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Phân loại và vận chuyển than củi 

Đệ trình bởi Đức 

TÓM TẮT 

Tóm tắt chung: Tài liệu này bao gồm một cuộc khảo sát về đặc tính tự phát nhiệt của than 

củi, được thực hiện trong quá trình điều tra sự cố hỏa hoạn trên tàu MV 

Katrina (tháng 11 năm 2015). Khảo sát này ủng hộ đề xuất trong tài liệu 

CCC 7/6/4. 

Định hướng chiến lược, 

nếu có: 
6 

Đầu ra: 6.10 

Hành động thực hiện: Đoạn 3 

Tài liệu liên quan: CCC 6/INF.8 và CCC 7/6/4 

 

Giới thiệu 

1  Trong quá trình điều tra vụ hỏa hoạn xảy ra vào năm 2015 trên tàu MV Katrina, Cục Điều 

tra Tai nạn Hàng hải Liên bang đã yêu cầu chuyên gia G. Krause (ISAKINETIC, Potsdam) xác định 

các thông số vật lý và động học của than củi đã gây ra hỏa hoạn và để mô tả đặc tính nhiệt của vật 

liệu này, có tính đến việc vận chuyển bằng đường biển. Cuộc khảo sát được nêu trong phụ lục của 

tài liệu này. 

2  Thử nghiệm N.4 được thực hiện với than củi này cho kết quả âm tính, do đó vật liệu này 

không thuộc loại 4.2 và không phải là hàng hóa nguy hiểm (trang 8). Ngoài ra, một thử nghiệm 

đoạn nhiệt đã được thực hiện, cung cấp các thông số động học được sử dụng trong các tính toán tiếp 

theo (trang 13). Tính toán dựa trên lý thuyết vụ nổ nhiệt đã cung cấp nhiệt độ tự bốc cháy tới hạn là 

41 ° C cho 27 m3 (trang 20). 

Hành động được yêu cầu của Tiểu ban 

3 Tiểu ban được mời lưu ý các thông tin được cung cấp trong phụ lục khi xem xét tài liệu CCC 

7/6/4 (Đức). 
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Tác giả: Dr.-Ing. G. Krause 

Chủ đề: Đặc tính nhiệt của than củi Indonesia. 

Phân loại để vận chuyển. 

Sự tự bốc cháy của Than củi trên tàu MS KATRINA. 

 

0. Tóm tắt 

Việc than củi Indonesia tự bốc cháy trong quá trình vận chuyển bằng đường biển từ Surabaya 

(Indonesia) đến Hamburg là do nhiệt độ (≈ 35 ° C) vào tháng 10 mùa hè ở Indonesia và việc vận 

chuyển bằng đường biển vào tháng 11 năm 2015 qua Biển Đỏ (≈ 30 ° C). Than củi được bảo quản ở 

nhiệt độ này trong khoang chứa hàng trong vài tuần (46 ngày). 

Khi than củi, được bảo quản trong các thùng chứa có khối lượng khoảng 56 m
3
 mỗi container, rờii 

cảng Surabaya, nhiệt độ trong các container ít nhất tương ứng với nhiệt độ môi trường xung quanh 

địa phương. Không thể loại trừ rằng ban đầu nhiệt độ trong các container thậm chí còn cao hơn 

đáng kể (≈ 50 ° C - 60 ° C) do cách nhiệt. Có khả năng là trong một số container chứa than củi đã 

có một điểm nóng khi than củi được chất lên. 

Các tính chất vật lý của than củi đã được xác định. Các thông số động học của than được xác định 

bằng thực nghiệm. Do đó, đặc tính nhiệt của than có thể được mô tả rõ ràng. 

Một mô phỏng số cho thấy than củi ở đáy container có thể bốc cháy sau khoảng thời gian xấp xỉ 50 

đến 60 ngày, tùy thuộc vào những giả định được đưa ra. Khoảng thời gian xảy ra cháy bao gồm thời 

gian bảo quản ở Surabaya và thời gian vận chuyển bằng đường biển. Theo các quy tắc và quy định 

quốc tế, than củi được vận chuyển trên tàu MSC KATRINA không cần phải được phân loại là hàng 

hóa nguy hiểm. Tuy nhiên, tài liệu này chỉ ra rằng khối lượng than củi trong các container hàng hải 

tạo ra nhiệt phản ứng đủ để gây cháy trong chuyến hành trình bằng đường biển. 

Kết luận sau có thể được rút ra từ phân tích này: 

tất cả các tiêu chuẩn, bộ luật, quy định quốc tế, v.v. liên quan đến việc lưu trữ và vận chuyển các 

chất rắn phản ứng hóa học, chẳng hạn như hàng rời, nhưng cả chất lỏng (!) đều đã lỗi thời và cần 

được sửa đổi khẩn cấp. Ở đây, lý thuyết bùng nổ nhiệt đóng một vai trò quan trọng. 

