنائي كارگران و حتي سرپرستان با ساده ترين مفاهيم ايمني اتفا .است

اگر اين واقعيت را قبول داشته باشيم كه اغلب كارگران در باراندازها افرادي كم سواد يا بي سواد هستند كه بصورت فصلي و . افتد 

موقتي و از سر نياز به شغل حمل و جابجائي بار روي آورده اند آنگاه دليل عمده بروز حوادث شغلي در اين گروه از كارگران را 

راين آموزش مقررات كار و ايمني شغلي بخصوص بصورت مداوم و برنامه ريزي شده براي تمام گروههاي شغلي در بناب .درميابيم 

جهت اپراتوري تجهيزات مكانيكي نظير  .باراندازها بويژه كارگران ساده و باربران چه فصلي چه موقتي و چه دائمي بسيار ضروري است 

ماشين ها بايد افراد با سابقه كه نحوه كار با اين وسايل را كامال آموزش ديده و داراي گواهينامه  باالبر ها ، جرثقيلها ، ليفتراكها و ساير

هرساله تعداد زيادي  .در غير اينصورت به استقبال خطر رفته و آمار حوادث و خسارت مان را افزايش داده ايم . هستند گماشته شوند 

، برخورد با ليفتراك و ساير وسايل ...) روي محموله ها ، كانتينر ها يا جرثقيلها و( ارتفاع از حوادث در باراندازها بدليل سقوط افراد از 

اغلب انجام كارهاي ساده . حمل و نقل به وقوع ميپيوندد كه در اكثر موارد منجر به جراحات شديد ، نقص عضو و حتي مرگ ميشود 

و تامين روشنائي كافي كليه فضاهاي باراندازدر شب ميتواند براحتي  اي مثل خط كشي معابر و محل توقف يا عبور و مرور ماشين ها

  .جلوي بسياري از حوادث مرگبار را بگيرد 

بدليل شرايط آب و هوائي مرطوب در بندر در اغلب موارد ، دستگاهها دچار پوسيدگي و فرسايش زودرس ميشوند لذا تعمير و 

اي احتياط در هنگام جابجائي و شناسائي مواد و محموله هاي خطرناك نظير آزبست بر .نگهداري تجهيزات بندري اهميت فراواني دارد 

و پيشگيري از وقوع هرنوع حادثه ، برچسپ زدن و عالمت گذاري محموله به ... ، مواد شيميايي مختلف مثل انواع اسيدها ، قلياها و

همچنين وجود ماموران و  .قد عالمت جدا جلوگيري گردد روش استاندارد بايستي الزامي باشد  واز تماس افراد با محموله هاي فا

بطور  .بازرسان ايمني به تعداد كافي در محوطه هاي بندر به رعايت قوانين و مقررات ايمني از سوي كاركنان كمك فراواني ميكند 

  :امل زير وابسته است وخالصه كاهش حوادث در بندر به ع

  متوسط و كوچك  –همه كاركنان بندر اعم از شركتهاي بزرگ  وضع و اجراي قوانين و مقررات ايمني براي - 1-1- 8

آموزش مقررات كار و ايمني شغلي بصورت مداوم و برنامه ريزي شده براي تمام گروههاي شغلي در باراندازها بويژه كارگران  - 1-2- 8

  ساده و باربران چه فصلي چه موقتي و چه دائمي

  بندرهمبستگي دائمي و ارتباط قوي بين شركتهاي مستقر در  - 1-3- 8
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  مديريت اين ارتباط توسط باالترين مقام اجرائي بندر  - 1-4- 8

ماهيت كار . از الزاماتي است كه بشدت در كاهش خطرات ناشي از خطاهاي انساني موثر است شرايط رفاهي و بهداشتي مناسب در بندررعايت 

بنابراين مهيا كردن شرايط قابل  ،بايستي كار انجام گيردميبه گونه اي است كه در تمام طول سال و در تمام شرايط آب و هوائي  هادر بارانداز

بطور خالصه حداقل اقداماتي  .قبول براي انجام كار در هرزمان و هرنوع آب و هوائي يكي از مقدماتي ترين اصول امكانات رفاهي كاركنان است 

