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PHỤ LỤC 1 

 

DỰ THẢO SỬA ĐỔI MSC-MEPC.5/CIRC.7 

 

HƢỚNG DẪN VỀ THỜI GIAN THAY THẾ CÁC GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆN CÓ 

BẰNG GIẤY CHỨNG NHẬN SỬA ĐỔI DO CÁC SỬA ĐỔI CÓ HIỆU LỰC ĐỐI 

VỚI CHƢƠNG 17 VÀ 18 CỦA BỘ LUẬT IBC 

1  Ủy ban Bảo vệ Môi trƣờng Biển, tại [phiên họp thứ bảy mƣơi lăm (ngày sẽ đƣợc bổ 

sung)] và Ủy ban An toàn Hàng hải, tại [phiên họp thứ 102 (ngày sẽ đƣợc bổ sung)] đã xem 

xét vấn đề thay thế Giấy chứng nhận Phù hợp quốc tế về việc Vận chuyển Hóa chất Nguy 

hiểm với khối lƣợng lớn hiện có ("Giấy chứng nhận") bằng giấy chứng nhận sửa đổi đƣợc 

yêu cầu đƣợc cấp do sửa đổi các chƣơng 17 và 18 của Bộ luật quốc tế về kết cấu và thiết bị 

của tàu chở xô khí hóa lỏng (Bộ luật IBC).  

2  Cả hai Ủy ban đã nhất trí thông qua hƣớng dẫn sau đây, hƣớng dẫn này cho vấn 

đề đƣợc mô tả trong đoạn 1 ở trên có thể đƣợc sử dụng thay cho các quy định của MSC-

MEPC.5/Circ.6, liên quan đến việc thay thế giấy chứng nhận hiện có bằng giấy chứng 

nhận đã sửa đổi đƣợc ban hành trƣớc khi các sửa đổi của Bộ luật IBC có hiệu lực:  

.1  việc cấp giấy chứng nhận sửa đổi có thể đƣợc bắt đầu kể từ ngày thông 

qua (MSC hoặc MEPC sau ngày thông qua, tùy từng trƣờng hợp) của 

các sửa đổi Bộ luật IBC, thay vì ngày có hiệu lực của các sửa đổi;  

.2  giấy chứng nhận sửa đổi phải có cùng thời hạn sử dụng với giấy chứng 

nhận hiện có; và 

.3  giấy chứng nhận sửa đổi phải đƣợc đóng dấu/ghi trên trang nhất cho biết 

giấy chứng nhận sửa đổi có hiệu lực và thay thế giấy chứng nhận hiện có, 

vào ngày các sửa đổi của Bộ luật IBC có hiệu lực.  

3  Nhƣ một ví dụ minh họa của đoạn 2 ở trên, sơ đồ đính kèm giải thích hai tình 

huống:  

.1  Tình huống 1 là một ví dụ về một cuộc khảo sát gia hạn đƣợc thực hiện trong 

khoảng thời gian từ ngày thông qua đến ngày có hiệu lực của các sửa đổi của 

Bộ luật IBC; và 

.2  Tình huống 2 là một ví dụ về giấy chứng nhận hiện có có giá trị sau ngày 

bắt đầu có hiệu lực.  

4  Các Ủy ban lƣu ý rằng các thỏa thuận trên sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho một kế 

hoạch thực hiện suôn sẻ và thực tế cho đội tàu vận chuyển hóa chất trên toàn thế giới có 

thể yêu cầu phải có giấy chứng nhận sửa đổi ngay khi sửa đổi Bộ luật IBC có hiệu lực.  

5  Khi hàng hóa đƣợc xếp trƣớc ngày có hiệu lực và dỡ hàng sau ngày sửa đổi của 

Bộ luật IBC có hiệu lực, các quy định liên quan của Bộ luật IBC tại thời điểm xếp hàng 

phải đƣợc áp dụng cho đến khi hàng đã đƣợc dỡ xuống.  
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6  Các Chính phủ thành viên đƣợc mời đƣa thông tƣ này đến sự chú ý của tất cả các 

bên liên quan, đặc biệt là thuyền trƣởng, chủ tàu và cán bộ kiểm tra của chính quyền cảng.  

 

7 Thông tƣ này bãi bỏ MSC-MEPC.5/Circ.7. 

 

 



PPR 7/22/Add.1 

Phụ lục 1, Trang 3 

I:\PPR\07\PPR 7-22-Add.1.docx  

PHỤ MỤC 

 
 

 

 

Tình huống 1 - Giấy chứng nhận Phù hợp của IBC sẽ hết hạn giữa Ngày thông qua và Ngày bắt đầu có hiệu lực của Bản sửa đổi Bộ luật IBC 

CoF/Att.1 hiện có (Ban hành theo MSC.340 (91) và MEPC.225 (64)) 

Cấp lại CoF/Att.1 hiện có 

(MSC.340 (91) và MEPC.225 

(64)) 

CoF/Att.1 sửa đổi (Ban hành theo MSC.460 (101) và MEPC.318 (74)) có hiệu lực 5 

năm với “Ghi chú” 

Tình huống 2 - Giấy chứng nhận Phù hợp của IBC sẽ hết hạn sau ngày có hiệu lực của các sửa đổi của Bộ luật IBC 

CoF/Att.1 hiện có (Ban hành theo MSC.340 (91) và MEPC.225 (64)) 

CoF/Att.1 sửa đổi (Ban hành theo MSC.460 (101) và MEPC.318 (74)) “Ghi chú” 
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PHỤ LỤC 2 

DỰ THẢO THÔNG TƢ PPR.1 

CÁC YÊU CẦU VẬN CHUYỂN SỬA ĐỔI ĐỐI VỚI METYL ACRYLAT VÀ 

METYL METACRYLAT 

 

1  Ủy ban Bảo vệ Môi trƣờng Biển (MEPC), tại phiên họp thứ bảy mƣơi tƣ (từ ngày 13 

đến ngày 17 tháng 5 năm 2019), đã thông qua các sửa đổi đối với Bộ luật quốc tế về kết cấu 

và thiết bị của tàu chở xô khí hóa lỏng (Bộ luật IBC) theo nghị quyết MEPC. 318 (74). Ủy 

ban An toàn Hàng hải (MSC), tại phiên họp thứ 101 (từ ngày 5 đến ngày 14 tháng 6 năm 

2019), cũng đã thông qua các sửa đổi đối với Bộ luật IBC bằng nghị quyết MSC.460 (101). 

Bộ luật IBC sửa đổi đƣợc thông qua bởi các nghị quyết này sau đây đƣợc gọi là sửa đổi năm 

2019 của Bộ luật IBC.  

2  Tiểu ban Phòng ngừa và Ứng phó với Ô nhiễm (PPR), tại phiên họp thứ bảy (từ 

ngày 17 đến ngày 21 tháng 2 năm 2020), lƣu ý rằng các yêu cầu vận chuyển đối với các 

sản phẩm "Methyl acrylate" và "Methyl methacrylate" có trong bản sửa đổi năm 2019 

của Bộ luật IBC không chứa các yêu cầu đặc biệt 16.6.1 và 16.6.2 trong cột "o" của 

chƣơng 17.  

3  Tiểu ban cũng lƣu ý rằng các sản phẩm này phải trải qua quá trình trùng hợp 

trong các điều kiện nhất định và do đó đƣợc bảo vệ bởi các chất phụ gia để giảm thiểu xu 

hƣớng này. Nhiệt độ tăng cao có thể bắt đầu hoặc tăng tốc quá trình trùng hợp, và do đó 

các sản phẩm nhƣ vậy không đƣợc tiếp xúc với nhiệt độ quá cao.  

4  Tiểu ban lƣu ý thêm rằng trong các yêu cầu vận chuyển hiện có đối với các sản 

phẩm này ((nghị quyết MEPC.250 (66) và MSC.369 (93)), các yêu cầu đặc biệt 16.6.1 và 

16.6.2 đƣợc chỉ định trong cột "o" của chƣơng 17 của Bộ luật IBC, yêu cầu phải tách biệt 

khỏi các két hàng đƣợc gia nhiệt và các cuộn dây sƣởi phải đƣợc làm trống hoặc đƣợc bảo 

vệ. 

5 Do đó, Tiểu ban đã đồng ý, để giảm thiểu việc tiếp xúc với nhiệt độ quá cao và khả năng 

bắt đầu quá trình trùng hợp, các yêu cầu vận chuyển sửa đổi đối với "Methyl acrylate" và 

"Methyl methacrylate" trong phụ lục của thông tƣ này, trong trƣờng hợp ngoại lệ này nên 

đƣợc sử dụng thay cho các yêu cầu vận chuyển có trong các sửa đổi năm 2019 đối với Bộ 

luật IBC 

6  Tiểu ban cũng nhất trí rằng các yêu cầu vận chuyển sửa đổi nên đƣợc đƣa vào 

Danh sách 1 của MEPC.2/Circ.26 (sẽ đƣợc ban hành vào ngày 1 tháng 12 năm 2020), có 

hiệu lực đối với tất cả các quốc gia và không có ngày hết hạn, và các tàu chở "Methyl 

acrylate" và "Methyl methacrylate" do đó phải có các sản phẩm đƣợc liệt kê trong phụ lục 

của Giấy chứng nhận phù hợp và không nằm trong danh sách các sản phẩm trong Giấy 

chứng nhận phù hợp . 

7  Chính phủ thành viên và các tổ chức quốc tế đƣợc mời cung cấp thông tin này cho 

tất cả các bên liên quan.  
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PHỤ LỤC 

YÊU CẦU VẬN CHUYỂN SỬA ĐỔI ĐỐI VỚI METYL ACRYLAT VÀ METYL 

METACRYLAT 

 

Cột Cột Cột 

a Methyl acrylate g Cont j C 

c Y h Không k FT 

d S/P i' T1 l AC 

e 3 i'' IIB m -Xóa- 

f 2G i''' No n Không 

    o 15.12, 15.17, 

15.13, 15.19, 

16.6.1, 16.6.2 
    

    

 

 

Column Column Column 

a Methyl 

methacrylate 

g Cont j R 

c Y h Không k F 

d S/P i' T2 l AC 

e 3 i'' IIA m -xóa- 

f 2G i''' No n Không 

    o 15.13, 15.19.6, 

     16.6.1, 16.6.2  
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PHỤ LỤC 3 

DỰ THẢO THÔNG TƢ PPR.1 

NỘP LẠI CÁC SẢN PHẨM ĐƢỢC LIỆT KÊ TRONG DANH SÁCH 2 VÀ 3 CỦA 

MEPC.2 /Circular VỀ PHÂN LOẠI TẠM THỜI CÁC CHẤT LỎNG THEO PHỤ 

LỤC II CÔNG ƢỚC MARPOL VÀ BỘ LUẬT IBC 

 

1  Ủy ban Bảo vệ Môi trƣờng Biển (MEPC), tại phiên họp thứ bảy mƣơi tƣ (từ ngày 13 

đến ngày 17 tháng 5 năm 2019) và Ủy ban An toàn Hàng hải, (MSC) tại phiên họp thứ 101 

(từ ngày 5 đến ngày 14 tháng 6 năm 2019), đã thông qua các sửa đổi đối với Bộ luật quốc tế 

về kết cấu và thiết bị của tàu chở xô khí hóa lỏng (Bộ luật IBC) theo các nghị quyết 

MEPC.318 (74) và MSC.460 (101) tƣơng ứng.  

2  MEPC 74 cũng thông qua các sửa đổi đối với Phụ lục II Công ƣớc MARPOL bằng 

nghị quyết MEPC.315 (74), để tăng cƣờng, trong các vùng biển cụ thể, các yêu cầu xả thải 

đối với cặn hàng hóa và nƣớc rửa bể chứa các sản phẩm nổi khó phân hủy có độ nhớt cao 

và/hoặc điểm nóng chảy cao sau những lo ngại về tác động môi trƣờng của việc xả thải cho 

phép.  

3  Trong các sửa đổi đối với Bộ luật IBC, tất cả các sản phẩm trong chƣơng 17 và 18 của 

Bộ luật IBC đã đƣợc đánh giá lại dựa trên chƣơng 21 đã sửa đổi của Bộ luật (Tiêu chí để ấn 

định yêu cầu vận chuyển cho các sản phẩm tuân theo Bộ luật IBC), các tiêu chí mới yêu cầu 

xả thải trong Phụ lục II Công ƣớc MARPOL và Hồ sơ mối nguy hại GESAMP mới nhất cho 

các sản phẩm.  

4  Tiểu ban Phòng ngừa và Ứng phó với Ô nhiễm (PPR), tại phiên họp thứ bảy (17 

đến 21 tháng 2 năm 2020), đã đồng ý rằng các sản phẩm có trong Danh mục 2 và 3 của 

MEPC.2 /Circular về Phân loại tạm thời các chất lỏng phù hợp với với Phụ lục II Công 

ước MARPOL và Bộ luật IBC cũng nên đƣợc đánh giá lại theo cách tƣơng tự nhƣ các sản 

phẩm có trong chƣơng 17 và 18 của Bộ luật.  

5  Do đó, PPR 7 cũng đồng ý đặt thời hạn sử dụng cho tất cả các sản phẩm trong 

Danh mục 2 và 3 của MEPC.2 /Circular để tất cả các sản phẩm đƣợc đánh giá lại trƣớc 

ngày 31 tháng 12 năm 2025. Bất kỳ sản phẩm nào chƣa đƣợc đánh giá lại trƣớc thời hạn sẽ 

bị xóa khỏi Danh sách và không thể vận chuyển đƣợc nữa.  

6  PPR 7 cũng đồng ý mời Cơ quan quản lý yêu cầu nhà sản xuất xem xét sản phẩm 

của họ để đánh giá xem có cần thiết phải thay đổi bất kỳ yêu cầu vận chuyển nào hay không, 

có tính đến chƣơng 21 sửa đổi của Bộ luật IBC, Hồ sơ mối nguy hại GESAMP mới nhất và 

bản sửa đổi Các yêu cầu của Phụ lục II Công ƣớc MARPOL. Sau đó, nhà sản xuất phải 

thông báo cho Cơ quan quản lý của họ về thành phần sản phẩm của họ và liệu các yêu cầu 

vận chuyển cập nhật có cần đƣợc chỉ định cho sản phẩm hay không.  

7 Sau đó, Cơ quan quản lý phải thông báo cho Tổ chức nhƣ sau: 

.1 sản phẩm không còn đƣợc vận chuyển và có thể bị xóa khỏi MEPC.2 

/Circular; 

.2  đối với các sản phẩm đã đƣợc đánh giá và các yêu cầu vận chuyển vẫn giữ 
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nguyên, cần có thông báo về việc đánh giá; và 

.3  đối với các sản phẩm đƣợc đánh giá và nơi các yêu cầu vận chuyển sẽ thay 

đổi, cần phải gửi Biểu mẫu báo cáo dữ liệu sản phẩm PPR.  

8  Các quốc gia thành viên và các tổ chức quốc tế đƣợc mời cung cấp thông tin này 

cho tất cả các bên liên quan.  