Tài liệu này bao gồm 

- 32 trang 

- 22 hình 

- 1 bảng 
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1. Nhiệm vụ và đối tượng của cuộc điều tra này 

Vào ngày 4 tháng 2 năm 2016, tác giả của tài liệu này được Bundesstelle fur Seeunfalluntersuchung 

(Cục Điều tra Tai nạn Hàng hải Liên bang) ủy nhiệm điều tra vụ cháy tàu MS KATRINA. 

Tàu di động MS KATRINA đã chở bảy container đường biển với than củi Indonesia tại Singapore 

vào ngày 26/10/2015. Vào ngày 05/10/2015, các container rời cảng Surabaya trên tàu MS MILA 3. 

Hàng hóa không được xếp vào loại hàng hóa nguy hiểm. Các container được chất vào khoang chứa 

hàng và xếp chồng lên nhau như một tòa tháp. Mỗi container chứa khoảng 33 (!) Tấn than củi. Đặc 

tính nhiệt của than chưa được biết vào thời điểm đó. 

Vào ngày 20/11/2016, một đám cháy trong các container biển liên quan đã được phát hiện khi tàu 

MS KATRINA đi vào cửa sông Elbe. Thủy thủ đoàn đã các nhân viên đội cứu hỏa hỗ trợ để kiểm 

soát đám cháy. Container đang cháy nằm ở tầng thứ tư và bị ngập trong nước. Theo lực lượng cứu 

hỏa, nhiệt độ trong thùng hàng xấp xỉ 100 ° C. 

Tác giả của tài liệu này đã được BSU, ông Harald Erdbeer, ủy quyền để đạt được các mục tiêu điều 

tra sau: 

a)  xác định các thông số vật lý của than; 

b)  xác định các thông số động học của than; 

c)  mô tả đặc tính nhiệt của than, có tính đến việc vận chuyển bằng đường biển; 

d)  kiểm tra xem than củi được vận chuyển có được phân loại là hàng hóa nguy hiểm hay không; 

e)  đánh giá nguyên nhân gây ra cháy trên tàu; 

f)  xác định xem các quy tắc, quy định và tiêu chuẩn hiện hành nói chung có phù hợp để đảm bảo 

việc vận chuyển an toàn than củi bằng đường biển hay không; 

g)  đưa ra các khuyến nghị về cách các quy tắc, quy định và điều khoản sẽ phải được sửa đổi, nếu 

cần thiết. 

Bất cứ khi nào than củi được đề cập trong báo cáo này, có nghĩa là đề cập đến than củi Indonesia 

được vận chuyển trên tàu MS KATRINA. 
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2. Sự tự bốc cháy của than củi trên tàu MS KATRINA 

Than củi đang điều tra được sản xuất tại Indonesia. Không thể xác định được các loại gỗ, vì có thể 

một số loại gỗ đã được trộn lẫn. Than củi được sản xuất tại một địa điểm không xác định và sau đó 

được vận chuyển đến thành phố cảng Surabaya. Ở đó, than củi được lưu trữ cho đến khi nó được 

xếp gọn trong các container trên biển. Khoảng thời gian lưu trữ không rõ ràng. Các container có lẽ ở 

ngoài trời và do đó cũng bị cách nhiệt trước khi chúng được chất lên tàu. 

Than có kích thước hạt từ 20 đến 80 mm được xếp trong các thùng chứa đến độ cao xấp xỉ 2,0 m - 

xem Hình 1 và Hình 2. Thể tích than trong container là khoảng 56 m3. Với mật độ trung bình là 600 

kg / m3, điều này có nghĩa là tổng trọng lượng than củi mỗi container là 33 tấn. Các tài liệu chất 

hàng chỉ ghi trọng lượng than là 22 tấn. 

Hàng hóa than củi không được xếp vào loại hàng hóa nguy hiểm. Không có phân loại để vận 

chuyển. 

Bất cứ khi nào lửa được đề cập trong báo cáo này, có nghĩa là đề cập đến một ngọn lửa âm ỉ. Than 

không cháy với ngọn lửa trần mà cháy thành tảng. Ở đây, nhiệt độ có thể lên tới 1300 ° C. Trong 

quá trình đốt cháy, các chất khí được phát triển. Trong phòng thí nghiệm, không thể quan sát thấy 

sự phát triển khói nghiêm trọng của các khí này. Các chất khí không mùi. 

 
Hình 1: Hình ảnh bên ngoài của một container sau khi mở tại Cảng Hamburg 
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Hình 2. Hình ảnh bên trong của Container 
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3. Ý kiến chuyên gia hiện có về than củi Indonesia 

Than củi được vận chuyển trên MSC KATRINA từ Surabaya đến Hamburg không được xếp vào 

loại hàng nguy hiểm 

Trong vận đơn đường biển 

PT. CITRA PRIMA UTAMA  

JL. TOMAT NO. 35 BANJARBARU  

KALIMANTAN SELATAN (70711) 

Indonesia 

được ghi là người gửi hàng và 

CARBONEX 

LIEUDIT CORDELON 

10250 GYE SUR SEINE, Pháp 

 

là người nhận hàng. 

