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Miten hallita ro-ro-tilojen
aukkoihin liittyviä paloriskejä?

Tiivistelmä
Tulipalot ro-ro-alusten avoimissa ro-ro-tiloissa on tunnistettu
merkittäväksi riskitekijäksi. Tulipalossa muodostuva lämpö ja savu voivat levitä ro-ro-tilan aukkojen kautta kriittisille alueille kuten poistumisasemille ja pelastusvälineiden sijaintipaikolle, mikä
vaarantaa turvallisen poistumisen alukselta. VTT on tutkinut roro-tilojen aukkojen paloturvallisuuskysymyksiä ja niihin liittyviä
turvallisuusjärjestelyjä eurooppalaisessa LASH FIRE -projektissa. Tutkimuksessa tehtiin FDS-ohjelmistoa käyttäen ro-ro-tilojen palosimulointeja, joissa tarkasteltiin lämmön ja savun leviämistä kriittisille alueille ro-ro-tilan sivu- ja päätyaukkojen kautta.
Simulointitulosten avulla tarkasteltiin mahdollisia riskienhallintatoimenpiteitä, joilla voidaan huomioida paloturvallisuusnäkökohdat ro-ro-tilan aukkojen suunnittelussa. Turvaetäisyydet
ro-ro-tilan aukkojen ja kriittisten alueiden välillä havaittiin tehokkaaksi keinoksi poistumisturvallisuuden varmistamiseksi. Havaittiin myös, että laivan kurssin muutoksilla voidaan ohjata savua pois kriittisiltä alueilta.
JOHDANTO
Pyörien päällä liikkuvan lastin kuljettamiseen tarkoitettujen ro-roalusten paloturvallisuuden on havaittu heikentyneen 2000-luvulla [1], minkä johdosta Kansainvälinen merenkulkujärjestö (IMO)
on ottanut turvallisuustason parantamisen asialistalleen. Euroopan unionin rahoittaman LASH FIRE -projektin tavoitteina on lisätä tietoa ro-ro-alusten paloturvallisuudesta, tukea merenkulkualan päätöksentekoa sekä kehittää uusia paloturvallisuusratkaisuja.
Yksi ro-ro-aluksille tyypillinen merkittävä riskitekijä on tulipalo aluksen avoimessa ro-ro-tilassa. Avoimet ro-ro-tilat ovat lastitiloja, joiden molemmat päädyt ovat avonaisia, tai vaihtoehtoisesti avoinna on toinen päädyistä sekä vähintään 10 prosenttia tilan
sivujen pinta-alasta. Alusten operoinnin näkökulmasta avoimet
ro-ro-tilat ovat hyvin tärkeitä, sillä esimerkiksi vaarallisia aineita
ei saa kuljettaa suljetuissa ro-ro-tiloissa. Avoimessa ro-ro-tilassa
syttyvässä tulipalossa muodostuva lämpö ja savu voivat kuitenkin
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levitä aukkojen kautta kriittisille alueille kuten poistumisasemille
ja pelastusvälineiden sijaintipaikolle, mikä vaarantaa turvallisen
poistumisen alukselta. Esimerkiksi Norman Atlantic -aluksella
vuonna 2014 tapahtuneessa onnettomuudessa tyyrpuurin puolella sijainneet pelastusveneet tuhoutuivat käyttökelvottomiksi avoimesta ro-ro-tilasta tulleiden liekkien johdosta [2].
Tässä työssä tutkittiin lämmön ja savun kulkeutumista avoimen
ro-ro-tilan aukoista kriittisinä pidetyille alueille erilaisissa tuuliolosuhteissa laskennallisen virtausmekaniikan (Computational
Fluid Dynamics, CFD) keinoin. Työn tarkoituksena oli arvioida aukkojen muodostamaa paloriskiä sekä mahdollisten riskienhallintatoimenpiteiden vaikutusta. Tarkastelun pohjana käytettiin todellisten laivojen geometrioita sekä turvallisuusjärjestelyitä.
MENETELMÄT

Numeerinen menetelmä
Työssä käytettiin erityisesti tulipalojen simuloimiseen kehitettyä
laskennallisen virtausmekaniikan ohjelmaa Fire Dynamics Simulator (FDS) [3]. Virtauksia mallinnetaan ohjelmassa Navier-Stokes
-yhtälöiden avulla. FDS hyödyntää suurten pyörteiden menetelmää (Large Eddy Simulation, LES) virtauksen turbulenssin mallintamiseen, ja se soveltuu käytettäviksi tapauksiin joissa virtauksen Machin luku on alhainen.
Simulaatioissa, joissa tuulen vaikutus savun ja lämmön kulkeutumiseen otettiin huomioon, tuuli määritettiin sisäänvirtausreunaehtona sopivalle laskenta-alueen sivulle. Laskenta-alueen koko
määriteltiin riittävän suureksi, jotta reunaehdot eivät vaikuttaneet
haitallisesti simuloituihin virtauksiin. Sopiva laskenta-alue määriteltiin erikseen jokaiselle simuloidulle tapaukselle. Simulaatioissa käytettiin kahta erilaista laivageometriaa. Esimerkki laskentaalueesta sekä simuloinneissa käytetystä toisesta laivageometriasta on esitetty kuvassa 1. Ennen palon syttymistä simulaatiota ajettiin riittävän kauan, noin kolme minuuttia, jotta laivaa ympäröivät tuuliolosuhteet ehtivät kehittymään. Tuulen nopeutena käy-
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tunnistenumeron kanssa punaisella ja turvallisuuden kannalta kriittiset a