***  
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PHỤ LỤC 4
* 

CHƢƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ TẠM THỜI CHO ESPH 26 

 

 

Khai mạc phiên họp 

1 Thông qua chƣơng trình nghị sự 

2 Quyết định của các cơ quan khác 

3 Đánh giá sản phẩm 

4 Đánh giá phụ gia tẩy rửa 

5 Rà soát MEPC.2 /Circular - Phân loại tạm thời các chất lỏng đƣợc vận chuyển với số 

lƣợng lớn và các vấn đề liên quan khác 

6 Đánh giá các sản phẩm trong danh sách 2, 3 và 4 của MEPC.2 /Circular 

7 Bản sửa đổi MEPC.1/Circ.590 - hƣớng dẫn mở rộng về những gì có thể đƣợc coi là 

phụ gia làm sạch để làm sạch cặn hàng hóa NLS 

8  Xem xét dự thảo sửa đổi các mục tiêu, yêu cầu chức năng và quy định đối với việc 

vận chuyển hàng nguy hiểm trong dự thảo Bộ luật IP (SDC 7/WP.3, đoạn 18 đến 20 

và phụ lục 3) 

9  Hãy xem xét những tác động mà việc thiếu thiết bị phát hiện hơi độc sẽ gây ra đối 

với hoạt động hàng ngày của tàu chở hóa chất 

10 Chƣơng trình nghị sự tạm thời đƣợc đề xuất cho ESPH 27 

11 Báo cáo cho Tiểu ban 

 

 

***  

 

 

 

                                                           
*
Chỉ có sẵn bằng tiếng Anh 
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PHỤ LỤC 5  

DỰ THẢO SỬA ĐỔI HƢỚNG DẪN LẤY MẪU VÀ PHÂN TÍCH NƢỚC DẰN ĐỂ 

SỬ DỤNG THỬ THEO CÔNG ƢỚC BWM VÀ HƢỚNG DẪN (G2) 

(BWM.2/CIRC.42/REV.1)
* 

 

1 Hàng sau đƣợc thêm vào bảng 3 của phụ lục 1 của BWM.2/Circ.42/Rev.1: 

 
 

Chỉ báo 

 

Cách tiếp cận 

chung 

 

Phƣơng pháp 

tiêu chuẩn 

 

Ghi chú 

Mức độ tin cậy hoặc 

giới hạn phát hiện và 

trích dẫn cho các 

nghiên cứu xác nhận 

Tổng số vi 

khuẩn sống 

bao gồm 

Enterococci, 

Escherichia 

coli, Vibrio 

cholerae 

ATP thế hệ thứ 

hai 

Hiện tại không 

có tiêu chuẩn 

quốc tế đối với 

nƣớc dằn 

Kết quả bán định lƣợng 

có thể thu đƣợc 

PPR 7/INF.4 

2  Hàng thứ tƣ trong bảng 3 của phụ lục 1 của BWM.2/Circ.42/Rev.1 đƣợc thay 

thế bằng dòng sau:  

 
 

Chỉ báo 

 

Cách tiếp cận 

chung 

 

Phƣơng pháp 

tiêu chuẩn 

 

Ghi chú 

Mức độ tin cậy hoặc 

giới hạn phát hiện và 

trích dẫn cho các 

nghiên cứu xác nhận 

Sinh vật sống 

đƣợc 

≥ 50 μm, 

≥ 10 μm 

và< 50 μm 

Phép đo quang, 

axit nucleic, 

ATP, số lƣợng 

lớn diacetate 

fluorescein 

(FDA), chất 

diệp lục a., 

ChemChrome 

V6 

Hiện tại không 

có tiêu chuẩn 

quốc tế đối với 

nƣớc dằn 

Kết quả bán định lƣợng 

có thể thu đƣợc. 

Tuy nhiên, một sốcác hợp 

chất hữu cơ có thể tồn tại 

trong nhiều khoảng thời 

gian khác nhau trong 

dung dịch nƣớc bên ngoài 

tế bào, có khả năng dẫn 

đến dƣơng tính giả. 

Welschmeyer và Maurer 

(2012). Đề cập đến sự tồn 

tại của hợp chất hữu cơ 

không đề cập đến CV6; 

thông tin thêm về CV6 có 

thể đƣợc tìm thấy trong 

tài liệu MEPC 74/INF.17 

và PPR 7/INF.5. 

Đƣợc xác định. 

 

3  Hàng thứ năm trong bảng 4 của phụ lục 1 của BWM.2/Circ.42/Rev.1 đƣợc sửa đổi 

                                                           
*
Sau khi Ủy ban phê duyệt các sửa đổi đối với thông tƣ do Tiểu ban chuẩn bị, Ban Thƣ ký sẽ tổng hợp các 

sửa đổi và ban hành thông tƣ sửa đổi.. 
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nhƣ sau: 

 
 

 

Chỉ báo 

 

Cách tiếp 

cận chung 

 

Phƣơng 

pháp tiêu 

chuẩn 

Trích dẫn IMO  

Ghi chú 

Mức độ tin cậy 

hoặc giới hạn 

phát hiện và trích 

dẫn cho các 

nghiên cứu xác 

nhận 

Sinh vật 

sống đƣợc 

≥ 50 μm 

và sinh vật 

sống đƣợc 

≥ 10 μm 

và < 50 

μm  

Phƣơng 

pháp nuôi 

cấy để phục 

hồi, mọc lại 

và trƣởng 

thành 

Hiện tại 

không có 

tiêu chuẩn 

quốc tế đối 

với nƣớc 

dằn 

BLG 15/5/5 và 

BLG 15/5/6 vàPPR 

7/INF.10 

 

Yêu cầu kiến thức 

cụ thể để tiến hành 

chúng. Mật độ đƣợc 

biểu thị bằng tổng 

số sinh vật tự 

dƣỡng có thể nuôi 

cấy sau thời gian ủ 

bệnh hai tuần và 

sinh vật dị dƣỡng di 

động đƣợc xác định 

bằng kính hiển vi 

huỳnh quang 

Các số có thể xảy ra 

nhất (phƣơng pháp 

MPN). 

Hầu hết các loài 

không quản lý để 

phát triển bằng 

phƣơng pháp này 

do đó không thể 

đƣợc sử dụng một 

mình. Cần thời gian 

ủ 2-3 tuần. 

Đƣợc xác định. 

Xác thực có 

sẵntrong nghiên 

cứu của Cullen 

(2019) 

 

4  Danh sách tài liệu tham khảo trong đoạn 4.6 của phụ lục 1 của 

BWM.2/Circ.42/Rev.1 đƣợc sửa đổi bằng cách thêm một tài liệu tham khảo nhƣ sau:  

"4.6 Tài liệu tham khảo 

Cullen JJ (2019). Khoa học tốt nhất hiện có mô tả các phƣơng pháp và giao thức 

kiểm tra phê duyệt kiểu cho các hệ thống quản lý nƣớc dằn có thể tạo ra các sinh 

vật không thể sống đƣợc trong nƣớc dằn. http://doi.org/10.5281/zenodo.2656597" 

 

***  

 

 

 

http://doi.org/10.5281/zenodo.2656597
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PHỤ LỤC 6 

BÁO CÁO CỦA NHÓM KỸ THUẬT VỀ VIỆC SỬA ĐỔI CÔNG ƢỚC AFS 

 

Khái quát 

1 Nhóm Kỹ thuật về Sửa đổi Công ƣớc AFS đã họp từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 2 

năm 2020 và do Tiến sĩ Sarah Bailey (Canada) làm Chủ tịch.. 

 

2 Cuộc họp có sự tham gia của các phái đoàn từ các Chính phủ thành viên sau: 

ÚC NƢỚC HÀ LAN 

BRAZIL NEW ZEALAND 

CANADA NIGERIA 

CROATIA NA UY 

ĐAN MẠCH PANAMA 

PHẦN LAN PERU 

PHÁP BA LAN 

ĐỨC HÀN QUỐC 

HY LẠP LIÊN BANG NGA 

ẤN ĐỘ SAUDI ARABIA 

INDONESIA SINGAPORE 

IRELAND THỤY ĐIỂN 

NHẬT BẢN VƢƠNG QUỐC ANH 

ĐẢO MARSHALL HOA KỲ 

MEXICO  

bởi các quan sát viên từ các tổ chức liên chính phủ sau:  

 

HỘI ĐỒNG QUỐC TẾ THĂM DÕ BIỂN (ICES) ỦY BAN CHÂU ÂU (EC)  

 

và các quan sát viên từ các tổ chức phi chính phủ sau: 

PHÕNG VẬN CHUYỂN QUỐC TẾ (ICS) 

BIMCO 

HIỆP HỘI QUỐC TẾ CỦA CÁC HIỆP HỘI PHÂN LOẠI (IACS) 

HIỆP HỘI QUỐC TẾ CỦA CÁC CHỦ TÀU CHỞ DẦU ĐỘC LẬP 

(INTERTANKO) 

HIỆP HỘI QUỐC TẾ CÁC HÃNG TÀU (CLIA) 

VIỆN KỸ THUẬT HÀNG HẢI, KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

(IMAREST) 

HIỆP HỘI CÁC NHÀ QUẢN LÝ TÀU QUỐC TẾ (INTERMANAGER) TỔ 

CHỨC HOÀNG GIA CỦA CÁC KIẾN TRÖC SƢ HẢI QUÂN (RINA) 

LIÊN ĐOÀN CÔNG NHÂN VẬN TẢI QUỐC TẾ (ITF) 

HỘI ĐỒNG SƠN PHỦ THẾ GIỚI 

LIÊN ĐOÀN CÁC CHUYÊN GIA ĐÓNG TÀU TÍCH CỰC (ASEF) 

Điều khoản tham chiếu 
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3  Xem xét các ý kiến và quyết định đƣợc đƣa ra trong phiên họp toàn thể, Nhóm Kỹ 

thuật đƣợc hƣớng dẫn để:  

 

.1  hoàn thiện dự thảo sửa đổi Phụ lục 1 của Công ƣớc AFS, sử dụng phụ 

lục 1 đến phụ lục 8 của tài liệu PPR 6/20/Add.1 làm cơ sở; 

 

.2  hoàn thiện dự thảo đoạn hoạt động đƣợc đƣa vào dự thảo nghị quyết 

thông qua các sửa đổi đối với Công ƣớc AFS liên quan đến việc cấp 

Giấy chứng nhận Hệ thống chống hà quốc tế mới (IAFSC), sử dụng 

đoạn 12 của tài liệu PPR 7/6/2 nhƣ làm cơ sở; 

.3  xem xét sự cần thiết của việc sửa đổi thêm Phụ lục 4 của Công ƣớc 

AFS và, nếu đƣợc yêu cầu, lập sửa đổi, sử dụng phụ lục 2 đến phụ lục 8 

của tài liệu PPR 6/20/Add.1 làm cơ sở; 

 

.4  xem xét các mục hành động .13, .15 và .16 trong số các hành động theo 

yêu cầu của Ủy ban theo PPR 6 và, nếu đƣợc yêu cầu, sửa đổi chúng 

cho phù hợp, có tính đến việc MEPC 74 đã hoãn xem xét; và 

.5  nộp báo cáo bằng văn bản lên toàn thể trƣớc Thứ Năm, ngày 20 tháng 2 

năm 2020.  

Hoàn thiện dự thảo sửa đổi Phụ lục 1 của Công ƣớc AFS 

4  Nhóm nhắc lại rằng Tiểu ban đã chỉ đạo Nhóm hoàn thiện dự thảo sửa đổi Phụ lục 1 

của Công ƣớc AFS, sử dụng phụ lục 1 đến phụ lục 8 của tài liệu PPR 6/20/Add.1 làm cơ sở 

và tính đến các tài liệu PPR 7/6, PPR 7/6/1, PPR 7/6/2, PPR 7/6/3, PPR 7/6/4 và PPR 7/6/5. 

 

5  Về vấn đề này, Nhóm lƣu ý rằng Tiểu ban đã hƣớng dẫn Nhóm hƣớng tới sự thỏa 

hiệp và đƣa vào các sửa đổi bất kỳ trƣờng hợp miễn trừ nào với phạm vi cụ thể (ví dụ: liên 

quan đến các loại tàu cụ thể, kích cỡ, v.v.) có thể đƣợc thỏa thuận nhƣ nhƣ vậy để giảm bớt 

những lo ngại trong các tài liệu đƣợc gửi theo mục chƣơng trình nghị sự này. Do đó, Nhóm 

đã xem xét một đề xuất thỏa hiệp đƣợc phát triển bởi một nhóm các phái đoàn đã gặp gỡ 

không chính thức. 

 

6  Đánh giá này tập trung vào hàng thứ hai của dự thảo sửa đổi, là phần mà Ủy ban đã 

không thể đồng ý. Trong cuộc thảo luận sau đó, một số quan ngại đã đƣợc bày tỏ liên quan 

đến phạm vi của các biện pháp kiểm soát đƣợc đƣa ra, xem xét cách tiếp cận phòng ngừa 

của Công ƣớc và các câu hỏi pháp lý đƣợc nêu ra trong tài liệu PPR 7/6/1; tuy nhiên Nhóm 

công nhận rằng đề xuất này là thỏa hiệp tốt nhất có thể đạt đƣợc và đƣợc tất cả các phái 

đoàn liên quan coi là chấp nhận đƣợc..  

7 Nhóm cũng đã có các cuộc thảo luận sâu rộng về lịch trình của các hoạt động kiểm 

soát, bao gồm việc xem xét việc giải thích Điều 4 (2) của Công ƣớc AFS, giải quyết các hạn 

chế về thời gian đối với việc duy trì các hệ thống chống hà hiện có sau khi có hiệu lực các 

biện pháp kiểm soát liên quan, do Ban Thƣ ký cung cấp trong tài liệu PPR 7/6/1. Điều này 

đòi hỏi phải xem xét định dạng của ngày có hiệu lực đối với các biện pháp kiểm soát trên 

các hệ thống chống hà hiện có,cụ thể là liệu nó phải là một ngày cố định hay một ngày cụ 

thể cho con tàu đƣợc liên kết với việc áp dụng trƣớc đó của các hệ thống đó. 



PPR 7/22/Add.1 

Phụ lục 6, Trang 3 

I:\PPR\07\PPR 7-22-Add.1.docx  

8  Về vấn đề này, Nhóm đồng ý rằng một ngày ấn định sẽ đƣợc ƣu tiên hơn, vì nó sẽ 

đơn giản hơn và ít gây ra gánh nặng hành chính hơn, nhƣng nhận thấy rằng điều này có thể 

không thực hiện đƣợc do các quy định tại Điều 4 (2). Lƣu ý rằng đây là vấn đề cần giải 

thích, Nhóm đã đồng ý rằng Ủy ban sẽ là nơi tốt nhất để đƣa ra quyết định cuối cùng và do 

đó giữ cả hai lựa chọn trong dấu ngoặc vuông để MEPC 75 xem xét. 

9  Phái đoàn Nhật Bản lƣu ý rằng sẽ có trƣờng hợp tàu trƣớc đây đã áp dụng hệ thống 

chống hà có chứa cybutryne nhƣng sau thời gian sử dụng, nồng độ cybutryne trong hệ thống 

này đã trở nên đủ thấp đến mức có thể xác minh đƣợc là tuân thủ yêu cầu trong Phụ lục 1 

của Công ƣớc mà không cần loại bỏ hệ thống hoặc phủ lớp bít kín lên hệ thống. Nhốm đồng 

ý rằng vấn đề này có thể đƣợc xem xét thêm trong tƣơng lai và nếu cần, đƣợc giải quyết 

theo cách thích hợp (ví dụ: thông qua một cách giải thích thống nhất). 

10  Ban Thƣ ký giải thích quy trình bắt đầu có hiệu lực của bất kỳ sửa đổi nào đối với 

các phụ lục của Công ƣớc AFS phù hợp với Điều 16 của Công ƣớc. Nhắc lại rằng kết quả 

của hạng mục này sẽ đƣợc báo cáo cho MEPC 75 nhƣ một vấn đề khẩn cấp, Nhóm lƣu ý 

rằng việc sửa đổi đó có hiệu lực sớm nhất, nếu đƣợc đồng ý tại phiên họp này và sau đó 

đƣợc MEPC 75 phê duyệt và MEPC 76 thông qua, sẽ vào ngày 23 tháng 4 năm 2022, dựa 

trên các ngày của MEPC 76 (từ ngày 19 đến ngày 23 tháng 10 năm 2020). 