Hãng vận chuyển là Công ty Vận tải biển Địa Trung Hải S.A. (MSC) có trụ sở tại Panama. 

Vào ngày 24 tháng 11 năm 2015, Institut fur Sicherheitstechnik GmbH - IBExU - ở Freiberg đã 

thay mặt Eurofins Umwelt Nord GmbH kiểm tra một mẫu than củi Indonesia. Thử nghiệm thực 

nghiệm được thực hiện theo các quy định tại [1], [2] và [3], xem báo cáo IB-15-5-221 ngày 

26/11/2016. 

IBExU nhận thấy rằng mẫu (Khối dây 1 lít), khi chịu nhiệt độ lò không đổi 140 ° C, không tăng 

nhiệt độ từ 60 ° C trở lên trong vòng 24 giờ (1 ngày). Nhiệt độ tối đa của mẫu chỉ là 146 ° C, có 

nghĩa là nhiệt độ chỉ tăng 6 ° C. Như vậy, không có sự tự bốc cháy của chất này và ở thể tích này. 

Kết quả thử nghiệm này dẫn đến kết luận rõ ràng rằng than củi Indonesia không cần được xếp vào 

nhóm hàng hóa nguy hiểm 4.2 của Liên hợp quốc. Phù hợp với các quy định của [1], [2] và [3], than 

củi không phải là hàng hóa nguy hiểm. 
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3. Thử nghiệm thực nghiệm than củi vận chuyển 

Than đã trải qua các thử nghiệm tích lũy đẳng nhiệt và đoạn nhiệt khác nhau. Thuật ngữ “đẳng 

nhiệt” có nghĩa là nhiệt độ môi trường (lò) không đổi. Trong thử nghiệm đoạn nhiệt, than củi được 

đốt nóng đến một mức nhiệt độ nhất định và sau đó để nguyên sao cho mẫu không truyền nhiệt vào 

lò. 

Đối với than củi này, các giá trị sau được xác định bằng các thử nghiệm tích lũy nhiệt: 

- năng lượng kích hoạt biểu kiến E / R 

- Tỷ lệ Arrhenius Q0 

- nhiệt độ môi trường phụ thuộc vào thể tích 

- thời gian cảm ứng đoạn nhiệt, AZT24 

- các tính chất vật lý như khối lượng riêng, nhiệt dung riêng, tính dẫn nhiệt và hệ số dẫn nhiệt. 

4.1 Thử nghiệm N.4 UN  

Thử nghiệm N.4 UN được thực hiện theo các quy định của [1] và [2] Mục 33, Phần 4.2. Thử 

nghiệm này liên quan đến các chất có khả năng tự nóng lên cần được phân loại để vận chuyển. Thử 

nghiệm phải được thực hiện theo Hình 3. Kết quả thử nghiệm xác định nhóm đóng gói nếu chất 

phải được phân loại. 

Theo mã UN này, cái gọi là Sách màu da cam, một chất sẽ không được phân loại là tự bốc cháy nếu 

một khối 1 lít của chất này có nhiệt độ tự bốc cháy trên 140 ° C. Nếu kết quả thử nghiệm là dương 

tính, tức là nhiệt độ tự bốc cháy dưới 140 ° C, thì nhóm đóng gói được xác định bằng các thử 

nghiệm tiếp theo. 

Một chất không được phân loại là tự bốc cháy theo mã UN này nếu, đối với thể tích 27 m3 của chất 

này, nhiệt độ tự bốc cháy lớn hơn 50 ° C. Thử nghiệm như vậy rất khó thực hiện trong thực tế. Bằng 

các phương pháp thực nghiệm sâu hơn, có thể ngoại suy nhiệt độ tự bốc cháy cho thể tích 27 m3 - 

xem [3] - hoặc tính toán theo lý thuyết nổ nhiệt [4]. 

Bước đầu tiên, thử nghiệm IBExU được lặp lại để kiểm tra xem kết quả thử nghiệm có độc lập với 

người thử nghiệm hay không. 
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Hình 33.3.1.3.3.1: PHÂN LOẠI CÁC CHẤT TỰ PHÁT NHIỆT 

 

 
 

Các chất có nhiệt độ tự cháy cao hơn 50oC đối với 27 m3 không được phân loại trong Phần 4.2 

-359- 

 

Hình 3: Cung cấp thử nghiệm trên Thử nghiệm N.4 UN, Phần 4.2 

 

CHẤT MỚI 

Chất có trải qua quá trình tự phát 

hiệt nguy hiểm khi được thử 

nghiệm trong một khối mẫu 

100mm ở 140oC 

 

Chất có trải qua quá trình tự phát 

hiệt nguy hiểm khi được thử nghiệm 

trong một khối mẫu 25mm ở 140oC 

Chất có trải qua quá trình tự phát hiệt 

nguy hiểm khi được thử nghiệm trong 

một khối mẫu 100mm ở 120oC 

Chất có trải qua quá trình tự phát hiệt 

nguy hiểm khi được thử nghiệm trong 

một khối mẫu 100mm ở 100oC 

Được miễn trừ nếu vận chuyển trong bao 

bì không quá 3m3 thể tích 

Không phải chất tự phát nhiệt của phần 4.2 

Nhóm đóng gói III * 

 