Palo ro-ro-tilassa, jonka molemmat päädyt ovat auki

Taulukko 2. Tarkastelut, joissa palo sijaitsee yhdestä päästä avoimessa

meron kanssa punaisella ja turvallisuuden kannalta kriittiset alueet vihreällä. Turvallisuuden kannalta kriittisinä pidetyillä alueilla on esimeriksi pelastusveneitä ja -lauttoja, kannelta laukaistava
evakuointijärjestelmä (Marine Evacuation System, MES) ja kokoontumisasema. Palojen sijainnit simulaatioissa on valittu niin,
että ne muodostavat mahdollisimman suuren uhan turvallisuuden kannalta kriittisille alueille, mikäli palo- ja savukaasut leviävät ro-ro-tilan sivuaukkojen kautta laivan ulkopuolelle. Tarkasteltavaksi valitut tapaukset on esitelty taulukossa 2.
Palo ro-ro-tilassa, jonka molemmat päädyt ovat auki
Molemmista päistä avoimessa ro-ro-tilassa tapahtuvia tulipaloja
tutkittiin hyödyntämällä todellisen ro-ro-aluksen Magnolia Seawaysin geometriaa sekä turvallisuusjärjestelyitä. Yksinkertaistettu
kuvaus Magnolia Seawaysin sivuprofiilista sekä avoimesta ro-rotilasta on esitetty kuvassa 4. Aukkojen sijainnit avoimen ro-rotilan sivuilla on esitetty tummennettuna, tutkittu palon sijainti punaisella ja turvallisuuden kannalta kriittiset alueet vihreällä.
Turvallisuuden kannalta kriittisinä pidetyillä alueilla on esimeriksi pelastusveneitä ja -lauttoja sekä kokoontumisasema. Tarkasteltavaksi valitut tapaukset on esitelty taulukossa 3.
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suurimmalla alueella. Lisäksi näkyvyyden havaittiin laskevan hyväksymiskriteerin alle eri alueilla hetkellisesti tuulen mukana kulkeutuvan savun johdosta. Nämä alueet saattoivat hetkellisesti olla
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Kuva 5. Savupatsas laivan ulkopuolella 10 minuuttia palon syttymisen jälkeen tapauksessa 2, jossa palo sijaitsee yhdestä päädystä avoimessa roro-tilassa keskilinjalla laivan etuosassa (sijainti 4), ja palon aikana vallitsee
vastatuuli.

Kuva 7. Savupatsas laivan ulkopuolella 10 minuuttia palon syttymisen jälkeen tapauksessa 12, jossa palo sijaitsee molemmista päädyistä avoimessa ro-ro-tilassa, ja palon aikana vallitsee tuuli tyyrpuurin puolelta.

Kuva 6. Savupatsas laivan ulkopuolella 10 minuuttia palon syttymisen jälkeen tapauksessa 5, jossa palo sijaitsee yhdestä päädystä avoimessa roro-tilassa paapuurin puolella keskilinjan läheisyydessä laivan etuosassa
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JOHTOPÄÄTÖKSET
Tutkimuksessa tehtiin FDS-ohjelmistoa käyttäen ro-ro-tilojen
palosimulointeja, joissa tarkasteltiin lämmön ja savun leviämistä
kriittisille alueille kahden erilaisen ro-ro-tilan sivu- ja päätyaukkojen kautta. Mitoituspalona käytettiin raskaan kuorma-auton
tulipaloa. Simuloinneissa vaihdeltiin palon sijaintia sekä tuulen
suuntaa ja nopeutta. Hyväksymiskriteerit määriteltiin erikseen
henkilöturvallisuudelle ja materiaalien palonkestävyydelle.
Tulosten avulla tarkasteltiin mahdollisia riskienhallintatoimenpiteitä, joilla voidaan huomioida paloturvallisuusnäkökohdat roro-tilan aukkojen suunnittelussa. Turvaetäisyydet ro-ro-tilan aukkojen ja kriittisten alueiden välillä havaittiin tehokkaaksi keinoksi
poistumisturvallisuuden varmistamiseksi. Työn tuloksena määriteltiin turvaetäisyydet erikseen sivu- ja päätyaukoille. On kuitenkin huomattava, että simulointitulokset ja niiden perusteella määritellyt turvaetäisyydet ovat riippuvaisia ympäristöolosuhteista ja
laivan toimintakyvystä tehdyistä oletuksista.
Uusissa ro-ro-aluksissa tarvittavat turvaetäisyydet voidaan huomioida jo laivan suunnitteluvaiheessa. Olemassa olevissa laivoissa turvaetäisyydet voidaan toteuttaa sulkemalla pysyvästi osa aukoista tai varustamalla ne sulkimilla, jotka aktivoidaan tulipalotilanteessa. Tämän lisäksi laivan kurssin muutoksilla voidaan suunnata savu pois kriittisiltä alueilta edellyttäen, että laiva on ohjailtavissa eikä kurssimuutos vaaranna turvallista poistumista kovassa merenkäynnissä.
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