11  Vì lý do trên, sử dụng đề xuất thỏa hiệp làm cơ sở và có tính đến các ý kiến và 

quyết định đƣợc đƣa ra trong phiên họp toàn thể, Nhóm đã hoàn thiện dự thảo văn bản về 

các biện pháp kiểm soát đối với cybutryne. Nhóm khuyến nghị rằng các tàu không nên áp 

dụng hoặc tái áp dụng các hệ thống chống hà có chứa cybutryne từ ngày 1 tháng 7 năm 

2022 và, với các ngoại lệ và lƣu ý đƣợc nêu trong hai đoạn tiếp theo, nên tháo hoặc bịt kín 

các hệ thống chống hà nhƣ vậy trƣớc ngày 1 tháng 7 năm 2027 hoặc là không muộn hơn 60 

tháng sau lần áp dụng cuối cùng của hệ thống chống hà nhƣ vậy trƣớc ngày 1 tháng 7 năm 

2022, với quyết định một trong hai lựa chọn này sẽ đƣợc đƣa ra bởi MEPC 75. 

12  Nhóm xác nhận lại rằng các bệ cố định và nổi, FSU và FPSO đƣợc xây dựng trƣớc 

ngày 1 tháng 7 năm 2022 và không đƣợc cập cảng khô vào hoặc sau ngày đó sẽ không cần 

phải tuân thủ yêu cầu loại bỏ hoặc niêm phong các hệ thống chống hà có chứa cybutryne 

nhƣở trên. Ngoài ra, phù hợp với thỏa hiệp đạt đƣợc liên quan đến phạm vi kiểm soát đối 

với các hệ thống chống hà hiện có chứa cybutryne, Nhóm đã đồng ý rằng việc miễn trừ này 

cũng sẽ áp dụng cho các tàu không tham gia các chuyến đi quốc tế và các tàu có tổng dung 

tích nhỏ hơn 400 tham gia các chuyến đi quốc tế nếu đƣợc (các) Quốc gia ven biển chấp 

nhận. 

13  Có tính đến một kịch bản do phái đoàn Nhật Bản nêu bật, trong đó hệ thống chống 

hà có chứa cybutryne đã đƣợc áp dụng trƣớc đây trong thời gian hoạt động của tàu, Nhóm 

đã đồng ý rằng các biện pháp kiểm soát đối với các hệ thống chống hà hiện có có chứa 

cybutryne sẽ chỉ đƣợc áp dụng cho các tàu có hệ thống chống hà có chứa cybutryne trong 

lớp sơn bên ngoài của vỏ tàu hoặc các bộ phận hoặc bề mặt bên ngoài của chúng. 

14  Cuối cùng, Nhóm đã hoàn thiện dự thảo sửa đổi Phụ lục 1 (Các biện pháp kiểm soát 

hệ thống chống hà) của Công ƣớc AFS để bao gồm các biện pháp kiểm soát đối với 

cybutryne và mời Tiểu ban đồng ý với văn bản, nêu trong phụ lục 1, với một xem xét hoàn 

thiện và phê duyệt bởi MEPC 75.  
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Cấp Giấy chứng nhận Hệ thống Chống hà Quốc tế mới 

15  Nhóm nhắc lại rằng Tiểu ban đã hƣớng dẫn nhóm hoàn thiện dự thảo đoạn hoạt 

động để đƣa vào dự thảo nghị quyết thông qua các sửa đổi đối với Công ƣớc AFS liên 

quan đến việc cấp Giấy chứng nhận Hệ thống Chống hà Quốc tế (IAFSC), sử dụng đoạn 

văn 12 của tài liệu PPR 7/6/2 làm cơ sở.  

16  Về vấn đề này, Nhóm nhận thấy rằng vấn đề đang đặt ra là, theo quy định 2 (3) 

của Phụ lục 4 của Công ƣớc AFS, các tàu có hệ thống chống hà có chứa cybutryne đã 

đƣợc áp dụng trƣớc ngày có hiệu lực của các biện pháp kiểm soát liên quan sẽ phải đƣợc 

Cơ quan quản lý cấp Giấy chứng nhận mới không muộn hơn hai năm sau khi các biện 

pháp kiểm soát này có hiệu lực.  

17  Ngoài ra, Nhóm nhận thấy rằng, do việc sửa đổi đồng thời hình thức của Giấy 

chứng nhận, các tàu không có hệ thống chống hà có chứa cybutryne cũng sẽ yêu cầu Giấy 

chứng nhận mới. Về vấn đề này, Nhóm ghi nhận sự nhất trí của các Ủy ban, thể hiện 

trong đoạn 3.1 của Hướng dẫn về thời gian thay thế các giấy chứng nhận hiện có bằng 

các giấy chứng nhận được cấp sau khi các sửa đổi đối với giấy chứng nhận trong các 

văn kiện IMO có hiệu lực (MSC-MEPC.5/Circ.6), rằng trong trƣờng hợp tàu không phải 

tuân thủ các yêu cầu mới, giấy chứng nhận (và phần bổ sung, nếu có) sẽ không đƣợc cấp 

lại cho đến khi hết hạn. Tuy nhiên, Nhóm lƣu ý thêm rằng IAFSC không có thời hạn sử 

dụng và vẫn có giá trị miễn là nó đƣợc xác nhận mỗi khi thay lớp phủ chống hà .  

18  Vì lý do trên, Nhóm đã tiến hành xem xét dự thảo đoạn hoạt động đƣợc đề xuất 

cũng nhƣ việc soạn thảo một đoạn bổ sung nhƣ vậy có tính đến những điểm này, nhằm đƣa 

ra một khuyến nghị cho Tiểu ban.  

19  Cuối cùng, Nhóm đã hoàn thiện các dự thảo đoạn văn liên quan đến việc ban 

hành IAFSC mới và mời Tiểu ban đồng ý với văn bản, nêu trong phụ lục 2, nhằm đƣa 

nó vào dự thảo nghị quyết thông qua các sửa đổi cho Công ƣớc AFS.  

Mẫu Giấy chứng nhận Hệ thống Chống hà Quốc tế 

20  Nhóm đã xem xét liệu có cần sửa đổi thêm đối với dự thảo mẫu sửa đổi của 

IAFSC, đƣợc nêu trong phụ lục 2 đến phụ lục 8 của tài liệu PPR 6/20 /Add.1 hay không, 

do những phát triển khác trong mục chƣơng trình nghị sự này tại phiên họp này. Về vấn 

đề này, Nhóm công nhận rằng dự thảo sửa đổi mẫu Giấy chứng nhận có những ngày đã bị 

ảnh hƣởng bởi việc hoàn thiện dự thảo sửa đổi Phụ lục 1 của Công ƣớc AFS tại phiên họp 

này. Do đó, Nhóm đã tiến hành hoàn thiện dự thảo sửa đổi mẫu Giấy chứng nhận có tính 

đến vấn đề này.  

21  Trong cuộc thảo luận tiếp theo, Nhóm đã xem xét liệu có nên ghi lại kịch bản 

mà Nhật Bản nêu bật trƣớc đây (xem đoạn 13) hay không và bằng cách nào. Nhóm đã 

cân nhắc kỹ lƣỡng về vấn đề này và xem xét các phƣơng án khác nhau dẫn đến những 

sửa đổi đáng kể đối với hình thức của Giấy chứng nhận. Nhận thấy rằng điều này có thể 

nằm ngoài điều khoản tham chiếu của Nhóm và lƣu ý rằng các sửa đổi có thể đƣợc 

nhóm soạn thảo tại MEPC 76 xem xét thêm nếu cần, Nhóm đồng ý rằng vấn đề này cần 

đƣợc chú ý thêm nhằm tìm ra giải pháp trƣớc khi sửa đổi có hiệu lực. Nhóm cũng đồng 

ý rằng mẫu Giấy chứng nhận có thể đƣợc xem xét lại trong tƣơng lai nếu các biện pháp 
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kiểm soát bổ sung đƣợc đƣa vào Phụ lục 1 của Công ƣớc.  

 

22  Ngoài ra, Nhóm đã xác định lỗi biên tập trong quy định 2 (3) của Phụ lục 4 của 

Công ƣớc và đồng ý rằng đây là cơ hội để sửa nó nhƣ một phần của các sửa đổi đối với Phụ 

lục này, bao gồm cả hình thức của Giấy chứng nhận.  

23  Sau khi thảo luận, Nhóm đã hoàn thiện dự thảo sửa đổi Phụ lục 4 của Công ƣớc 

AFS, bao gồm cả dạng mẫu của IAFSC, và mời Tiểu ban đồng ý với văn bản nêu trong 

phụ lục 3, với mục đích đƣợc phê duyệt bởi MEPC 75.  

Xem xét các hạng mục hành động đƣợc MEPC 74 trì hoãn 

24  Theo hƣớng dẫn của Tiểu ban, Nhóm đã xem xét các mục hành động .13, .15 và .16 

trong số các hành động mà Ủy ban yêu cầu bởi PPR 6, xem xét các hành động đã đƣợc 

MEPC 74 trì hoãn, nhằm sửa đổi chúng cho phù hợp, nếu đƣợc yêu cầu.  

25  Sau cuộc thảo luận ngắn, Nhóm đã nhất trí rằng các mục hành động này không bị ảnh 

hƣởng bởi các diễn biến trong mục chƣơng trình nghị sự này tại phiên họp này, và do đó 

không cần phải sửa đổi. Vì lý do này, Nhóm đã mời Tiểu ban bao gồm các mục .13, .15 và 

.16 trong số các hành động đƣợc yêu cầu ban đầu của Ủy ban theo PPR 6, đƣợc nêu trong 

đoạn 2 của tài liệu MEPC 74/10, vào hành động đƣợc yêu cầu của MEPC 75 trƣớc phiên họp 

này. Các mục hành động này nhƣ sau:  

.1  mời Ủy ban khuyến khích các Quốc gia Thành viên tiến hành các nghiên 

cứu cơ bản trƣớc khi các biện pháp kiểm soát đối với cybutryne có hiệu 

lực, để cho phép xác định sau đó về hiệu quả của các biện pháp kiểm 

soát này;  

.2  mời Ủy ban yêu cầu các cơ quan chủ quản của Công ƣớc và Nghị định thƣ 

London, tại cuộc họp tiếp theo của họ, xem xét việc sửa đổi Hướng dẫn 

đối với các phương pháp quản lý tốt nhất để loại bỏ lớp phủ chống hà 

khỏi tàu, bao gồm cả sơn vỏ tàu TBT đã sửa đổi(LC-LP .1/Circ.31/Rev.1), 

liên quan đến việc áp dụng các biện pháp kiểm soát cybutryne theo Công 

ƣớc AFS; và 

.3  mời Ủy ban lƣu ý sự cần thiết phải xem xét cập nhật danh sách các mặt 

hàng đƣợc liệt kê trong Kiểm kê vật liệu nguy hiểm theo Công ƣớc Hồng 

Kông để bao gồm cybutryne khi các biện pháp kiểm soát tƣơng ứng có 

hiệu lực.  

Lƣu hành báo cáo của Nhóm 

26  Nhóm nhắc lại rằng, theo điều 6 (5) của Công ƣớc AFS, báo cáo của họ sẽ phải 

đƣợc chuyển đến các Bên, Quốc gia Thành viên và các tổ chức quốc tế trƣớc khi Ủy ban 

xem xét và mời Tiểu ban làm nhƣ vậy..  

Hậu quả là sửa đổi các hƣớng dẫn có liên quan 

27  Nhóm nhắc lại rằng đầu ra này cũng đòi hỏi phải sửa đổi do hậu quả của các hƣớng 
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dẫn liên quan, cụ thể là Hướng dẫn lấy mẫu ngắn gọn hệ thống chống hà trên tàu (nghị quyết 

MEPC.104 (49)), Hướng dẫn 2010 về khảo sát và chứng nhận hệ thống chống hà trên tàu 

biển (nghị quyết MEPC.195 (61)) và Hướng dẫn2011 về kiểm tra hệ thống chống hà trên tàu 

biển (nghị quyết MEPC.208 (62)). Về vấn đề này, Nhóm cũng nhắc lại rằng họ đã tiến hành 

xem xét vấn đề này ban đầu tại PPR 6 và đã xác định một số vấn đề bao quát cần chú ý (PPR 

6/WP.4, đoạn 31 đến 36). 

28  Dựa trên tiến độ đạt đƣợc tại phiên họp này liên quan đến dự thảo sửa đổi Công ƣớc 

AFS, và lƣu ý rằng năm hoàn thành mục tiêu đầu ra là năm 2020, Nhóm đã mời Tiểu ban đề 

xuất với Ủy ban rằng nên gia hạn năm hoàn thành mục tiêu đến năm 2022 và đầu ra đƣợc 

đổi tên thành "Sửa đổi các hƣớng dẫn liên quan đến Công ƣớc AFS do việc áp dụng các 

biện pháp kiểm soát đối với cybutryne".  

 

29  Ngoài ra, Nhóm đề xuất mời các phái đoàn quan tâm nộp đề xuất cho PPR 8 về 

việc sửa đổi Hƣớng dẫn lấy mẫu ngắn gọn, khảo sát và chứng nhận, và kiểm tra hệ thống 

chống hà trên tàu (nghị quyết MEPC.104 (49), MEPC.195 (61) và MEPC.208 (62), tƣơng 

ứng), do việc áp dụng các biện pháp kiểm soát đối với cybutryne, có tính đến các vấn đề 

mà Nhóm đƣa ra tại PPR 6.  

 

30  Phái đoàn của Ủy ban Châu Âu đề xuất thành lập một nhóm liên lạc để tiến 

hành sửa đổi các hƣớng dẫn và cung cấp các điều khoản tham chiếu dự thảo cho một 

nhóm nhƣ vậy. Mặc dù có sự ủng hộ về nguyên tắc đối với giá trị của một nhóm liên 

lạc nhƣ vậy, Nhóm đã đồng ý rằng các điều khoản tham chiếu đƣợc đề xuất là quá 

rộng và tốt hơn là một nhóm nhƣ vậy đƣợc thành lập sau khi đệ trình các đề xuất cụ 

thể để sửa đổi hƣớng dẫn. Do đó, Nhóm đề xuất mời các phái đoàn quan tâm nộp đề 

xuất lên PPR 8 về việc thành lập nhóm liên lạc về việc sửa đổi các hƣớng dẫn liên 

quan đến Công ƣớc AFS.  