Nhóm đóng gói II * 

Có 

Có 

Có 

Không 

Không 

Không 

Không 

Có 

Được miễn trừ nếu vận chuyển trong bao bì 

không quá 450 lít thể tích 
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Hình 4: Kết quả thử nghiệm đối với Thử nghiệm N.4 UN  với than củi Indonesia trong khối 1 

lít 

Kết quả thử nghiệm là cả hai phép đo trên thực tế đều cho kết quả như nhau: 

không tăng đáng kể nhiệt độ mẫu trên nhiệt độ lò trong khối 1 lít. 

Kết luận theo quy định tại [1], [2] và [3]: 

• than củi Indonesia không phải là hàng hóa nguy hiểm. 

Phù hợp với Thử nghiệm N.4 UN, việc vận chuyển sẽ được phép không hạn chế nếu thể tích 27 m3 

có nhiệt độ tự bốc cháy trên 50 ° C. Khả năng này được xem xét trong các mục sau. 
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4.2 Thử nghiệm tích lũy đoạn nhiệt 

Thử nghiệm tích lũy đoạn nhiệt là thử nghiệm trong một khối dây 125 cm3 với nhiệt độ vượt quá 2 

K. Nhiệt độ ban đầu là 140 ° C. 

Phép đo, tức là nhiệt độ so với thời gian, được hiển thị trong Hình 5. 

 

 

Hình 5: Đường cong nhiệt độ-thời gian đoạn nhiệt trong khối 125 cm3 

Ưu điểm của thử nghiệm đoạn nhiệt là nó không phụ thuộc vào khối lượng. Do đó, nhiều kết luận 

có thể được rút ra từ một thử nghiệm duy nhất. 

Thử nghiệm theo Hình 5 được lặp lại vì lý do chất lượng. Điều này không thay đổi kết quả thử 

nghiệm. 

 



Bản dịch 

GK_BSU_002a 29/03/2016 Trang 10 

 
 

20-0557 – G 16 

. 

 

Hình 6: Tỷ lệ nhiệt độ đoạn nhiệt so với nhiệt độ 
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Dựa vào quá trình của thử nghiệm, có thể xác định sự phát triển của nhiệt phản ứng với nhiệt độ 

tăng dần, sử dụng nhiệt dung riêng 

 

Hình 7: Dòng nhiệt phản ứng của than củi so với nhiệt độ 
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Thử nghiệm được đánh giá phù hợp với Arrhenius. Với mục đích này, sơ đồ đoạn nhiệt được tạo ra 

- xem Hình 8 - được suy ra từ Hình 6 bằng phương pháp biến đổi. 

 
 

Hình 8: Sơ đồ đoạn nhiệt với các thông số động học cho than củi Indonesia 

Gradient của đường thẳng trong Hình 8 cung cấp năng lượng kích hoạt biểu kiến E / R. Giao điểm 

của đường thẳng và trục tọa độ xác định tỷ lệ Arrhenius Q0. Các giá trị số có thể được suy ra từ 

Hình 8. 
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Để xác định hệ số trước hàm mũ, một phản ứng bậc nhất được giả định - xem Hình 9. 

 
Hình 9: Hệ số mũ cho than củi Indonesia với phản ứng bậc nhất 

Đánh giá thử nghiệm đoạn nhiệt được tóm tắt như sau: 

năng lượng kích hoạt biểu kiến : E/R = 8121  [ K ] ( 4.1 ) 

Tỷ lệ Arrhenius: Qo = 3.956 •lO5 [ K / s ] ( 4.2 ) 

hệ số mũ: ko = 500 [ 1 / s ] ( 4.3 ) 
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4.3 Xác nhận kết quả thử nghiệm 

Kết quả thử nghiệm phù hợp với các quan hệ (4.1) đến (4.3) được xác nhận với nguồn nhiệt lý 

thuyết phù hợp với Arrhenius. 

 

 

Hình 10: Xác thực đường cong nhiệt độ-thời gian lý thuyết 

Hình 10 cho thấy đường cong nhiệt độ-thời gian đo được (đường cong màu xanh lam) và nghiệm số 

của phương trình dẫn nhiệt Fourier đoạn nhiệt với nguồn Arrhenius (đường cong màu xanh lá cây). 

Thỏa thuận là thỏa đáng. 
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Hình 11: Xác nhận tốc độ nhiệt độ lý thuyết 

Hình 11 cho thấy tốc độ nhiệt độ đo được (đường cong màu xanh lam) và tốc độ nhiệt độ số được 

suy ra từ nghiệm của phương trình dẫn nhiệt đoạn nhiệt (đường cong màu xanh lá cây). 

Thỏa thuận là thỏa đáng. 