 اجراي – مناسب كار لباس تهيه –سهيالت بهداشتي جاد تيا: كه در جهت ايجاد شرايط مطلوب كاري دربندر الزم االجراست عبارت است از

  ) معاينات پزشكي شاغلين ( ي بهداشت مراقبتهاي برنامه

وجود سرويسهاي بهداشتي در نقاط مختلف بندر ضروري است بخصوص جهت كارگراني كه با مواد  :تسهيالت بهداشتي  - 2-1- 8

همچنين غذاخوري و آبخوريهاي  .حمام و دوش در نظر گرفت شيميايي ، دام و مواد الوده سروكاردارند حتما بايستي 

مناسب ، مراكز خدمات بهداشتي و كمكهاي اوليه به تعداد كافي در محوطه اسكله وجود داشته باشد  و فواصل آنها تا محل 

مات اوليه بايد موجود نفر يك اتاق جهت ارائه اقدا 100در مراكز بهداشتي درماني به ازاي هر  .كار كارگران نبايد زياد باشد 

  .باشد 

  :مشخصات عمومي لباس كار كارگران بندر  - 2-2- 8  

بايد متناسب با فصل به رنگ روشن و از جنس نخي بوده يكسره باشد و براي هركارگر با توجه به : لباس كار - 1- 2-2- 8

  .خيلي تنگ و زيادي گشاد و آويخته نباشد . انداره خودش  تهيه گردد

مقاوم بودن و حفاظت كامل پاها بتواند از انتقال گرما از كف پا به بدن ممانعت بايد در عين : كفش ايمني  - 2- 2-2- 8

  .كرده به رنگ روشن و ازجنسي باشد كه تبادل گرما را بخوبي انجام دهد

 مانند بتواند كه باشد  پهن لبه وداراي  مقاوم –در محوطه هاي باز بايد  به رنگ روشن سبك : كاله ايمني  - 3- 2-2- 8

  .  شيد عمل نمايدخور اشعه ابشت برابر در بان سايه

شامل تخليه و بارگيري ( كارگراني كه در مشاغل اصطالحا عملياتي  ) :معاينات پزشكي ( اجراي برنامه مراقبتهاي بهداشتي   - 3-3- 8

 شيميائي مواد بخصوص كاالها از برداري نمونه – انبارها و ها محوطه از حراست و حفاظت – انبارداري –دستي و مكانيكي 

مشغول هستند بعلت تماس با انواع  عوامل زيان آور شغلي بايد هم قبل از استخدام و هم در حين اشتغال و   بنادر در....)  و

  . حداقل هرسال يكبار مورد معاينات و آزمايشهاي پزشكي  توسط مراكز معتبر و پزشك صالحيت دار قرار گيرند

  .بدواستخدام انتخاب مناسبترين فرد براي شغلي است كه مد نظر كارفرما ميباشدهدف اصلي  از انجام معاينات پزشكي در 

  .و هدف اصلي از انجام معاينات دوره اي كه معموال سالي يكبار انجام ميشود پيشگيري از بروز بيماريهاي مرتبط با كار است

و رعايت قوانين و مقررات و   بهداشتي مراقبتهاي برنامه اجراي – بهداشتي تسهيالت فراهم كردن بديهي است كه درصورت 

 .دستورات ايمني در باراندازها ، مخاطرات اين اماكن تحت كنترل قرار خواهند گرفت

  

   :نتيجه گيري-9

غير قابل  عوامل بعضي از اين. تنيازمند مطالعه و تحقيق اسعلل بروز خطرات ناشي از عوامل مختلف در بنادر  جنبه هاي زيادي از 

با اين حال امكان تعديل ، تعميم و معرفي استراتژي هاي جديد يا مداخله براي  .تغيير هستند و به ماهيت اين حوزه باز مي گردد

عامل هاي انساني زيادي وجود دارد كه ايمني . ممكن است ايمني انجام كارهاي روزانهكاهش اثر بالقوه اين عامل ها روي سالمتي و 