 

Hành động đƣợc yêu cầu của Tiểu ban 

31 Tiểu ban đƣợc mời thông qua báo cáo chung và báo cáo cụ thể để: 

.1  đồng ý với dự thảo sửa đổi Phụ lục 1 (Kiểm soát đối với hệ thống chống hà) 

Công ƣớc AFS bao gồm các kiểm soát đối với cybutryne, nêu trong phụ lục 

1, để MEPC 75 xem xét, nhằm giải quyết các ngày có hiệu lực hiện tại 

trong ngoặc vuông và phê duyệt (đoạn 14);  

.2  đồng ý với dự thảo các điều khoản có hiệu lực liên quan đến việc cấp Giấy 

chứng nhận Hệ thống Chống hà Quốc tế (IAFSC) mới, nêu trong phụ lục 

2, nhằm đƣa chúng vào dự thảo nghị quyết cần thiết thông qua các sửa đổi 

đối với Công ƣớc AFS (đoạn 19 );  

.3  đồng ý với dự thảo sửa đổi Phụ lục 4 (Khảo sát và yêu cầu chứng 

nhận đối với hệ thống chống hà) của Công ƣớc AFS, bao gồm cả mẫu 

giấy chứng nhận Hệ thống chống hà quốc tế, đƣợc nêu trong phụ lục 

3, để MEPC 75 xem xét, với quan điểm chấp thuận (đoạn 23);  

.4  mời Ủy ban khuyến khích các Quốc gia Thành viên tiến hành các nghiên 
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cứu cơ bản trƣớc khi các biện pháp kiểm soát đối với cybutryne có hiệu 

lực, để cho phép xác định sau đó về hiệu quả của các biện pháp kiểm 

soát này (đoạn 25.1);  

.5  mời Ủy ban yêu cầu các cơ quan chủ quản của Công ƣớc và Nghị định thƣ 

London, tại cuộc họp tiếp theo của họ, xem xét việc sửa đổi Hướng dẫn về 

các phương pháp quản lý tốt nhất để loại bỏ lớp phủ chống hà khỏi tàu, 

bao gồm cả sơn vỏ tàu TBT đã sửa đổi(LC-LP .1/Circ.31/Rev.1), dựa trên 

việc áp dụng các biện pháp kiểm soát cybutryne theo Công ƣớc AFS 

(đoạn 25.2);  

.6  mời Ủy ban lƣu ý sự cần thiết phải xem xét cập nhật danh sách các mặt 

hàng đƣợc liệt kê trong Bản kiểm kê các vật liệu nguy hiểm theo Công 

ƣớc Hồng Kông để bao gồm cybutryne khi các biện pháp kiểm soát tƣơng 

ứng có hiệu lực (đoạn 25.3);  

.7  chuyển báo cáo tới các Bên, Thành viên của Tổ chức, Liên hợp quốc và 

các Cơ quan chuyên môn của Tổ chức, các tổ chức liên chính phủ có thỏa 

thuận với Tổ chức và các tổ chức phi chính phủ trong tình trạng tham vấn 

với Tổ chức, trƣớc khi Ủy ban xem xét (đoạn 26);  

.8  khuyến nghị với Ủy ban rằng năm hoàn thành mục tiêu của đầu ra "Bản 

sửa đổi Phụ lục 1 của Công ƣớc AFS để bao gồm các biện pháp kiểm soát 

đối với cybutryne và do đó sửa đổi các hƣớng dẫn liên quan" đƣợc gia hạn 

đến năm 2022 và đầu ra đƣợc đổi tên thành "Bản sửa đổi các hƣớng dẫn 

liên quan đến Công ƣớc AFS là hệ quả của việc áp dụng các biện pháp 

kiểm soát đối với cybutryne "(đoạn 28);  

.9  mời các đề xuất lên PPR 8 về sửa đổi Hướng dẫn lấy mẫu ngắn gọn, 

khảo sát và chứng nhận, và kiểm tra hệ thống chống hà trên tàu (nghị 

quyết MEPC.104 (49), MEPC.195 (61) và MEPC.208 (62), tƣơng 

ứng), có tính đến các vấn đề đƣợc nêu trong các đoạn từ 31 đến 36 

của tài liệu PPR 6/WP.4 (đoạn 29); và 

.10  mời các phái đoàn quan tâm đệ trình đề xuất lên PPR 8 về việc thành lập 

nhóm liên lạc về việc sửa đổi các hƣớng dẫn liên quan đến Công ƣớc AFS 

(đoạn 30).  
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PHỤ LỤC 1 

DỰ THẢO SỬA ĐỔI PHỤ LỤC 1 CỦA CÔNG ƢỚC AFS 

(KIỂM SOÁT TRÊN HỆ THỐNG CHỐNG HÀ) 

 

Các hàng sau đƣợc thêm vào bảng trong Phụ lục 1 của Công ƣớc AFS:  

 

Hệ thống chống hà Biện pháp kiểm soát Áp dụng Ngày có hiệu lực 

Cybutryne 

CAS số 28159-98-0 

Các tàu không đƣợc 

áp dụng hoặc tái áp 

dụng các hệ thống 

chống hà có chứa 

chất này 

Tất cả các tàu 1 tháng 7 năm 2022 

Cybutryne 

CAS số 28159-98-0 

Các tàu có hệ thống 

chống hà có chứa 

chất này trong lớp 

sơn bên ngoài của vỏ 

tàu hoặc các bộ phận 

hoặc bề mặt bên 

ngoài vào ngày 1 

tháng 7 năm 2022, 

phải: (1) loại bỏ hệ 

thống chống hà; 

hoặc (2) phủ một lớp 

phủ tạo thành màng 

chắn ngăn chất này 

rửa trôi khỏi hệ 

thống chống hà 

không tuân thủ bên 

dƣới 

Tất cả các tàu (ngoại 

trừ: (1) giàn cố định 

và nổi, FSU và 

FPSO đã đƣợc đóng 

trƣớc ngày 1 tháng 7 

năm 2022 và chƣa 

cập bến khô vào 

hoặc sau ngày 1 

tháng 7 năm 2022; 

(2) các tàu không 

tham gia hoạt động 

quốc tế các chuyến 

đi; và (3) tàu có tổng 

dung tích nhỏ hơn 

400 

tham gia các chuyến 

đi quốc tế, nếu đƣợc 

(các) Quốc gia ven 

biển chấp nhận 

[1 tháng 7 năm 

2027] [Tại lần gia 

hạn tiếp theo của hệ 

thống chống hà sau 

ngày 1 tháng 7 năm 

2022, nhƣng không 

muộn hơn 60 tháng 

sau lần áp dụng cuối 

cùng cho tàu của hệ 

thống chống hà có 

chứa cybutryne] 
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PHỤ LỤC 2 

DỰ THẢO CÁC ĐOẠN CÓ HIỆU LỰC ĐƢỢC ĐƢA VÀO DỰ THẢO NGHỊ 

QUYẾT THÔNG QUA CÁC SỬA ĐỔI ĐỐI VỚI CÔNG ƢỚC AFS 

 

Các đoạn văn sau đây sẽ đƣợc đƣa vào dự thảo nghị quyết thông qua các sửa đổi của Phụ 

lục 1 và 4 của Công ƣớc AFS:  

"MỜI Các bên nhắc nhở các tàu treo cờ của họ và bị ảnh hƣởng bởi các sửa đổi 

của Phụ lục 1 của Công ƣớc AFS đƣợc thông qua bằng nghị quyết này, đƣa ra 

yêu cầu khảo sát kịp thời để cấp Giấy chứng nhận Hệ thống Chống hà Quốc tế , 

ở dạng mẫu sửa đổi đƣợc thông qua bằng nghị quyết này, sử dụng quy trình 

nêu trong đoạn 4 và 5.3 của phụ lục của nghị quyết MEPC.195 (61) để các tàu 

có Giấy chứng nhận Hệ thống Chống hà Quốc tế hợp lệ trên tàu không muộn 

hơn 24 tháng sau khi các sửa đổi Phụ lục 1 của Công ƣớc AFS có hiệu lực 

đƣợc thông qua bằng nghị quyết này. 

MỜI CÁC Bên cấp Giấy chứng nhận hệ thống chống hà quốc tế mới, ở dạng 

mẫu sửa đổi đƣợc thông qua bằng nghị quyết này, ở lần áp dụng hệ thống 

chống hà tiếp theo, trong trƣờng hợp các tàu không bị ảnh hƣởng bởi các sửa 

đổi của Phụ lục 1 của AFS Công ƣớc đƣợc thông qua bằng nghị quyết này. " 
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PHỤ LỤC3 

 

DỰ THẢO SỬA ĐỔI PHỤ LỤC 4 CỦA CÔNG ƢỚC AFS 

(CÁC CUỘC KHẢO SÁT VÀ YÊU CẦU CHỨNG NHẬN ĐỐI VỚI HỆ THỐNG 

CHỐNG HÀ) 

 

 

1 Quy định 2 (3) đƣợc sửa đổi nhƣ sau: 

 

"(3) Đối với các tàu có hệ thống chống hà đƣợc kiểm soát theo Phụ lục 1 đã đƣợc 

áp dụng trƣớc ngày hệ thống này có hiệu lực, Cơ quan quản lý sẽ cấp Giấy chứng 

nhận phù hợp với các khoản (2) (1) và (3) (2) của quy định này không muộn hơn 

hai năm sau khi kiểm soát đó có hiệu lực. Đoạn này sẽ không ảnh hƣởng đến bất 

kỳ yêu cầu nào đối với các tàu phải tuân theo Phụ lục 1."  

2  Phần của biểu mẫu của Giấy chứng nhận Hệ thống Chống hà Quốc tế (phụ lục 1) 

liệt kê các tùy chọn tuân thủ cho các hệ thống chống hà có kiểm soát trên tàu đƣợc thay 

thế bằng phần sau:  

"Hệ thống chống hà đƣợc kiểm soát theo Phụ lục 1 bao gồm: 

 Chƣa áp 

dụng trong 

và sau khi 

đóng tàu 

Đã áp dụng trên 

tàu này trƣớc đây, 

nhƣng chƣa đƣợc 

gỡ bỏ khỏi tàu 

trƣớc khi… 

Đã áp dụng trên 

tàu này trƣớc đây, 

nhƣng đã đƣợc 

bao phủ bởi một 

lớp sơn lót đƣợc 

áp dụng bởi 

Đã đƣợc áp 

dụng trên tàu 

này trƣớc 

ngày 

các hợp chất 

organotin hoạt 

động 

nhƣ chất diệt 

sinh vật 

□ 

………………… 

(điền tên phương 

tiện) 

ngày……………… 

(ngày tháng) 

□ 

………………… 

(điền tên phương 

tiện) 

ngày 

……………… 

(ngày tháng) 

□ 

Không áp 
dụng nữa 

 

cybutryne 

□ 

………………… 

(điền tên phương 

tiện) 

ngày……………… 

(ngày tháng) 

□ 

………………… 

(điền tên phương 

tiện) 

ngày……………… 

(ngày tháng) 

□ 

Ngày 1 tháng 

1 năm 2022, 

nhƣng phải 

loại bỏ hoặc 

phủ một lớp 

sơn bịt kín 

trƣớc [ngày 1 

tháng 7 năm 

2027 

□ 
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PHỤ LỤC 7 

DỰ THẢO CÁC ĐOẠN CÓ HIỆU LỰC ĐỂ ĐƢA VÀO DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT 

CẦN THIẾT VỀ VIỆC THÔNG QUA CÁC SỬA ĐỔI ĐỐI VỚI CÔNG ƢỚC AFS  

 

Các đoạn văn sau đây sẽ đƣợc đƣa vào dự thảo nghị quyết thông qua các sửa đổi của Phụ 

lục 1 và 4 của Công ƣớc AFS:  

"MỜI Các bên nhắc nhở các tàu treo cờ của họ và bị ảnh hƣởng bởi các sửa đổi 

của Phụ lục 1 của Công ƣớc AFS đƣợc thông qua bằng nghị quyết này, đƣa ra 

yêu cầu khảo sát kịp thời để cấp Giấy chứng nhận Hệ thống Chống hà Quốc tế, 

ở dạng mẫu sửa đổi đƣợc thông qua bằng nghị quyết này, sử dụng quy trình 

nêu trong đoạn 4 và 5.3 của phụ lục của nghị quyết MEPC.195 (61) để các tàu 

có Giấy chứng nhận Hệ thống Chống hà Quốc tế hợp lệ trên tàu không muộn 

hơn 24 tháng sau khi các sửa đổi Phụ lục 1 của Công ƣớc AFS có hiệu lực 

đƣợc thông qua bằng nghị quyết này. 

MỜI CÁC Bên cấp Giấy chứng nhận hệ thống chống hà quốc tế mới, ở dạng 

mẫu sửa đổi đƣợc thông qua bằng nghị quyết này, ở lần áp dụng hệ thống 

chống hà tiếp theo, trong trƣờng hợp các tàu không bị ảnh hƣởng bởi các sửa 

đổi của Phụ lục 1 của AFS Công ƣớc đƣợc thông qua bằng nghị quyết này. "  

 

 

 

***  
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PHỤ LỤC 8 

DỰ THẢO THÔNG TƢ MEPC 

 

HƢỚNG DẪN LẤY MẪU DẦU NHIÊN LIỆU DỰ KIẾN SỬ DỤNG TRÊN TÀU 

HOẶC 

CHUYÊN CHỞ ĐỂ SỬ DỤNG TRÊN TÀU 

 

 

1 Ủy ban Bảo vệ Môi trƣờng Biển, tại [phiên họp thứ bảy mƣơi lăm (ngày sẽ bổ 

sung)], đã phê duyệt Hướng dẫn 2020 về việc lấy mẫu dầu nhiên liệu trên tàu dành cho việc 

sử dụng hoặc chuyên chở để sử dụng trên tàu. 

 

2  Chính phủ thành viên đƣợc mời đƣa các Hƣớng dẫn phụ lục tới sự chú ý của các Cơ 

quan quản lý, ngành, các tổ chức vận tải biển liên quan, các công ty vận tải biển và các bên 

liên quan khác.  
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PHỤ LỤC 

HƢỚNG DẪN LẤY MẪU DẦU NHIÊN LIỆU DỰ KIẾN SỬ DỤNG TRÊN TÀU 

HOẶCCHUYÊN CHỞ ĐỂ SỬ DỤNG TRÊN TÀU 

 

1 Lời nói đầu 

1.1  Mục tiêu của Hƣớng dẫn này là thiết lập một phƣơng pháp đã đƣợc thống nhất để 

lấy mẫu, từ các bể chứa, dầu nhiên liệu lỏng dự định sử dụng hoặc chuyên chở để sử dụng 

trên tàu và do đó thúc đẩy việc kiểm soát và thực thi hiệu quả các điều khoản liên quan của 

Phụ lục VI Công ƣớc MARPOL.  

1.2  Việc lấy mẫu dầu nhiên liệu phải đƣợc thực hiện theo cách thức đảm bảo an 

toàn cho ngƣời và tàu. Việc lấy mẫu dầu nhiên liệu theo các Hƣớng dẫn này phải 

đƣợc tiến hành nhanh chóng và không đƣợc gây ra sự chậm trễ quá mức cho tàu.  

2 Quy trình lấy mẫu 

2.1 Khái quát 

2.1.1  Lấy mẫu bể chứa liên quan đến việc lấy một mẫu dầu nhiên liệu từ bể chứa đƣợc 

đề cập. Mẫu thu đƣợc là đại diện của dầu nhiên liệu tại vị trí mà nó đƣợc rút ra. Dầu nhiên 

liệu trong bể chứa có thể đƣợc lấy mẫu bằng cách sử dụng hệ thống chuyển dầu nhiên liệu 

của tàu hoặc trong một số trƣờng hợp, lấy trực tiếp từ bể chứa. Các phƣơng pháp lấy mẫu 

thay thế có thể đƣợc sử dụng với điều kiện là chúng cung cấp mẫu dầu nhiên liệu đại diện 

cho dầu nhiên liệu tại vị trí nơi lấy mẫu.  

2.1.2  Các thỏa thuận chính xác trong từng trƣờng hợp cần đƣợc thỏa thuận trƣớc với 

đại diện của tàu.  

 

2.1.3  Trong mọi trƣờng hợp, cần chú ý để tránh mẫu bị nhiễm bẩn bởi các chất ngoại 

lai hoặc cặn lắng.  