Giải pháp phân tích của phương trình dẫn nhiệt đoạn nhiệt (màu đỏ tươi) theo Frank-Kamenetzkii 

chỉ được hiển thị cho mục đích đầy đủ. 
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Hình 12: Xác nhận nguồn nhiệt Arrhenius 

Nguồn nhiệt đo được (đường cong màu xanh lam) được so sánh với nguồn nhiệt lý thuyết (màu 

xanh lá cây) theo Arrhenius. Thỏa thuận là thỏa đáng. 

Hình 12 cho phép kết luận sau: 

Ở nhiệt độ bảo quản, ví dụ: 25 ° C, một dòng nhiệt phản ứng là 3 J trên một kilo và giờ được tạo ra. 

Đây là quá trình sản sinh nhiệt bên trong của than củi. Một khối lượng xấp xỉ 33 tấn than củi, được 

chứa trong mỗi thùng chứa, tạo ra nhiệt phản ứng khoảng 100 kJ mỗi giờ. Điều này tương đương 

với 28 W cho mỗi container. Điều đó dường như không quá nhiều. Lượng nhiệt này cần được thoát 

ra môi trường xung quanh bằng sự thông thoáng của khoang chứa hàng. Nếu không, khoang chứa 

hàng sẽ liên tục nóng lên. 

Ở nhiệt độ bảo quản, ví dụ: 50 ° C, nhiệt phản ứng là 183 [W]. 
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4.4 Thử nghiệm tích lũy đẳng nhiệt 

Các thử nghiệm tích lũy đẳng nhiệt dùng để xác định thực nghiệm nhiệt độ tự bốc cháy phụ thuộc 

vào thể tích. Thuật ngữ “đẳng nhiệt” có nghĩa là nhiệt độ môi trường (lò) không đổi. 

Trong các thử nghiệm tích lũy đẳng nhiệt, một khối 1 lít đã được sử dụng. Mục đích của thử nghiệm 

đẳng nhiệt này là để tìm ra nhiệt độ tự bốc cháy (SIT) của than có thể tích này là bao nhiêu. Mục 

4.1 chỉ kết luận rằng SIT là trên 140 ° C. 

 

Hình 13: Đường cong nhiệt độ-thời gian đẳng nhiệt của than củi trong một khối 1 lít ở 170 ° C 

Nhiệt độ tối đa của than là 193 ° C. Nhiệt độ tăng lên 23 ° C. Không xảy ra hiện tượng đánh lửa. 

SIT của than củi trong khối 1 lít cao hơn một chút. 

Kết quả thử nghiệm thể hiện trong Hình 13 cung cấp một dấu hiệu rõ ràng rằng than củi được kiểm 

tra hoặc đã được trộn với các chất khác hoặc than đã được xử lý, được chế biến đặc biệt (than hoạt 

tính). 
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5.0 Tính chất nhiệt lý của than củi Indonesia 

Bốn đặc tính vật lý từ (5.1) đến (5.4) được xác định bằng các phép đo riêng biệt [8]. Các thuộc tính 

này cần thiết cho các đánh giá và tính toán tiếp theo. 

Mật độ khối lượng lớn được xác định tại ρ ≈ 600 ± 70 [ kg / m3] ( 5.1) 

Nhiệt dung riêng của than là cp = 1290 [ J / kg K ] ( 5.2 ) 

Độ dẫn nhiệt a được xác định ở a = 1,9 • 10
-7

 [ m2 / s ] ( 5.3 ) 

Như vậy, hệ số dẫn nhiệt của than củi là λ = 0,15 [ W / m K ] ( 5.4 ) 
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6.0 Phân tích lý thuyết 

6.1 Nhiệt độ môi trường tới hạn phụ thuộc vào thể tích 

Hình 14 cho thấy nhiệt độ môi trường xung quanh tới hạn phụ thuộc vào thể tích không được vượt 

quá nếu muốn tránh đánh lửa. Hình 14 là biểu diễn đồ họa của mối quan hệ (6.1) của nhiệt độ môi 

trường tới hạn với các thông số động học (4.1) và (4.2). 

 
 

Hình 14: Nhiệt độ môi trường tới hạn phụ thuộc vào thể tích đối với than củi 

Hàm TU, krit. (L) phụ thuộc vào chiều dài đặc trưng L dựa trên các thông số động học (4.1) và (4.2) 

cũng như độ dẫn nhiệt (5.3). Chiếc container biển đặc biệt chưa được xem xét trong đợt kiểm tra 

này. 
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Đối với nhiệt độ môi trường tới hạn phù hợp với lý thuyết nổ nhiệt, thuật ngữ sau áp dụng: 

 
 
 

a0 a1 a2 

Tọa độ Cartesian 91047,0 4364,0 -947,53 

mặt trụ 895699,5 4340,3 -941,63 

mặt cầu 893875,0 4500,7 -982,67 

 

BẢNG 1: Hệ số tính Tu,krit. 

