تعليمات تطبيق المدونة الدولية
إلجراءات اختبار معدات اإلطفاء لسنة 2014
صادرة عن مجلس إدارة الهيئة البحرية األردنية بموجب أحكام الفقرة (ك) من المادة ( )9من قانون الهيئة
البحرية األردنية رقم ( )46لسنة  2006وتعديالته

المادة ()1
تسمممهذه مممعلهمات ( هممم ه ت ( هممم هتطب ممم هماهدونممملهمادوا ممملهاتطب ممم هختممم م م هم تبممم هه مممدم ه
مإلطف )اسنله))2014هو هلهبه ههنهت خهنش هفيهمات دةهما سه ل.ههه

المادة ()2
كونها(ك(ه هوما ب م همات ا لهح ثه هو د هفيه علهمات ( ه هماه م نيهماه صصملهاهم هادنم لههم ه
امهتدلهماق نلهع(ذه الفهعاكه:هه
ه
ماه ئلهه

:هماه ئلهمابح لهمأل دن له

مإلدم ةهه

:هأي دولة طرف في المدونةه

ماهدونله

 :هالمدونة الدولية لتطبيق تدابير اختبارات معدات اإلطفاء
على النحو المعرف في الفصل  2-11من اتفاقية سالمة
األرواح في البحار لعام  1974وتعديالتها (.)SOLASه

مالعته ده

:هاعتماد وثائق السفينة من قبل الهيئة.ه

 :هآخر تاريخ تبدأ فيه صالحية الوثيقة كدليل على استيفاء
متطلبات السالمة من الحرائق المنصوص عليها في
صالح لهماوث قله
االتفاقية.ه
 :هالجهة المعتمدة من قبل الهيئة للقيام بالوظائف التي
ئلهماتصن فهماه تهدةه
تتطلبها المدونة.ه
 :هاالتفاقية الدولية لسالمة االرواح في البحار لعام 1974
مالتف ق له
وتعديالتها.ه
 :هالمدونة الدولية لسالمة السفن ذات السرعه العالية لعام
هدونلهماسفنهعم هماس عههما ا لها مه
 1994المعتمدة من قبل لجنة السالمة البحرية التابعة
1994هه
للمنظمة بالقرار ( MSC .36)63وتعديالتها.
هدونله HSCها مه)1994ه
ه

هدونلهماسفنهعم هماس عههما ا لها مه  :هالمدونة الدولية لسالمة السفن ذات السرعه العالية لعام
 2000المعتمدة من قبل لجنة السالمة البحرية التابعة
2000ه
للمنظمة بالقرار( MSC .97 )73وتعديالتها.ه
هدونله HSCها مه)2000ه
 :ههو المختبر المقبول لدى الهيئة وأية مختبرات أخرى
ماه تب هماه تهدههنهماه ئلههه
تعتمدها الهيئة .ه
:ه اختبار تتعرض فيه عينات في فرن اختبار الى درجات
حرارة مناظرة تقريبا للمنحنى القياسي للزمن ودرجة
م تب هماح مئ هماه يه
الحرارة.ه
:هوجود لهب على اي جزء من العينة او فوقه لمدة تصل
ما(هبهماهسته ه
الى  5ثوان او اكثر.ه
 :هآخر تاريخ يمكن اعتماده الختبار معدات اإلطفاء
ت خهمنته هصالح لهمال تب ه
واعتمادها وفقا ً لالتفاقية.ه
ه
ه
المنحنى القياسي للزمن  -درجة الحرارة على النحو الذي تعرفه الصيغة التالية :
T=345log10(8t+1)+20
 Tهي متوسط درجة حرارة الفرن (بالدرجات المئوية) .
 tهي الزمن (بالدقائق) .
ه
ه
المادة ( )3النطاق
 .1تهدفه علهمات ( ه هخاذهتهكم نهماه ئملههمنهمعتهم دهه مدم همإلطفم هماهم مدهت ك بهم هع(مذه
ماسفنهماوطن لهوفق ًهاهتط(ب هماسالهلههنهماح مئ هماهنصوصهع( ه هفيهمالتف ق ل.ه
 .2ت(تزمهماه تب م هعندهم تب هوتق مهه دم هماح هبهعلهمات ( ه هوفق ًهألحك مهماهدونل.ه
المادة ( )4التطبيق
م هوتق ههم هوماهومفقملهع( هم هطبقم ه