2.2 Lấy mẫu bằng cách sử dụng hệ thống chuyển dầu nhiên liệu của tàu 

2.2.1  Khi lấy mẫu bằng cách sử dụng hệ thống chuyển dầu nhiên liệu của tàu, tốt nhất nên 

thiết lập để tuần hoàn trở lại bể chứa mà nó đang lấy mẫu. Trong những trƣờng hợp không 

thể thực hiện đƣợc, cần hết sức chú ý không đổ quá đầy thùng tiếp nhận hoặc trộn lẫn các 

loại dầu nhiên liệu từ các lô hàng khác nhau. Cần lƣu ý rằng để dầu nhiên liệu nhớt ở trong 

tình trạng có thể bơm đƣợc, thông thƣờng nó sẽ cần ở nhiệt độ tƣơng ứng với độ nhớt 

khoảng 800-1.000 cSt.  

2.2.2  Việc lấy mẫu phải đƣợc thực hiện ở hạ lƣu của máy bơm bằng cách sử dụng kết nối 

lấy mẫu phù hợp đƣợc rút từ dầu nhiên liệu đang chảy. Kết nối lấy mẫu đó phải đáp ứng tất 

cả các điều kiện sau:  

.1 nó phải đƣợc tiếp cận dễ dàng và an toàn; 

.2  điểm kết nối lấy mẫu phải ở vị trí đƣợc che chắn khỏi các bề mặt đƣợc 

nung nóng hoặc thiết bị điện, và bất kỳ thiết bị hoặc kết cấu che chắn cần 
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thiết nào phải đủ chắc chắn để đảm bảo rằng mọi rò rỉ, bắn tung tóe hoặc 

phun, dƣới áp lực xả của bơm truyền, không đƣợc xâm nhập vào các bề 

mặt hoặc thiết bị đó; và 

.3  kết nối lấy mẫu phải đƣợc cung cấp với các bố trí thu gom chất tràn phù 

hợp hoặc thoát nƣớc đến bể thoát nƣớc hoặc vị trí an toàn khác.  

 

2.2.3  Sau khi xác định rằng hệ thống chuyển dầu nhiên liệu đang xử lý dầu nhiên liệu 

cần lấy mẫu, mối nối lấy mẫu phải đƣợc xả kỹ và sau đó lấy mẫu theo yêu cầu.  

 

2.3 Lấy mẫu trực tiếp từ bể chứa 

2.3.1  Các bể chứa của hệ thống, chẳng hạn nhƣ bể lắng hoặc bể chứa phụ, tốt nhất nên 

đƣợc lấy mẫu theo Hướng dẫn 2019 về việc lấy mẫu trên tàu để xác minh hàm lượng lưu 

huỳnh trong dầu nhiên liệu được sử dụng trên tàu. Cần lƣu ý rằng dầu nhiên liệu nhớt 

trong các thùng nhƣ vậy sẽ ở nhiệt độ cao và do đó cần phải thận trọng. Các bể chứa nhƣ 

vậy chỉ có thể đƣợc lấy mẫu trực tiếp bằng các đầu vòi gắn trên bể phải đáp ứng các yêu 

cầu nêu trên trong 2.2.2.1 đến 2.2.2.3. Việc lấy mẫu từ bể chứa hệ thống không đƣợc thực 

hiện bằng cách tháo tấm tiếp cận hoặc từ kết nối đƣờng thoát thử nghiệm.  

2.3.2  Hàng hóa chất tải hoặc các yếu tố hoạt động khác của tàu có thể ngăn cản việc lấy 

mẫu trực tiếp từ bể chứa.  

2.3.3  Trong trƣờng hợp tiến hành lấy mẫu bể chứa trực tiếp, thông qua chẳng hạn nhƣ 

tấm tiếp cận phù hợp hoặc cửa sập bể chứa, cần hiểu rằng bản thân con tàu có thể không 

mang theo thiết bị lấy mẫu cần thiết. Để lấy mẫu dầu nhiên liệu trực tiếp từ bể chứa, cần 

xem xét việc sử dụng nhà cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp có thiết bị lấy mẫu thích hợp, 

chẳng hạn nhƣ thiết bị đƣợc nêu trong ISO 3170: 2004, và chuyên môn cần thiết để lấy mẫu 

theo yêu cầu một cách an toàn và có thẩm quyền.  

 

2.3.4  Vì mẫu thu đƣợc là đại diện cho dầu nhiên liệu ở mức hoặc điểm từ nơi nó đƣợc 

rút ra, do đó không phải lúc nào cũng cần lấy mẫu từ nhiều mức hoặc điểm trong bể 

chứa.  

2.3.5  Cách khác, việc lấy mẫu có thể đƣợc thực hiện từ đƣờng ống âm của bể chứa bằng 

cách bố trí lấy mẫu phù hợp*
*
. Khi lấy mẫu từ một đƣờng ống dò, cần xem xét thiết kế của 

                                                           
*
 Ví dụ về cách bố trí thích hợp để lấy mẫu từ đƣờng ống dò của bể chứa sẽ là thiết bị bơm bên 

ngoài, bằng điện hoặc bằng tay, hút dầu nhiên liệu lên qua một ống đƣợc hạ xuống ống dò bằng 

đầu lấy mẫu chuyên dụng ở đầu dƣới. Đầu lấy mẫu đó phải có đƣờng kính cho phép chuyển 

động tự do trong ống dò và có chiều dài hạn chế để tránh bị uốn cong hoặc thay đổi mặt cắt. Cả 

hai đầu của đầu lấy mẫu phải có hình nón để tránh va chạm và cà vào thành ống dò bằng cách 

khoan từ đầu dƣới đến đầu nối ống - để tránh nhiễm bẩn mẫu, hình dạng của hình nón dƣới phải 

sao cho khi bơm đầu lấy mẫu sẽ không nghiêng để hút trực tiếp từ dầu nhiên liệu tiếp giáp với 

thành ống. Đầu lấy mẫu phải có trọng lƣợng đủ để ống có thể chìm trong dầu nhiên liệu đến độ 

sâu cần thiết. Khi sử dụng, tốc độ bơm phải đƣợc hạn chế đủ để dòng chảy vào đầu lấy mẫu chỉ 

từ phần dầu nhiên liệu đƣợc lấy mẫu - không phải cả thành ống kéo vào hoặc chất lắng cặn. 
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đƣờng ống dò đó và lịch sử đổ đầy gần đây của bể chứa đó để đánh giá mối quan hệ của dầu 

nhiên liệu trong đƣờng ống dò với dầu trong bể chứa liên kết..  

 

3 Xử lý mẫu 

3.1  Mẫu thu đƣợc cần đƣợc thu vào lọ đựng mẫu thích hợp. Kiểm định viên phải niêm 

phong lọ mẫu bằng một phƣơng tiện nhận dạng duy nhất đƣợc lắp đặt trƣớc sự chứng kiến 

của đại diện tàu. Con tàu phải đƣợc cung cấp tùy chọn giữ lại một mẫu trùng lặp. Nhãn 

phải bao gồm các thông tin sau:  

 

.1 vị trí điểm lấy mẫu nơi mẫu đƣợc rút ra; 

. 

.2  chi tiết phiếu giao hàng trong boongke về dầu nhiên liệu đƣợc lấy mẫu, 

theo thông tin đƣợc yêu cầu bởi phụ mục V của Phụ lục VI Công ƣớc 

MARPOL;  

 

.3 ngày và cảng lấy mẫu; 

.4 tên và số IMO của tàu; 

 

.5 chi tiết nhận dạng niêm phong; và 

.6 chữ ký và tên của kiểm tra viên và đại diện của tàu. 

 

***  
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PHỤ LỤC 9 

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT MEPC 

HƢỚNG DẪN 2020 ĐỐI VỚI HỆ THỐNG LÀM SẠCH KHÍ THẢI 

 

ỦY BAN BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG BIỂN,  

CĂN CỨ THEOĐiều 38(a) trong Công ƣớc của Tổ chức Hàng hải Quốc tế về các chức 

năng mà Ủy ban Bảo vệ Môi trƣờng Biển đƣợc phép thực hiện theo quy định trong các 

công ƣớc quốc tế về phòng chống và kiểm soát ô nhiễm từ tàu biển,  

CŨNG CĂN CỨ THEO,tại phiên họp thứ năm mƣơi tám, Ủy ban đã thông qua, theo nghị 

quyết MEPC.176 (58), Phụ lục VI Công ƣớc MARPOL sửa đổi nhằm tăng cƣờng đáng kể 

các giới hạn phát thải đối với các oxit lƣu huỳnh (SOX),  

LƢU Ý rằng quy định 4 của Phụ lục VI Công ƣớc MARPOL cho phép sử dụng một 

phƣơng pháp tuân thủ thay thế ít nhất là có hiệu quả về mặt giảm phát thải nhƣ yêu cầu của 

Phụ lục, bao gồm bất kỳ tiêu chuẩn nào đƣợc quy định trong quy định 14, có tính đến các 

hƣớng dẫn đƣợc Cơ quan xây dựng,  

CĂN CỨ rằng, tại phiên họp thứ năm mƣơi chín của mình, Ủy ban đã thông qua, theo nghị 

quyết MEPC.184 (59), Hướng dẫn 2009 đối với các hệ thống làm sạch khí thải,  

CĂN CỨ THÊMrằng,tại phiên họp thứ sáu mƣơi tám, Ủy ban đã thông qua, theo nghị 

quyết MEPC.259 (68), Hướng dẫn 2015 đối với hệ thống làm sạch khí thải (sau đây gọi là 

"Hƣớng dẫn EGCS 2015"), 

XÁC ĐỊNHsự cần thiết phải cập nhật Hƣớng dẫn EGCS 2015,  

XEM XÉT, tại phiên họp thứ bảy, dự thảo sửa đổi đối với Hƣớng dẫn EGCS 2015, do 

Tiểu ban về ngăn ngừa và ứng phó với ô nhiễm, lập tại phiên họp thứ bảy,  

1.  THÔNG QUA Hướng dẫn 2020 đối với hệ thống làm sạch khí thải (sau đây gọi là 

"Hƣớng dẫn EGCS 2020"), nhƣ đƣợc nêu trong phụ lục của nghị quyết này;  

2.  MỜI Các cơ quan quản lý thực hiện Hƣớng dẫn EGCS 2020 và áp dụng chúng cho 

EGCCS đƣợc lắp đặt vào hoặc sau [ngày thông qua cộng với 6 tháng] khi cho phép sử dụng 

hệ thống làm sạch khí thải theo quy định 4 của Phụ lục VI Công ƣớc MARPOL;  

3.  YÊU CẦU Các bên tham gia Phụ lục VI Công ƣớc MARPOL và các Chính phủ 

thành viên khác gửi Hƣớng dẫn EGCS 2020 đến các chủ tàu, ngƣời điều hành tàu, công ty 

đóng tàu, nhà sản xuất động cơ diesel sử dụng trong hàng hải và bất kỳ nhóm quan tâm nào 

khác;  

4.  MỜI Các cơ quan quản lý cung cấp việc thu thập dữ liệu nƣớc xả nhƣ đƣợc mô tả 

trong phụ lục 3 của Hƣớng dẫn này, và cũng áp dụng phụ lục đó khi lấy mẫu nƣớc rửa từ 

EGCS đã đƣợc phê duyệt theo các phiên bản trƣớc của Hƣớng dẫn EGCS;  

5.  ĐỒNG Ý tiếp tục xem xét các Hƣớng dẫn này dựa trên kinh nghiệm thu đƣợc từ 

việc áp dụng các Hƣớng dẫn này; và 

6.  THAY THẾ Hƣớng dẫn EGCS 2015 đƣợc thông qua bằng nghị quyết MEPC.259 

(68).  
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PHỤ LỤC 

HƢỚNG DẪN 2020 ĐỐI VỚI HỆ THỐNG LÀM SẠCH KHÍ THẢI 

 

 

1 GIỚI THIỆU 

1.1  Phụ lục VI Công ƣớc MARPOL yêu cầu các tàu sử dụng dầu nhiên liệu có hàm 

lƣợng lƣu huỳnh không vƣợt quá quy định trong quy định 14.1 hoặc 14.4. Quy định 4 cho 

phép, với sự chấp thuận của Cơ quan quản lý, việc sử dụng một phƣơng pháp tuân thủ thay 

thế ít nhất là có hiệu quả về mức giảm phát thải nhƣ yêu cầu của Phụ lục, bao gồm các tiêu 

chuẩn đƣợc quy định trong quy định 14. Cơ quan quản lý của một Bên nên thực hiện có tính 

đến mọi Hƣớng dẫn có liên quan do Tổ chức xây dựng liên quan đến các lựa chọn thay thế 

đƣợc cung cấp trong quy định 4.  

1.2  Hƣớng dẫn này đã đƣợc phát triển để cho phép thử nghiệm, khảo sát, chứng nhận 

và phê duyệt Hệ thống làm sạch khí thải (EGCS) theo quy định 4 của Phụ lục VI Công ƣớc 

MARPOL.  

 

1.3  Sự tƣơng đƣơng với các yêu cầu liên quan của quy định 14 của Phụ lục VI Công 

ƣớc MARPOL cần đƣợc chứng minh bằng cách sử dụng Hƣớng dẫn này làm cơ sở tuân 

thủ giá trị giới hạn Tỷ lệ phát thải có liên quan nhƣ đƣợc nêu trong bảng 1. Khi thiết kế 

hoặc vận hành của một EGCS yêu cầu các biện pháp kiểm soát ngoài những nội dung 

đƣợc đƣa ra trong Hƣớng dẫn này, để đáp ứng các yêu cầu của quy định 4.4 của Phụ lục 

nêu trên, chúng phải đƣợc Cơ quan quản lý xem xét đặc biệt và cần đƣợc thông báo cho 

Tổ chức khi gửi thông báo theo yêu cầu của quy định 4.2 của Phụ lục VI Công ƣớc 

MARPOL.  

Bảng 1: Các giới hạn lƣu huỳnh của dầu nhiên liệu trong các quy định 14.1 và 14.4 và 

các giá trị giới hạn Tỷ lệ phát thải tƣơng ứng 

 

Hàm lƣợng lƣu huỳnh trong 

dầu nhiên liệu 

(% m/m) 

Tỷ lệ phát thải 

SO2(ppm)/CO2(% v/v) 

0,50 21,7 

0,10 4,3 

Lƣu ý:Việc sử dụng các giá trị giới hạn Tỷ lệ phát thải ở trên chỉ có thể áp dụng khi sử dụng 

dầu chƣng cất có nguồn gốc từ dầu mỏ hoặc dầu nhiên liệu còn sót lại. Xem phụ lục 

2 để biết các giả định và lý luận làm cơ sở của phƣơng pháp xác định Tỷ lệ phát 

thải.  

 

1.4  Hƣớng dẫn này về bản chất là khuyến nghị, tuy nhiên, các Cơ quan quản lý 

đƣợc mời dựa trên việc thực hiện các yêu cầu liên quan của quy định 4 của Phụ lục VI 

Công ƣớc MARPOL về chúng..  

 

2 KHÁI QUÁT 
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2.1 Mục đích 

2.1.1  Mục đích của Hƣớng dẫn này là chỉ rõ các tiêu chí cho việc thử nghiệm, khảo 

sát, chứng nhận và xác minh các EGCS theo quy định 4 của Phụ lục VI Công ƣớc 

MARPOL để đảm bảo rằng chúng cung cấp trong dịch vụ, tại bất kỳ điểm tải vận hành 

nào mà chúng sẽ hoạt động, bao gồm cả trong hoạt động nhất thời, tƣơng đƣơng hiệu 

quả với các yêu cầu của quy định 14.1 hoặc 14.4 của Phụ lục VI Công ƣớc MARPOL, 

nếu có.  