Phần kết luận: 

Nhiệt độ môi trường tới hạn đối với thể tích 27 m3 được đọc trên Hình 14. Thể tích này tương ứng 

với chiều dài đặc trưng là L = 1.5 [m]. Nhiệt độ tự bốc cháy tới hạn là 

Tu, krit. (27 m3) = 41 ° C (6,2) 

Giá trị nhiệt độ 41 ° C đối với thể tích 27 m3 thấp hơn đáng kể so với nhiệt độ 50 ° C theo yêu cầu 

của UN N.4. Do đó, theo các quy định này, than củi sẽ là hàng hóa nguy hiểm nếu tiêu chí SIT> 

140 ° C không được ưu tiên. 

Thử nghiệm 1 lít, mang lại nhiệt độ tự bốc cháy đáng kể> 140 ° C, ngăn cản việc phân loại than củi 

là chất nguy hiểm theo sơ đồ trong Hình 3. Đề xuất phù hợp với Hình 14 là rõ ràng, tuy nhiên. 

Đây là điểm yếu của các tiêu chuẩn và quy định liên quan. Tiêu chí rằng thể tích 1 lít phải có SIT> 

140 ° C để tránh bị phân loại là hàng hóa nguy hiểm là vô nghĩa. Các container vận chuyển nói 

chung có thể tích lớn hơn đáng kể 1 lít. Điều này có nghĩa là tiêu chí 27 m3 là quyết định. 

Thực tế là mệnh đề (6.2) là đúng nên đã làm cho người gửi hàng than củi nghi ngờ. Ở đây, nguyên 

tắc trách nhiệm cá nhân được áp dụng. Việc tuân thủ một tiêu chuẩn không làm giảm trách nhiệm 

cá nhân của nhà sản xuất. 
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6.2 Thời gian cảm ứng đoạn nhiệt 

Trong công nghệ an toàn hóa chất, thời gian cảm ứng đoạn nhiệt đóng một vai trò quan trọng. Đây 

là thời gian trôi qua trong điều kiện đoạn nhiệt cho đến khi phản ứng hóa học xảy ra nhiệt khi bắt 

đầu từ một nhiệt độ môi trường nhất định. Thời gian cảm ứng đoạn nhiệt nói chung là bảo thủ, tức 

là các khoảng thời gian ở mức an toàn. 

Điều này có nghĩa là toàn bộ khoảng thời gian bao gồm thời gian bảo quản và thời gian vận chuyển 

phải nhỏ hơn thời gian cảm ứng. Nếu không đúng như vậy, sự bốc cháy của chất liên quan, tức là 

than củi, sẽ xảy ra trong quá trình bảo quản hoặc vận chuyển. 

Thời gian cảm ứng đoạn nhiệt được tính bằng các tham số động học (4.1) và (4.2) theo công thức 

dưới đây. 

 
 

Tính toán này không xét đến container đặc biệt mà chỉ xét đến động học của chất đó. 

 
Hình 15: Thời gian cảm ứng đoạn nhiệt đối với than củi Indonesia 
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Hình 15 chỉ ra rằng chẳng hạn thời gian cảm ứng là 72 ngày ở nhiệt độ 40 ° C. Nếu nhiệt độ tăng 

lên 50 ° C, thời gian cảm ứng giảm xuống còn 32 ngày. Điều này cho thấy thời gian cảm ứng phụ 

thuộc nhiều vào nhiệt độ môi trường. 

Thời gian vận chuyển bằng đường biển là 46 ngày. Thời gian bảo quản than trước khi tàu rời cảng 

Surabaya phải được thực hiện ít nhất 10 ngày. Tổng cộng, thời gian cảm ứng phải lớn hơn 56 ngày 

nếu muốn tránh đánh lửa. 

Có tính đến tất cả những cân nhắc chung này, Hình 15 thu được nhiệt độ xấp xỉ  

44 ° C trong điều kiện đoạn nhiệt. 

Các quan hệ (6.1) và (6.3) được tính bằng chương trình ISAKINETIC [6]. 
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7. Phân tích phần tử hữu hạn cho container thép HC 

Ngoài những cân nhắc và tính toán trước đó, một container như trong Hình 1 và Hình 2 sẽ được mô 

hình hóa bằng các phần tử hữu hạn. Mô hình tính toán này chịu ứng suất nhiệt điển hình của mùa 

tương ứng ở Indonesia và của việc vận chuyển bằng đường biển đến Hamburg. 

7.1 Thông số kỹ thuật của container hình khối cao 40 feet 

Các thông số kỹ thuật được lấy từ văn bản ủy quyền. Các giá trị liên quan đến phép tính hiện tại 

được trích dẫn từ tài liệu này. 

Kích thước bên trong của thùng chứa hình khối cao 40 feet: 

Chiều dài: l = 12,032 [ m ] ( 7.1 

Chiều rộng: b = 2,350 [ m ] ( 7.2 

Chiều cao: h = 2,700 [ m ] ( 7.3 

Thể tích: Vc = 76,2 [ m3 ] ( 7.4 

Khối lượng không tải (tare): Gl = 3.900 [ kg ] ( 7.5 
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7.2 Mô hình phần tử hữu hạn 

Mô hình phần tử hữu hạn ánh xạ một container than. Mức độ lấp đầy là khoảng 72%. Chiều cao lấp 

đầy của than được giả định là 2,0 m. 