 .1تنطب ه علهمات ( هم هع(مذهماهنتتم هماهط(موبهم تب
الحك مهمالتف ق له.ه
 .2ت تب هايهخش ةهفميه معلهمات ( هم ها(هدونمله ميهخشم ةهاالتف ق ملهو تمبهم تبم هماه مدم ه
وفقه ًهاومحدهموهمكث ههنهخت م م هم تبم م هه مدم همإلطفم هماهشم هما هم هفميهمافقم ةه )1ه
هنه عةهماه دة.ه
 .3ايهخش ةههفيهمالتف ق لهإلدم ههنتجهه نهفيهمالتف ق ملهب سمت دممهعبم ةههمنهقب مله"وتكمونه
السطحه هماه ضله ومصهمنتش هاهبميهضم "هف متمهم تبم هماهنمتجهماه نميهوفقم ًهاومحمده
موهمكث ههنهخت م م هم تب م هماح مئ هماهش هما ه هفيهمافق ةه  )1ههنه عةهماه دة.ه

المادة ( )5المختبرات التي تجري فيها االختبارات
تت يهمال تب م هادىهماه تب م هماه تهدةههنهقبلهماه ئله.ه
المادة ( )6الموافقة على االجراءات
تومف هماه ئلهع(ذهه دم همإلطف هوفق هإلت م م هماهومفقلهماه تهدةهاد ه ههوعاكه:ه
 .1ب ست دممهخت م م هماهومفقلهع(ذهمانوعهحسبهمافق ةه  )1.2.5ههنهماهدونههه
 .2موهماهومفقلهع(ذهمس سهكلهح الهع(ذهحدةهحسبهمافق ةه ه)3.5ههنهماهدونله.ه
المادة ( )7الموافقة على نوع المعدات
تشممت طهمالدم ةهع(ممذهماص م ن نهمنه كممونهاممد همهن م مهتممودةهه تهممدةههممنهتهمملهه تصمملهاضممه نه
مالست ف هماهسته هاش وطهماهومفقلهع(مذهنموعهماه مدم ،هكهم هه تموزها(ه ئملهمنهتسمت دمهختم م م ه
ماتحق ههنهماهنمتجهمانهم ئيهفميهماحم ال هماتميهتقمومهبهوتبهم هماتهملهماه تصملهبم اتحق ههمنهشمه دةه
ماهومفقلهع(ذهنوعهماه دم هقبلهت ك بهماه دم هع(ذهماسفنهماتيهت فعهما (مهمال دنيه.ه
المادة ( )8استخدام البدائل المكافئة والتكنولوجيا الحديثة
 .1ا(ه ئمملهماهومفقمملهع(ممذهت ك ممبهه ممدم همإلطف م هع(ممذههممتنهماسممفنهمسممتن دمهماممذهم تب م م ه
وعه( م هتحق م هامممه م دهعك م هع(ممذهوتممههماتحد ممدهفمميهماهدونممل،هواكممنهت تب م هماه ئممله
هستوف لهاهتط(ب هماسالهلههنهماح مئ هماوم دةهفيهمالتف ق له.ه
 .2تقوم هماه ئلهب بالغهماهن هلهب اهومفق هماهش هما ه هفيهمافق ةه  )1.7هبهوتبهماالئحلهههه
)5/1ههنهمالتف ق لهع(ذهمنهتُتبعهتدمب هماتوث هماهب نلهمدن له:ه
أ -في حالة المنتجات الجديدة او غير التقليدية ،يقدم تحليل مكتوب يشرح سبب عدم
امكانية استخدام طريقة او طرق االختبار عليه.
ب -يقدم تحليل خطي يوضح الكيفية التي سيثبت بها إجراء االختبار البديل المقترح
مستوى األداء المطلوب على النحو الذي تتطلبة االتفاقية .
ج -يقدم تحليل خطي تتم فيه مقارنة إجراء االختبار البديل المقترح باإلجراء الذي
تتطلبه المدونة .
المادة ()9
هتس يهاحك مهماهدونلهع(ذهكلهه هامه دهبشأنههنصهص حهفيه علهمات ( ه .