2.1.2  Hƣớng dẫn này mô tả hai chƣơng trình để phê duyệt EGCS: Đề án A (chứng nhận hệ 

thống với giám sát thông số vận hành liên tục tại chỗ và kiểm tra phát thải định kỳ) và Đề án 

B (giám sát phát thải liên tục bằng hệ thống giám sát đã đƣợc phê duyệt cùng với kiểm tra 

thông số vận hành định kỳ):  

.1  trong Đề án A, EGCS phải đƣợc Cơ quan Quản lý phê duyệt và phải đƣợc 

đƣa ra trong phần 4 tùy thuộc vào các bài kiểm tra tính năng, thử nghiệm 

trên biển hoặc các bài kiểm tra vật lý tƣơng tự khác để xác minh rằng hệ 

thống đang sử dụng sẽ mang lại hiệu suất dự kiến; và 

.2  trong Đề án B, hệ thống giám sát khí thải của EGCS phải đƣợc Cơ quan 

quản lý phê duyệt và phải đƣợc đƣa ra trong phần 5. Hệ thống giám sát khí 

thải đã đƣợc phê duyệt phải liên tục chỉ ra Tỷ lệ phát thải trong khi EGCS 

đang hoạt động, cho phép xác minh đối với giới hạn áp dụng.  

2.1.3  Kiểm tra phát thải liên quan đến Đề án A hoặc Đề án B nên đƣợc thực hiện, nếu 

thích hợp, nhƣ đã nêu trong phần 6.  

2.1.4  Việc ghi dữ liệu, lƣu giữ và chuẩn bị các báo cáo sử dụng dữ liệu đó liên quan đến 

Đề án A hoặc Đề án B, nếu thích hợp, nhƣ đã nêu trong phần 7.  

2.1.5  Chi tiết về hệ thống giám sát khí thải, các thông số vận hành, nƣớc đầu vào, nƣớc 

rửa và nƣớc xả liên quan đến Đề án A hoặc Đề án B phải đƣợc lập thành văn bản, nếu thích 

hợp, nhƣ đã nêu trong phần 8.  

 

2.1.6  Đối với các tàu sử dụng EGCS một phần hoặc toàn bộ nhƣ một EGCS đã đƣợc phê 

duyệt tƣơng đƣơng với các yêu cầu của quy định 14.1 và/hoặc 14.4 của Phụ lục VI Công 

ƣớc MARPOL, cần có một Kế hoạch Tuân thủ Phát thải SOX (SECP) đƣợc phê duyệt nhƣ 

đã nêu trong phần 9. 

2.1.7  Giám sát nƣớc xả áp dụng nhƣ nhau cho Đề án A và Đề án B nên đƣợc thực hiện 

nhƣ đã nêu trong phần 10.  

 

2.2 Áp dụng 

 

2.2.1  Hƣớng dẫn này áp dụng cho bất kỳ EGCS nào đƣợc áp dụng cho (các) bộ 

phận đốt dầu nhiên liệu, không bao gồm các lò đốt trên boong tàu, đƣợc lắp đặt trên 

tàu.  
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2.2.2 Với mục đích của Hƣớng dẫn này, thuật ngữ "EGCS" phải nói chung, nhƣng không 

riêng, xem 2.2.3, đƣợc hiểu là "EGCS ƣớt". 

2.2.3 Trong trƣờng hợp không có hƣớng dẫn cụ thể cho các EGCS sử dụng công nghệ hoặc 

hoạt động ở các chế độ không đƣợc xác định trong 2.3, thì các Hƣớng dẫn này cũng có thể 

đƣợc áp dụng khi thích hợp. 

2.2.4 Hƣớng dẫn này áp dụng cho EGCS đƣợc lắp đặt trên tàu vào hoặc sau [ngày thông 

qua cộng với 6 tháng].1
1
 

2.3 Các từ viết tắt, định nghĩa và các tài liệu bắt buộc 

2.3.1 Các chữ viết tắt nêu trong Bảng 2 và các định nghĩa nêu trong Bảng 3 đƣợc áp dụng 

trong Hƣớng dẫn này 

 

Bảng 2: Các từ viết tắt 

 

CL Vòng kín 

CO2 Carbon dioxide 

EGC Làm sạch khí thải 

EGCS Hệ thống làm sạch khí thải 

ETM-A EGCS - Hƣớng dẫn kỹ thuật cho Đề án A 

ETM-B EGCS - Hƣớng dẫn kỹ thuật cho Đề án B 

MCR Đánh giá liên tục tối đa 

SECP Kế hoạch Tuân thủ Phát thải SOX 

SECC Giấy chứng nhận Tuân thủ Phát thải SOX 

SO2 Sulphur dioxide 

SOX Các Sulphur dioxide 

OL Vòng hở 

OMM Hƣớng dẫn giám sát trên boong tàu 

PAH Hydrocarbon thơm đa vòng 

PAHphe Hydrocarbon thơm đa vòng nhƣ chất tƣơng đƣơng phenanthrene(xem 

bảng 3) 

UTC phổ thời gian phối hợp 

 

                                                           
1
 Đối với EGCS đƣợc lắp đặt trên tàu trƣớc [ngày thông qua cộng với 6 tháng], cần tham khảo nghị 

quyết MEPC.259 (68) về Hƣớng dẫn 2015 đối với hệ thống làm sạch khí thải (sau đây gọi là 

"Hƣớng dẫn EGCS 2015"). 
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Bảng 3: Định nghĩa 

 

Khoảng thời gian 

12 giờ 

Khoảng thời gian 12 giờ liên tục đƣợc xác định trên cơ sở luân phiên với 

khoảng thời gian 12 giờ mới bắt đầu sau mỗi giờ hoạt động của EGCS. 

Nƣớc chảy ra Một lƣợng dung dịch nƣớc đƣợc loại bỏ khỏi nƣớc rửa của EGCS hoạt 

động ở chế độ vòng kín để giữ các đặc tính và hiệu quả hoạt động cần 

thiết của nó. 

Giá trị đƣợc 

chứng nhận 

Tỷ lệ phát thải do nhà sản xuất quy định mà EGCS đƣợc chứng nhận là 

đáp ứng khi hoạt động liên tục dựa trên hàm lƣợng lƣu huỳnh nhiên liệu 

tối đa đƣợc nhà sản xuất quy định và nằm trong các thông số vận hành 

đƣợc chỉ định. Chỉ áp dụng cho Đề án A. 

Chế độ vòng kín Chế độ vận hành EGCS trong đó nƣớc rửa đƣợc đi qua nhiều lần, qua 

bộ phận EGC. 

Để nƣớc rửa giữ đƣợc các đặc tính hoạt động cần thiết và hiệu quả, độ 

pH của nó thƣờng phải đƣợc điều chỉnh, ví dụ: bằng cách thêm các hóa 

chất nhƣ NaOH. Ngoài ra, một lƣợng nhỏ nƣớc rửa đƣợc chảy ra khỏi 

hệ thống theo định kỳ hoặc liên tục. Nƣớc chảy ra này, trừ khi đáp ứng 

các tiêu chí nƣớc thải, cần đƣợc xử lý để đáp ứng các tiêu chí nƣớc thải, 

hoặc đƣợc coi là cặn của EGCS. 

Giám sát liên tục Quy trình và công nghệ đƣợc sử dụng để đánh giá sự tuân thủ của EGCS 

thông qua phép đo đại diện, ở một tần suất xác định, đối với các thông số 

đã chọn. 

Nƣớc xả thải Bất kỳ nƣớc nào từ EGCS đƣợc xả ra bên ngoài. 

Thiết bị EGC Thiết bị trong đó khí thải và môi trƣờng làm sạch đƣợc kết hợp. Một 

thiết bị EGC có thể có một (nhiều) thiết bị đốt dầu nhiên liệu đơn hoặc 

đa đƣợc kết nối với nó. 

Hệ thống ghi dữ 

liệu điện tử hoặc 

hệ thống ghi nhật 

ký điện tử của 

EGCS 

Tự động ghi lại EGCS trong các thông số vận hành dịch vụ. Bản ghi 

các tham số không liên quan đến bất kỳ đầu vào của ngƣời dùng.  

Sổ ghi EGCS 

(hoặc Sổ ghi điện 

tử) 

Hồ sơ ngƣời dùng đầu vào của EGCS, các điều chỉnh thành phần, hồ sơ 

bảo trì và dịch vụ sửa chữa và theo kế hoạch khi thích hợp. Nó có thể có 

một định dạng điện tử. 

Cặn của EGCS Vật chất đƣợc loại bỏ khỏi nƣớc rửa hoặc nƣớc chảy ra bởi mộthệ 

thống xử lý hoặc nƣớc thải ra không đáp ứng tiêu chí xả thải, hoặc 

chất cặn bã khác đƣợc loại bỏ khỏi EGCS. 

Tỷ lệ phát thải SO2 tính bằng ppm/CO2 tính bằng% v/v. 

Hệ thống làm 

sạch khí thải 

(EGCS) 

Một hệ thống bao gồm một hoặc nhiều thiết bị EGC và dựa trên công 

nghệ sử dụng môi trƣờng làm sạch ƣớt để giảm SOX từ dòng khí thải 

từ (các) thiết bị đốt dầu nhiên liệu đã lắp đặt, hoạt động ở chế độ vòng 
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hở hoặc vòng kín. Một EGCS lai có thể hoạt động ở cả chế độ vòng hở 

và chế độ vòng kín. Một số thiết bị EGC có thể sử dụng một hệ thống 

hấp thụ chung với một hệ thống giám sát khí thải duy nhất. Một số đơn 

vị EGC có thể sử dụng một hệ thống nƣớc rửa, cấp nƣớc, xử lý và/hoặc 

nƣớc thải chung và thiết bị giám sát nƣớc xả. 

Hệ thống lấy mẫu 

chiết xuất 

Hệ thống chiết xuất dòng mẫu từ dòng khí thải và chuyển nó bằng các 

đƣờng đƣợc gia nhiệt tới thiết bị đo. 

Thiết bị đốt dầu 

nhiên liệu 
Bất kỳ động cơ, lò hơi, tuabin khí hoặc thiết bị đốt bằng dầu nhiên liệu 

nào khác, không bao gồm lò đốt trên tàu. 

Nƣớc đầu vào Nƣớc vào tàu nhƣ một phƣơng tiện làm sạch cho một thiết bị EGC 

Tại chỗ Lấy mẫu trực tiếp trong dòng khí thải. 

Phạm vi tải lƣợng Khoảng thời gian khác nhau, từ công suất định mức tối thiểu có thể thực 

hiện đƣợc đến công suất danh định lớn nhất của động cơ diesel hoặc tốc 

độ hấp tối đa của lò hơi. 

Chế độ vòng hở Chế độ hoạt động của EGCS trong đó nƣớc rửa, thƣờng là nƣớc 

biển,đi qua đơn vị EGC chỉ một lần trƣớc khi nó đƣợc thải ra 

ngoàiboong nhƣ xả nƣớc. 

Phenanthrene 

tƣơng đƣơng 

Nó tƣơng ứng với tín hiệu đƣợc tạo ra bởi thiết bị giám sát PAH với 

bƣớc sóng kích thích 254 ± 10 nm và bƣớc sóng phát hiện 360 ± 50 nm 

đƣợc hiệu chuẩn dựa trên tập hợp nồng độ phenanthrene đã biết trong 

phạm vi đo lƣờng dự kiến khi tiếp xúc với nƣớc thải EGCS có chứa một 

loạt các loại PAH khác nhau . 

Nƣớc rửa Môi trƣờng làm sạch tiếp xúc với dòng khí thải để khử SOX. 

EGCS ƣớt EGCS sử dụng môi trƣờng làm sạch dạng lỏng. 

 

2.3.2 Các tài liệu liên quan cho EGCS đƣợc phê duyệt theo Đề án A và Đề án B đƣợc 

liệt kê trong bảng 4. 

 

Bảng 4: Các tài liệu liên quan cho Đề án A và Đề án B 

 

Tài liệu Đề án A Đề án B 

SECP X X 

SECC X  

ETM Đề án A X  

ETM Đề ánB  X 

OMM X X 

Sổ ghi EGCS hoặc 

Sổ ghi điện tử 

X X 
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3 LƢU Ý AN TOÀN 

3.1  Cần chú ý đúng mức đến các tác động an toàn liên quan đến việc xử lý và tiếp 

cận khí thải, thiết bị đo lƣờng cũng nhƣ việc lƣu trữ và sử dụng các bình chứa có điều áp 

chứa khí tinh khiết và hiệu chuẩn. Vị trí lấy mẫu và nền tảng truy cập cố định phải sao 

cho việc giám sát này có thể đƣợc thực hiện một cách an toàn. Để xác định vị trí đầu ra 

nƣớc thải của EGCS, cần xem xét kỹ lƣỡng vị trí của các đầu vào nƣớc biển hiện có. 

Trong tất cả các điều kiện hoạt động, thiết kế của EGCS phải cân nhắc đến sự cân bằng 

cần thiết giữa việc xả nƣớc có độ pH thấp và khả năng chống ăn mòn của các bề mặt tiếp 

xúc với dòng xả đó. Để tránh hỏng hóc sớm các rƣơng biển, cần cẩn thận khi chuẩn bị bề 

mặt và lựa chọn chính xác và áp dụng các lớp phủ bảo vệ để chịu đƣợc tác động ăn mòn 

của nƣớc thải có độ pH thấp.  

 

3.2  Trong trƣờng hợp bố trí đƣờng nhánh của ống dẫn khí thải trên tàu, phải thực 

hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn sự rò rỉ khí thải từ van điều tiết sang đƣờng 

nhánh.  

 

4  ĐỀ ÁN A - PHÊ DUYỆT, KHẢO SÁT VÀ CHỨNG NHẬN EGCS BẰNG 

CÁCH SỬ DỤNG THIẾT BỊ KIỂM TRA THÔNG SỐ VÀ PHÁT THẢI  

 

4.1 Phê duyệt các EGCS 

4.1.1 Khái quát 

Các lựa chọn theo Đề án A của các Hƣớng dẫn này để:  

 

.1 phê duyệt từng EGCS; 

 

.2 hệ thống đƣợc sản xuất nối tiếp; và 

.3 phê duyệt phạm vi sản xuất. 

 

4.1.2 Phê duyệt từng EGCS 

4.1.2.1 EGCS phải đƣợc chứng nhận là có khả năng đáp ứng giá trị Tỷ lệ phát thải, Giá trị 

đƣợc chứng nhận, do nhà sản xuất quy định (ví dụ: giá trị Tỷ lệ phát thải mà hệ thống có 

thể đạt đƣợc liên tục) với dầu nhiên liệu có hàm lƣợng lƣu huỳnh tối đa % m /m đƣợc chỉ 

định của nhà sản xuất và phạm vi các thông số vận hành, nhƣ đƣợc liệt kê trong 4.2.2.1.2, 

mà chúng sẽ đƣợc phê duyệt. Giá trị đƣợc Chứng nhận ít nhất phải phù hợp với các hoạt 

động của tàu theo các yêu cầu đƣợc đƣa ra bởi Phụ lục VI Công ƣớc MARPOL quy định 

14.1 và/hoặc 14.4.  

4.1.2.2 Trong trƣờng hợp không tiến hành thử nghiệm với dầu nhiên liệu có hàm lƣợng 

lƣu huỳnh % m/m tối đa đƣợc quy định của nhà sản xuất, thì cho phép sử dụng hai nhiên 

liệu thử nghiệm có hàm lƣợng lƣu huỳnh % m/m thấp hơn. Hai nhiên liệu đƣợc chọn phải 

có sự khác biệt về hàm lƣợng lƣu huỳnh % m/m đủ để chứng minh hoạt động của EGCS 
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và để chứng minh rằng Giá trị đƣợc chứng nhận có thể đƣợc đáp ứng nếu EGCS đƣợc 

vận hành với nhiên liệu có hàm lƣợng lƣu huỳnh % m/m tối đa đƣợc chỉ định của nhà sản 

xuất.Trong những trƣờng hợp nhƣ vậy, phải thực hiện tối thiểu hai thử nghiệm theo tiểu 

mục 4.3 nếu thích hợp. Các thử nghiệm này không cần tuần tự và có thể đƣợc thực hiện 

trên hai EGCS khác nhau, nhƣng giống hệt nhau.  