 

 

Hình 16: Mô hình container với than củi, đệm khí và truyền nhiệt 

Mô hình hoàn chỉnh bao gồm 8069 phần tử và 9067 hải lý. Mô hình là một mô hình khối lượng. 

Các phần tử thể tích của than được thể hiện bằng màu đỏ và phần tử của đệm khí có màu xanh lục. 

Các yếu tố truyền nhiệt có màu lục lam. 

Container thép chỉ có thể tỏa nhiệt ra môi trường xung quanh qua các đầu. Ở hai bên, ở bề mặt trên 

và dưới có các container lân cận. Sự truyền nhiệt giữa các container lân cận chỉ có thể xảy ra ở một 

mức độ hạn chế, vì tất cả các container không phụ thuộc vào bên trong của chúng phải có cùng 

nhiệt độ tại cảng Surabaya. 

Trong chuyến đi biển, tàu giả định nhiệt độ nước của biển. Ở Biển Đỏ, điều này có nghĩa là 30 ° C 

chẳng hạn. Không gian hàng hóa được thông gió với không khí xung quanh, tức là không khí biển. 

Các thiết bị lạnh trong khoang chứa hàng cũng tỏa nhiệt. Theo các công ty vận chuyển, nhiệt độ 

trong khoang chứa hàng có thể tăng lên từ 50 ° C đến 60 ° C vào những ngày nắng nóng. Dự kiến 

nhiệt độ trung bình từ 30 ° C đến 40 ° C. 

Chỉ có thể đoán được điều kiện bảo quản và vận chuyển chính xác của than củi trong chuyến đi 

biển. Không có dữ liệu đáng tin cậy. 
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7.3 Cơ sở tính toán 

Tính toán sử dụng các thuộc tính (5.1) đến (5.4) và các thông số động học (4.1) và (4.2). Dữ liệu 

liên quan đến container được trình bày trong các chi tiết từ (7.1) đến (7.5). Những dữ liệu này là cơ 

sở của các mô phỏng số. 

Nhiệt độ ban đầu của than trong container được đặt như sau: 

Nhiệt độ ban đầu:  T0 = 45 ° C  (7.6) 

 

 

Hình 17: Nhiệt độ bên ngoài tàu MS KATRINA trong chuyến đi biển 

Nhiệt độ môi trường ban đầu được đặt ở 34 ° C. Nhiệt độ môi trường để tính toán được điều chỉnh 

theo Hình 17. 
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7.4 Kết quả tính toán 

7.4.1 Mô phỏng quá trình vận chuyển từ Surabaya đến cảng Hamburg (trường hợp 1) 

Tính toán đầu tiên dựa trên các điều kiện ban đầu và biên như được nêu trong (7.6) và Hình 17. Đây 

là những điều kiện thực tế. Tính toán cho kết quả thời gian tính bằng ngày, sau đó nhiệt độ trong 

container đạt 100 ° C theo quan sát của đội cứu hỏa khi chữa cháy. 

Hình 18 cho thấy sự phân bố nhiệt độ bên trong than củi và đệm khí. 

 

Hình 18: Sự phân bố nhiệt độ trong than củi sau 52 ngày 

Theo các giả định đã thỏa thuận, một vùng nóng phát triển ở đáy của container. Sau 52 ngày, một 

vụ nổ nhiệt xảy ra - xem Hình 19. 
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Đường màu xanh lục trong Hình 19 mô tả sự phát triển lý tưởng của nhiệt độ môi trường xung 

quanh. 

 

Hình 19: Các đường cong nhiệt độ-thời gian tại các vị trí được chọn trong than củi 

Hình 19 cho thấy mức nhiệt độ 100 ° C đạt được ở đáy container sau 50 ngày. 
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7.4.2 Mô phỏng quá trình vận chuyển từ Surabaya đến cảng Hamburg (trường hợp 2) 

Trong phép tính thứ hai, các điều kiện biên phù hợp với Hình 17 không thay đổi. Nhiệt độ ban đầu 

của than củi trong container được đặt lại như sau: 

Nhiệt độ ban đầu:  T0 = 40 ° C  (7.7) 

Hơn nữa, giả thiết rằng, khi đổ đầy than củi vào container, một lượng than củi nhất định có nhiệt độ 

cao hơn có thể đã được nạp. Nhiệt độ điểm nóng này là như sau: 

Nhiệt độ điểm nóng:  T0 = 60 ° C  (7.8) 

 

 

Hình 20: Điểm nóng trên than trong quá trình làm đầy container 

Kịch bản này phù hợp với Hình 20 không được chứng minh nhưng có thể đã xảy ra. 