را تحت تاثير قرار مي دهد نظير خستگي، مكانيزه شدن، آگاهي وضعيتي، ارتباطات، تصميم گيري، كارگروهي و سالمتي  در اين حوزه

در يك چارچوب كه بيان مي كند اين عامل هاي  ارزيابياين موضوعات در طول اين  .و استرس كه در اين مقاله به آنها اشاره شد

مضاف بر آنكه ايمني تجهيزات بندري و رعايت اصول و قوانين منتج از . دادث باشد، ارائه شاي در وقوع حو فردي مي تواند كمك كننده

آئين نامه ها، استانداردهاي محلي و بين المللي و نكات ذكر شده در كاتالوگهاي مربوط به هر يك از دستگاه ها هنگام عمليات 

عمليات، همگي بصورت چشمگيري در كاهش سوانح و افزايش  بارگيري و تخليه كانتينري و تهيه چك ليستهاي مربوط به بازرسي

تحت تاثير آب و هوا يا درگير نبودن افراد در رفتار ايمن يا  در بنادربا اين حال جو يا شرايط ايمني  .]2[محيطي ايمن تاثير گذارند
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و سيسستماتيك رتباط عامل هاي انساني همچنين به تالشهاي صورت گرفته كنوني براي ا اين ارزيابي  .خواهد بود موثر خالف آن نيز

عوامل  در زمينه ارزيابيذكر شده در اين  موارددر آخر ، بسياري از  . صنعت، توجه كرده استاين در و دستگاهاي مورد استفاده 

بنادر بمنطور  ررايج د بيان مي كند كه رفتارهاي فردي و سازمانيانساني و ايرادات ناشي از عدم ايمن سازي تجهيزات بندري بوضوح  

ارزيابي، با در نتيجه اين  .دهوجود دارد تا ضريب ايمني را افزايش د ريسك خطرشيوه هايي براي تعديل كردن و كاهش دادن  اعمال

رعايت الزامات و قوانين و مقررات، استانداردها و آئين نامه هاي محلي و بين المللي، نكات ايمني در كاتالوگ هاي ماشين آالت و ثبت 

  .ليه موارد در چك ليستهاي مربوطه حين كار؛ درصد كاهش احتمال بروز خطر و افزايش ايمني قابل دسترس خواهد بودك

  

   :منابع فهرست - 10
[1] Daphne  Lobo (May 2006),Safety advisor, ,Dangerous Cargoes at Fremantle port. Bussines sustainability 

congress. 

[2] Khalid Bichou,center for transport studies,Imperial Collouge Longon.UK,(Des,2008),Security and risk based 

moded in shipping and ports:Review and Critical Analysis. 
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Abstract: 

Considering the necessity of observance and implementation of safety which should conform 

with local and international standards of loading and unloading container equipment in ports and 

also considering that the volume of transactions in transportation container goods in ports is 

increasing; compliance with risk prevention tips seems essential in advance. In this paper first by 

studying the resources the identification of incidental factors in ports and revision of the 

strategies to prevent them for achieving a safe working environment are investigated, and the 

cases which cause the expansion of container terminals usage are investigated. Also in order to 

reduce the risk of hazards, securing the port equipment has been studied, since transportation of 

loading and unloading container goods are the follower of laws, regulations, local and 

international conventions, later in this paper, introduction and study of existing safety standards 

principles in the existing global and domestic, which proper observance of them will create a 

safe environment, are investigated. The necessity of observing these standards in marine industry 

particularly in container loading and unloading and doing the related daily check lists in 

accordance with the standard rules are examined in order to prevent incidents in ports that during 

the occurrence, often causes severe injuries or workers death and make irreparable damage to the 

equipment, machines and goods. Safety strategies for reduction of incidents and increase of 

environment safety are studied. In conclusion this issue is examined even though a number of 

factors and causes of hazards from various incidents in ports are unalterable and returns to the 

nature of this area but, there are the possibility of modification, generalization, the introduction 

of new strategies and interventions to reduce the potential impact of these factors on health and 

safety in daily activities. 

Key words: Container loading and transportation, Ports safety, Securing port equipment, Human 

error, Conventions, Local and international standards. 
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