4.1.2.3 Tốc độ dòng khí thải tối thiểu và tối đa của hệ thống phải đƣợc nêu rõ. Tác động 

của sự thay đổi của các thông số khác đƣợc xác định trong 4.2.2.1.2 phải đƣợc nhà sản xuất 

thiết bị chứng minh. Ảnh hƣởng của các biến thể trong các yếu tố này cần đƣợc đánh giá 

bằng thử nghiệm hoặc cách khác nếu thích hợp. Không có sự thay đổi nào trong các yếu tố 

này hoặc sự kết hợp của các biến thể trong các yếu tố này, sao cho giá trị phát xạ của EGCS 

sẽ vƣợt quá Giá trị đƣợc chứng nhận.  

 

4.1.2.4 Dữ liệu thu đƣợc theo phần này phải đƣợc đệ trình lên Cơ quan quản lý để phê 

duyệt cùng với ETM-A.  

 

4.1.3  Hệ thống được sản xuất hàng loạt 

4.1.3.1 Trong trƣờng hợp các EGCS tƣơng tự trên danh nghĩa có cùng xếp hạng lƣu lƣợng 

khối lƣợng đƣợc chứng nhận theo 4.1.2 và để tránh việc thử nghiệm từng EGCS, Cơ quan 

quản lý, dựa trên đơn trình của nhà sản xuất thiết bị, phải thực hiện các biện pháp cần thiết 

để xác minh rằng đã có những sắp xếp đầy đủ để đảm bảo kiểm soát hiệu quả sự phù hợp của 

việc bố trí sản xuất. Việc chứng nhận từng EGCS theo thỏa thuận này phải tuân theo các 

cuộc khảo sát mà Cơ quan hành chính cần xem xét là cần thiết để đảm bảo rằng mỗi EGCS 

có giá trị Tỷ lệ phát thải không lớn hơn Giá trị đƣợc chứng nhận khi vận hành theo các thông 

số đƣợc xác định trong 4.2.2.1 .2.  

 

4.1.4 Phê duyệt phạm vi sản phẩm 

4.1.4.1 Trong trƣờng hợp EGCS có cùng thiết kế, nhƣng có lƣu lƣợng khối lƣợng khí xả 

lớn nhất khác nhau, Cơ quan quản lý có thể chấp nhận, thay cho các thử nghiệm trên 

EGCS có tất cả các công suất phù hợp với 4.1.2, các thử nghiệm EGCS có ba công suất 

khác nhau với điều kiện là ba thử nghiệm đƣợc thực hiện trong các khoảng thời gian bao 

gồm đánh giá công suất cao nhất, thấp nhất và một công suất trung gian trong phạm vi .  

4.1.4.2 Trƣờng hợp có sự khác biệt đáng kể trong việc thiết kế các EGCS có công suất khác 

nhau, thì không nên áp dụng quy trình này trừ khi có thể chứng minh đƣợc, theo sự hài lòng 

của Chính quyền hành chính, rằng trên thực tế, những khác biệt đó không làm thay đổi đáng 

kể hiệu suất giữa các loại EGCS khác nhau.  

 

4.1.4.3 Đối với các EGCS có công suất khác nhau, độ nhạy đối với các biến thể của loại 

máy đốt mà chúng đƣợc lắp phải đƣợc trình bày chi tiết cùng với độ nhạy đối với các biến 

thể của các thông số liệt kê trong 4.2.2.1.2. Điều này phải dựa trên cơ sở thử nghiệm hoặc 

dữ liệu khác nếu thích hợp.  

 

4.1.4.4 Ảnh hƣởng của sự thay đổi công suất EGCS đến các đặc tính của nƣớc rửa 

và nƣớc xả phải đƣợc trình bày chi tiết.  
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4.1.4.5 Tất cả các dữ liệu hỗ trợ thu đƣợc theo phần này, cùng với ETM-A cho từng hệ 

thống, phải đƣợc đệ trình lên Cơ quan quản lý để phê duyệt.  

 

4.2 Khảo sát và chứng nhận 

4.2.1 Quy trình chứng nhận EGCS 

4.2.1.1 Để đáp ứng tiêu chí của tiểu mục 4.1 trƣớc hoặc sau khi lắp đặt trên tàu, mỗi 

EGCS phải đƣợc chứng nhận là đáp ứng Giá trị đƣợc chứng nhận do nhà sản xuất quy 

định (ví dụ: Tỷ lệ phát thải mà hệ thống có thể đạt đƣợc trên cơ sở liên tục) theo các điều 

kiện vận hành và các hạn chế nhƣ đã đƣa ra trong Hƣớng dẫn Kỹ thuật EGCS (ETM-A) 

khi đƣợc Cơ quan quản lý phê duyệt.  

4.2.1.2 Việc xác định Giá trị đƣợc Chứng nhận cần tính đến các quy định của Hƣớng dẫn 

này.  

4.2.1.3 Mỗi EGCS đáp ứng tiêu chí của 4.2.1.1 phải đƣợc Cơ quan quản lý cấp một 

SECC. Hình thức của SECC đƣợc nêu trong phụ lục 1.  

4.2.1.4 Đơn xin cấp SECC phải đƣợc thực hiện bởi nhà sản xuất EGCS, chủ tàu hoặc bên 

khác.  

4.2.1.5 Bất kỳ EGCS nào tiếp theo có cùng thiết kế và xếp hạng đƣợc chứng nhận theo 

4.2.1.1 có thể đƣợc Cơ quan quản lý cấp SECC mà không cần thử nghiệm có tính đến 

4.2.1.1 tuân theo 4.1.3 của Hƣớng dẫn này.  

 

4.2.1.6 EGCS có cùng thiết kế, nhƣng có xếp hạng khác với xếp hạng đƣợc chứng nhận 

theo 4.2.1.1 có thể đƣợc Cơ quan quản lý chấp nhận theo 4.1.4 của Hƣớng dẫn này.  

 

4.2.1.7 Các EGCS chỉ xử lý một phần lƣu lƣợng khí thải của hệ thống hấp thụ mà chúng 

đƣợc lắp đặt phải đƣợc Cơ quan quản lý đặc biệt xem xét để đảm bảo rằng trong tất cả các 

điều kiện vận hành xác định, giá trị Tỷ lệ phát thải tổng thể của khí thải hạ lƣu hệ thống là 

không nhiều hơn Giá trị đƣợc chứng nhận.  

 

 

4.2.2  Hướng dẫn Kỹ thuật EGCS "Đề án A" (ETM-A) 

4.2.2.1Mỗi EGCS phải đƣợc cung cấp một ETM-A do nhà sản xuất cung cấp. ETM-A này 

tối thiểu phải chứa các thông tin sau:  

.1  việc xác định hệ thống (nhà sản xuất, kiểu/kiểu, số sê-ri và các chi tiết khác 

nếu cần) bao gồm mô tả hệ thống và bất kỳ hệ thống phụ trợ cần thiết nào. 

Trong trƣờng hợp một hệ thống chứa nhiều hơn một thiết bị EGC, thì mỗi 

thiết bị EGC phải đƣợc xác định;  

 

.2  giới hạn hoạt động hoặc phạm vi giá trị hoạt động mà thiết bị đƣợc 

chứng nhận. Những điều này tối thiểu phải bao gồm:  
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.1  tốc độ dòng chảy khối lƣợng tối đa và, nếu có thể, tối thiểu của 

khí thải;  

.2  công suất tốc độ dòng khí thải tối đa và, nếu có thể, tối thiểu của 

thiết bị EGC;  

 

.3 hàm lƣợng lƣu huỳnh trong dầu nhiên liệu tối đa mà EGCS đƣợc 

chứng nhận; 

.4 giá trị đƣợc chứng nhận; 

.5  công suất, loại và các thông số liên quan khác của thiết bị đốt 

dầu nhiên liệu mà EGCS sẽ đƣợc kết nối với. Đối với lò hơi, 

tỷ lệ không khí/nhiên liệu lớn nhất ở 100% tải lƣợng cũng 

phải đƣợc đƣa ra, đối với động cơ diesel cho dù động cơ 2 kỳ 

hay 4 kỳ;  

.6  tốc độ dòng nƣớc rửa tối đa và tối thiểu, áp suất đầu vào và độ 

kiềm nƣớc đầu vào tối thiểu (ISO 9963-1-2:1994);  

.7  phạm vi nhiệt độ đầu vào khí thải và nhiệt độ đầu ra khí thải tối đa 

và tối thiểu với EGCS đang hoạt động;  

.8  áp suất chênh lệch khí thải tối đa trên thiết bị EGC và áp suất khí 

thải đầu vào tối đa;  

.9  độ mặn hoặc các yếu tố nƣớc ngọt cần thiết để cung cấp đầy đủ 

các chất trung hòa; và 

.10  các yếu tố khác liên quan đến thiết kế và vận hành của EGCS liên 

quan đến việc đạt đƣợc giá trị Tỷ lệ phát thải tối đa không cao 

hơn Giá trị đƣợc chứng nhận;  

 

.3  bất kỳ yêu cầu hoặc hạn chế nào áp dụng cho EGCS hoặc thiết bị liên quan 

cần thiết để cho phép hệ thống đạt đƣợc giá trị Tỷ lệ phát thải tối đa không 

cao hơn Giá trị đƣợc chứng nhận;  

.4  các yêu cầu bảo trì, dịch vụ hoặc điều chỉnh để EGCS có thể tiếp tục đạt 

đƣợc giá trị Tỷ lệ phát thải tối đa không cao hơn Giá trị đƣợc chứng nhận. 

Việc bảo trì, bảo dƣỡng và điều chỉnh phải đƣợc ghi vào Sổ ghi của EGCS;  

 

.5  các hành động khắc phục sẽ đƣợc áp dụng nếu những điều sau đây xảy ra 

hoặc dự kiến sẽ xảy ra: điều kiện vận hành nằm ngoài phạm vi hoặc giới hạn 

đã đƣợc phê duyệt; các chỉ tiêu chất lƣợng nƣớc xả thải không đạt; hoặc vƣợt 

quá Giá trị đƣợc chứng nhận;  

 

.6  một quy trình xác minh đƣợc sử dụng trong quá trình khảo sát để đảm bảo 
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rằng hiệu suất của hệ thống đƣợc duy trì và hệ thống đƣợc sử dụng theo yêu 

cầu (xem tiểu mục 4.4);  

.7  đặc tính nƣớc rửa và nƣớc xả trên phạm vi tải hoạt động;  

.8  các yêu cầu thiết kế đối với việc xử lý và giám sát nƣớc rửa và kiểm soát 

nƣớc xả, bao gồm, ví dụ, nƣớc chảy ra từ hoạt động EGCS vòng kín hoặc 

nƣớc xả đƣợc lƣu trữ tạm thời trong EGCS; và 

.9  nêu chi tiết quy trình để tạo báo cáo liên quan đến hoạt động trong điều 

kiện không tuân thủ, hoặc trong điều kiện mà việc tuân thủ liên tục sẽ đƣợc 

chỉ ra tạm thời theo 8.2.8.  

4.2.2.2ETM-A phải đƣợc Cơ quan quản lý phê duyệt.  

4.2.2.3ETM-A nên đƣợc giữ lại trên tàu mà trên đó EGCS đƣợc lắp đặt và phải sẵn sàng 

cho các cuộc khảo sát theo yêu cầu.  

4.2.2.4Các sửa đổi đối với ETM-A phản ánh những thay đổi của EGCS ảnh hƣởng đến hiệu 

suất liên quan đến khí thải vào không khí và/hoặc nƣớc phải đƣợc Cơ quan quản lý phê 

duyệt. Trong trƣờng hợp các bổ sung, xóa hoặc sửa đổi đối với ETM-A tách biệt với ETM-

A nhƣ đã đƣợc phê duyệt ban đầu, chúng nên đƣợc giữ lại với ETM-A và phải đƣợc coi là 

một phần của nó.  

 

4.2.3 Các cuộc khảo sát khi hệ thống đang hoạt động 

4.2.3.1EGCS phải chịu sự khảo sát về cài đặt và khảo sát ban đầu, hàng năm/trung gian 

và gia hạn bởi Cơ quan quản lý.  

 

4.2.3.2Theo quy định 10 của Phụ lục VI Công ƣớc MARPOL, EGCS cũng có thể bị 

kiểm tra bởi sự kiểm tra của chính quyền cảng.  

 

4.2.3.3Trƣớc khi sử dụng, mỗi EGCS phải đƣợc Cơ quan quản lý cấp một SECC.  

4.2.3.4Sau khi khảo sát lắp đặt nêu trong 4.2.3.1, các mục 2.3 và 2.6 của Phần bổ 

sung cho Giấy chứng nhận Ngăn ngừa Ô nhiễm Không khí Quốc tế của tàu phải 

đƣợc hoàn thành hợp lệ.  

 

4.3 Giới hạn phát thải 

4.3.1  Mỗi EGCS phải có khả năng giảm lƣợng phát thải xuống bằng hoặc thấp hơn Giá 

trị đƣợc chứng nhận tại bất kỳ điểm tải nào, bao gồm cả việc chạy không tải của thiết bị 

đốt dầu nhiên liệu, khi vận hành theo 4.2.2.1.2.  

 

4.3.2  Để chứng minh tính năng, các phép đo phát xạ phải đƣợc thực hiện, với sự đồng ý 

của Cơ quan quản lý, tại ít nhất bốn điểm tải. Một điểm tải phải ở mức 95% đến 100% lƣu 

lƣợng khối lƣợng khí thải tối đa mà thiết bị sẽ đƣợc chứng nhận. Một điểm tải phải nằm 

trong phạm vi ± 5% của tốc độ dòng khí thải tối thiểu mà thiết bị sẽ đƣợc chứng nhận. Hai 
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điểm tải khác phải đƣợc đặt cách đều nhau giữa lƣu lƣợng khối lƣợng khí thải tối đa và tối 

thiểu. Khi hệ thống hoạt động không liên tục, số lƣợng điểm tải phải đƣợc tăng lên, với sự 

đồng ý của Cơ quan quản lý, để chứng minh rằng hiệu suất cần thiết trên phạm vi lƣu lƣợng 

khối lƣợng khí thải đã nêu vẫn đƣợc duy trì. Các điểm tải trung gian bổ sung phải đƣợc thử 

nghiệm nếu có bằng chứng về đỉnh phát thải thấp hơn tốc độ dòng khí thải lớn nhất và cao 

hơn tốc độ dòng khí thải tối thiểu, nếu có. Các phép thử bổ sung này phải là số lƣợng đủ để 

thiết lập giá trị đỉnh phát thải.  

 

4.4 Quy trình xác minh trên tàu để chứng minh sự tuân thủ 

4.4.1  Đối với mỗi EGCS, ETM-A phải có quy trình xác minh để sử dụng trong các 

cuộc khảo sát theo yêu cầu. Quy trình này không yêu cầu thiết bị chuyên dụng hoặc kiến 

thức chuyên sâu về hệ thống. Khi các thiết bị cụ thể đƣợc yêu cầu, chúng phải đƣợc cung 

cấp và duy trì nhƣ một phần của hệ thống. EGCS phải đƣợc thiết kế theo cách để tạo điều 

kiện thuận lợi cho việc kiểm tra theo yêu cầu. Cơ sở của quy trình xác minh là nếu tất cả 

các thành phần liên quan và các giá trị vận hành hoặc cài đặt nằm trong phạm vi đã đƣợc 

phê duyệt, thì hiệu suất của EGCS có thể đƣợc giả định là đáp ứng các yêu cầu mà không 

cần giám sát khí thải liên tục thực tế..  