 

Hình 21: Sự phân bố nhiệt độ bên trong than củi với điểm nóng ban đầu 

Mô phỏng này chứng minh rằng sự bốc cháy có thể xảy ra ngay cả khi nhiệt độ ban đầu đã giảm. Sự 

tồn tại của một điểm nóng với nhiệt độ cao hơn đủ để gây ra hiện tượng bốc cháy. 
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Hình 22: Các đường cong nhiệt độ-thời gian tại các vị trí được chọn trong than củi 

Hình 22 cho thấy rằng trong trường hợp giả định này, mức nhiệt độ 100 ° C đạt được ở đáy 

container sau 40 ngày. 
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8. Tiêu chuẩn, quy định và khuyến nghị 

Trong [9], một nỗ lực đã được thực hiện để xem xét lại các điều khoản giao thông hiện hành và đưa 

ra các đề xuất cải tiến. Các bên liên quan chính thức đại diện cho Đức tại các cơ quan quốc tế đã 

không phản ứng mặc dù đã được liên hệ. 

Trong [10], người ta chú ý đến thực tế rằng phép ngoại suy tuyến tính của thể tích phòng thí nghiệm 

đối với quy mô công nghiệp được phép theo EN 15188 và VDI 2263 là không thể thực hiện được 

theo quan điểm lý thuyết. Cách làm này có thể gây ra kết quả không chính xác. Tác giả đã thu hút 

sự chú ý về điều này nhiều lần trong các nhóm làm việc - cũng như trước đại diện của các công ty 

hóa chất niêm yết DAX. Tuy nhiên, trên thực tế, phương pháp này được giữ lại vì lý do thuận tiện. 

Việc không phân loại than củi được kiểm tra ở đây là hàng hóa nguy hiểm vì đã vượt qua cuộc thử 

nghiệm khối dây 1 lít và thực tế là, bất chấp điều này, tai nạn xảy ra với các container vận chuyển 

lớn hơn là một hiện tượng không được biết trong thực tế. 

Phân loại của Liên hợp quốc phù hợp với Loại 4.2 cũng có liên quan đối với tất cả các mã khác. 

Cách phân loại này có từ thời chưa có máy tính và nhận thức liên quan đến an toàn về các phản ứng 

bỏ chạy vẫn còn ở giai đoạn đầu. Lưu đồ liên quan trong Hình 3 không yêu cầu bất kỳ kiến thức nào 

về chất phản ứng hóa học. Các đặc tính vật lý và các thông số động học là không cần thiết. 

Tuy nhiên, những người tạo ra tất cả các tiêu chuẩn và quy định nên biết về công việc của Frank-

Kamenetzkii [5]. Theo lý thuyết này, ví dụ: tiêu chí 60 ° C được đặt quá cao. Từ những cân nhắc lý 

thuyết có thể suy ra rằng sự bốc cháy chắc chắn đã xảy ra trong trường hợp nhiệt độ tăng hơn 40 ° 

C. Dựa trên Frank-Kamenetzkii, có thể chứng minh rằng phép ngoại suy tuyến tính là không chính 

xác [10]. 

Tiêu chí mà nhiệt độ 140 ° C được áp dụng cho khối 1 lít và 50 ° C áp dụng cho khối 27 m3 có 

nghĩa là các thông số động học giả định các giá trị sau [10]: 

năng lượng kích hoạt biểu 

kiến: 

E/R =10924 
[ K ] ( 8.1 ) 

Tỷ lệ Arrhenius: Q0 = 8,094 •10
8
 [ K / s ] ( 8.2 ) 

So sánh với (4.1) và (4.2) cho thấy than củi Indonesia chắc chắn phải được xếp vào loại hàng hóa 

nguy hiểm. 
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Các điều khoản hiện có, trong số những điều khác, có những thiếu sót nghiêm trọng: 

- Hệ số truyền nhiệt của thùng vận chuyển thực tế thường khác với hệ số truyền nhiệt trong 

phòng thí nghiệm. 

- Trong các thử nghiệm khối dây đẳng nhiệt, mẫu "lạnh" được làm nóng. Một nỗ lực được 

thực hiện để xác định nhiệt độ tự bốc cháy phụ thuộc vào thể tích bằng thực nghiệm. Vẫn 

chưa rõ nhiệt độ tự bốc cháy thay đổi như thế nào khi mẫu đã “nóng”. 

- Cho đến nay, các thử nghiệm khối dây đẳng nhiệt không tính đến động học phản ứng. Điều 

này có nghĩa là, đối với các chất phản ứng theo cách tự xúc tác, nhiệt độ tự bốc cháy được 

xác định bằng thực nghiệm có khả năng quá cao. Chất này có vẻ bền nhiệt hơn. 

- Các hiệu ứng như điểm nóng hoặc bức xạ nhiệt do vật liệu cách nhiệt hoàn toàn bị bỏ qua. 

Theo nguyên tắc chung, việc tuân thủ các tiêu chuẩn hoặc quy định không làm giảm trách nhiệm cá 

nhân của nhà sản xuất (từ khóa: chăm sóc có trách nhiệm). Trong phạm vi trách nhiệm sản phẩm, 

bất kỳ nhà sản xuất nào cũng phải chịu trách nhiệm trong trường hợp xảy ra tai nạn, ngay cả khi 

không có điều khoản liên quan nào bị vi phạm. 
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