4.4.2  Bao gồm trong quy trình xác minh phải là tất cả các thành phần và giá trị vận hành 

hoặc cài đặt có thể ảnh hƣởng đến hoạt động của EGCS và khả năng đáp ứng Giá trị đƣợc 

chứng nhận.  

4.4.3  Quy trình xác minh phải đƣợc cung cấp bởi nhà sản xuất EGCS và đƣợc sự 

chấp thuận của Cơ quan quản lý.  

4.4.4  Quy trình xác minh phải bao gồm cả kiểm tra tài liệu và kiểm tra thực tế EGCS.  

4.4.5  Ngƣời khảo sát phải xác minh rằng mỗi EGCS đƣợc cài đặt phù hợp với ETM-A và 

có SECC theo yêu cầu.  

4.4.6  Theo quyết định của Cơ quan quản lý, ngƣời khảo sát nên có tùy chọn kiểm 

tra một hoặc tất cả các thành phần, giá trị hoạt động hoặc cài đặt đã xác định. Khi có 

nhiều hơn một đơn vị EGC trong EGCS, Cơ quan quản lý có thể, theo quyết định của 

mình, viết tắt hoặc giảm phạm vi của cuộc khảo sát trên tàu; tuy nhiên, toàn bộ cuộc 

khảo sát phải đƣợc hoàn thành cho ít nhất một trong mỗi loại đơn vị EGC trên tàu 

với điều kiện là các đơn vị EGC khác phải thực hiện theo cùng một cách.  

4.4.7  EGCS nên bao gồm các phƣơng tiện để tự động ghi lại khi hệ thống đang đƣợc sử 

dụng. Các phƣơng tiện này phải tự động ghi lại, ít nhất là ở tần số quy định trong 5.4.2, áp 

suất nƣớc rửa và tốc độ dòng chảy tại đầu nối đầu vào của thiết bị EGC, áp suất khí xả trƣớc 

đó và áp suất giảm trên mỗi thiết bị EGC, tải của thiết bị đốt dầu nhiên liệu , và nhiệt độ khí 

thải trƣớc và sau thiết bị EGC so với các giới hạn vận hành tƣơng ứng hoặc phạm vi giá trị 

vận hành. Hệ thống ghi dữ liệu phải tuân thủ các yêu cầu của phần 7 và 8. Trong trƣờng hợp 

hệ thống tiêu thụ hóa chất với tốc độ đã biết nhƣ đƣợc ghi trong ETM-A, việc ghi lại mức 

tiêu thụ đó trong Sổ ghi EGCS cũng phục vụ mục đích này.  

4.4.8  Theo đề án A, nếu hệ thống giám sát khí thải liên tục không đƣợc lắp, kiểm tra tại 
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chỗ hàng ngày Tỷ lệ phát thải trong thời gian không ít hơn 5 phút ở tần số ghi tối thiểu 0,1 

Hz ở điều kiện làm việc bình thƣờng cho mỗi đầu ra khí quyển cần đƣợc tiến hành để xác 

minh sự tuân thủ cùng với việc theo dõi liên tục các thông số đƣợc quy định trong 4.4.7. 

Các kết quả đo khí thải phải đƣợc ổn định trƣớc khi bắt đầu ghi. Các kết quả đo từ quy trình 

hiệu chuẩn phải đƣợc tự động ghi lại hoặc ghi chú trong giao thức hiệu chuẩn. Các giá trị 

phát thải, đƣợc sử dụng để xác định Tỷ lệ phát thải, thu đƣợc sau khi ổn định phải đƣợc ghi 

lại. Nếu hệ thống giám sát khí thải liên tục đƣợc lắp đặt, chỉ cần kiểm tra tại chỗ hàng ngày 

các thông số đƣợc liệt kê trong đoạn 4.4.7 để xác minh hoạt động thích hợp của thiết bị 

EGC.  

 

4.4.9  Một Sổ ghi của EGCS nên đƣợc duy trì trên tàu để ghi chép việc bảo trì và bảo 

dƣỡng hệ thống và hoạt động của hệ thống bao gồm cả việc thay thế tƣơng tự. Sổ ghi 

EGCS này phải có sẵn trong các cuộc khảo sát theo yêu cầu và có thể đƣợc đọc cùng với 

nhật ký phòng máy và các dữ liệu khác, nếu cần, để xác nhận hoạt động chính xác của 

EGCS. Mẫu sổ ghi này phải do nhà sản xuất EGCS cung cấp và đƣợc Cơ quan quản lý 

chấp thuận. Ngoài ra, thông tin này có thể đƣợc ghi lại trong hệ thống hồ sơ bảo dƣỡng 

theo kế hoạch của tàu theo sự chấp thuận của Cơ quan quản lý. Ngoài ra, thông tin này có 

thể đƣợc ghi vào Sổ ghi điện tử khi đƣợc Cơ quan quản lý chấp thuận. Các mục trong Sổ 

ghi của EGCS phải đƣợc duy trì trên tàu trong thời gian tối thiểu là 3 năm sau khi lần 

nhập cuối cùng đƣợc thực hiện.  

5  ĐỀ ÁN B - PHÊ DUYỆT, KHẢO SÁT VÀ CHỨNG NHẬN EGCS BẰNG 

CÁCH SỬ DỤNG HỆ THỐNG GIÁM SÁT LIÊN TỤC TỶ LỆ PHÁT THẢI 

 

5.1 Khái quát 

5.1.1  Đề án B quy định việc phê duyệt các phƣơng tiện giám sát Tỷ lệ phát thải liên 

tục, đƣợc hỗ trợ bởi kiểm tra thông số hàng ngày, sau đó sẽ đƣợc sử dụng tại các cuộc 

khảo sát và nếu không đƣợc yêu cầu, để chứng minh sự tuân thủ các mục tiêu nhƣ đã 

đƣa ra trong SECP.  

 

5.2 Phê duyệt 

5.2.1  ETM-B, nhƣ đƣợc định nghĩa trong các Hƣớng dẫn này, phải đƣợc Cơ quan quản lý 

phê duyệt.  

5.3 Khảo sát và chứng nhận 

5.3.1  Hệ thống giám sát khí thải của EGCS phải đƣợc Cơ quan quản lý khảo sát về việc 

lắp đặt và khảo sát ban đầu, hàng năm/trung gian và gia hạn để chứng minh rằng hệ thống 

này hoạt động nhƣ đƣợc đƣa ra trong OMM. Phạm vi của việc lắp đặt hoặc khảo sát ban 

đầu nên bao gồm hoạt động của EGCS, theo yêu cầu, để chứng minh chức năng của hệ 

thống giám sát khí thải.  

5.3.2  Sau khi khảo sát lắp đặt nêu trong 5.3.1 và phê duyệt các tài liệu đƣợc liệt kê trong 

2.3.2, phần 2.3 và 2.6 của Phần bổ sung cho Giấy chứng nhận Ngăn ngừa Ô nhiễm Không 

khí Quốc tế của tàu phải đƣợc hoàn thành hợp lệ.  
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5.4 Hệ thống Giám sát khí thải 

5.4.1  Thành phần khí thải của Tỷ lệ phát thải phải đƣợc đo ở vị trí thích hợp sau đơn 

vị EGC và phép đo đó phải đƣợc đƣa ra trong phần 6 nếu có. Một vị trí thích hợp có 

thể là phía hạ lƣu của thiết bị EGC, nhƣng trƣớc khi có bất kỳ sự trộn lẫn nào có thể 

xảy ra giữa không khí xung quanh bên ngoài hoặc không khí hoặc khí bổ sung khác 

với khí thải.  

5.4.2  SO2 (ppm) và CO2 (%) và không nhỏ hơn một chữ số thập phân, Tỷ lệ phát thải phải 

đƣợc liên tục theo dõi và ghi lại theo giới hạn Tỷ lệ phát thải hiện hành trên thiết bị ghi và xử 

lý dữ liệu với tốc độ không đƣợc nhỏ hơn 0,0035 Hz bất cứ khi nào EGCS hoạt động. Hệ 

thống giám sát này có thể bị tạm dừng trong thời gian bảo dƣỡng và bảo trì máy phân tích khí 

và thiết bị liên quan theo yêu cầu của OMM. Dữ liệu hiệu chuẩn kiểm tra số không và nhịp và 

dữ liệu về độ lệch thiết bị, nhƣ đã đƣa ra trong OMM, phải đƣợc ghi lại bởi hệ thống ghi dữ 

liệu hoặc nhập thủ công vào Sổ ghi EGCS nếu thích hợp với phƣơng tiện đƣợc sử dụng.  

5.4.3  Nếu sử dụng nhiều hơn một máy phân tích để xác định Tỷ lệ phát thải, các máy này 

phải có thời gian lấy mẫu và đo lƣờng tƣơng tự nhau và các kết quả đầu ra dữ liệu đƣợc căn 

chỉnh để đảm bảo rằng Tỷ lệ phát thải đại diện đầy đủ cho thành phần khí thải.  

 

5.5  Quy trình xác minh trên tàu để chứng minh sự tuân thủ các giới hạn phát thải 

 

5.5.1  Hệ thống ghi dữ liệu phải đƣợc cung cấp trong phần 7 và 8. Dữ liệu và các báo 

cáo liên quan phải đƣợc cung cấp cho Chính quyền khi cần thiết để chứng minh sự tuân 

thủ theo yêu cầu và theo quy định 10 của Phụ lục VI Công ƣớc MARPOL, cũng có thể 

bị kiểm tra bằng sự kiểm tra của chính quyền cảng.  

 

5.5.2  Cần kiểm tra tại chỗ hàng ngày các thông số đƣợc liệt kê trong 4.4.7 để xác 

minh hoạt động bình thƣờng của EGCS và phải đƣợc ghi vào Sổ ghi EGCS hoặc 

trong hệ thống ghi nhật ký phòng máy.  

 

5.6 Hƣớng dẫn kỹ thuật EGCS "Đề án B" (ETM-B) 

 

5.6.1  Mỗi EGCS phải đƣợc cung cấp một ETM-B do nhà sản xuất cung cấp. ETM-B 

này tối thiểu phải chứa thông tin sau:  

 

.1  việc xác định hệ thống (nhà sản xuất, kiểu/kiểu, số sê-ri và các chi tiết khác 

nếu cần) bao gồm mô tả hệ thống và bất kỳ hệ thống phụ trợ cần thiết nào. 

Nếu một hệ thống bao gồm nhiều hơn một thiết bị EGC, thì mỗi thiết bị 

EGC phải đƣợc xác định;  

.2  giới hạn hoạt động hoặc phạm vi giá trị hoạt động mà hệ thống đƣợc thiết 

kế. Những điều này tối thiểu phải bao gồm:  

.1  tốc độ dòng chảy khối lƣợng tối đa và, nếu có thể, tối thiểu của khí 

thải;  
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.2  Hàm lƣợng lƣu huỳnh trong nhiên liệu tối đa đƣợc khuyến cáo 

cho các điều kiện hoạt động mà EGCS đƣợc thiết kế (Lƣu ý: có 

thể sử dụng dầu nhiên liệu có hàm lƣợng lƣu huỳnh cao hơn với 

điều kiện không vƣợt quá giá trị Tỷ lệ phát thải liên quan);  

.3  công suất, loại và các thông số liên quan khác của thiết bị đốt 

dầu nhiên liệu mà EGCS sẽ đƣợc kết nối với. Đối với lò hơi, 

tỷ lệ không khí/nhiên liệu tối đa ở 100% tải cũng phải đƣợc 

đƣa ra đối với động cơ diesel cho dù động cơ 2 kỳ hay 4 kỳ;  

.4  tốc độ dòng nƣớc rửa tối đa và tối thiểu, áp suất đầu vào và độ 

kiềm nƣớc đầu vào tối thiểu (ISO 9963-1-2:1994);  

.5  phạm vi nhiệt độ đầu vào khí thải và nhiệt độ đầu ra khí thải tối đa 

và tối thiểu với EGCS đang hoạt động;  

.6  áp suất chênh lệch khí thải tối đa trên thiết bị EGC và áp suất khí 

thải đầu vào tối đa;  

.7  độ mặn hoặc các yếu tố nƣớc ngọt cần thiết để cung cấp đầy đủ 

các chất trung hòa; và 

.8  các thông số khác cần thiết liên quan đến hoạt động của EGCS;  

.3  bất kỳ yêu cầu hoặc hạn chế nào áp dụng cho EGCS hoặc thiết bị liên 

quan;  

.4  các hành động khắc phục sẽ đƣợc áp dụng nếu những điều sau đây xảy ra 

hoặc dự kiến sẽ xảy ra: điều kiện vận hành nằm ngoài phạm vi hoặc giới hạn 

đã đƣợc phê duyệt; các chỉ tiêu chất lƣợng nƣớc xả thải không đạt; hoặc vƣợt 

quá Tỷ lệ phát thải tối đa cho phép;  

.5  đặc tính nƣớc rửa và nƣớc xả trên phạm vi tải hoạt động;  

.6  các yêu cầu thiết kế đối với việc xử lý và giám sát nƣớc rửa và kiểm soát 

nƣớc xả, bao gồm ví dụ nƣớc chảy ra từ hoạt động EGCS vòng kín hoặc 

nƣớc xả đƣợc lƣu trữ tạm thời trong EGCS; và 

.7  nêu chi tiết quy trình để tạo báo cáo liên quan đến hoạt động trong điều 

kiện không tuân thủ, hoặc trong điều kiện mà việc tuân thủ liên tục sẽ đƣợc 

chỉ ra tạm thời theo 8.2.8.  

5.6.2  ETM-B nên đƣợc giữ lại trên tàu có lắp EGCS. ETM-B phải có sẵn cho các cuộc 

khảo sát theo yêu cầu.  

5.6.3  Các sửa đổi đối với ETM-B phản ánh những thay đổi của EGCS ảnh hƣởng đến hiệu 

suất liên quan đến khí thải vào không khí và/hoặc nƣớc phải đƣợc Cơ quan quản lý phê 

duyệt. Trong trƣờng hợp các bổ sung, xóa hoặc sửa đổi đối với ETM-B tách biệt với ETM-B 

nhƣ đã đƣợc phê duyệt ban đầu, chúng phải đƣợc giữ lại với ETM-B và phải đƣợc coi là một 
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phần của nó.  

 

5.7 Các quy trình trên tàu để chứng minh sự tuân thủ 

5.7.1  Một Sổ ghi EGCS phải đƣợc duy trì trên tàu ghi lại việc bảo trì và bảo dƣỡng 

giám sát khí thải và các thành phần phụ trợ nhƣ đƣợc đƣa ra trong OMM bao gồm các 

thiết bị thay thế tƣơng tự. Hình thức của sổ ghi này cần đƣợc sự chấp thuận của Cơ quan 

quản lý. Sổ ghi EGCS này phải có sẵn tại các cuộc khảo sát theo yêu cầu và có thể đƣợc 

đọc cùng với nhật ký phòng máy và các dữ liệu khác khi cần thiết để xác nhận hoạt động 

chính xác của EGCS. Ngoài ra, thông tin này có thể đƣợc ghi lại trong hệ thống hồ sơ 

bảo dƣỡng theo kế hoạch của tàu theo sự chấp thuận của Chính quyền. Ngoài ra, thông 

tin này có thể đƣợc ghi vào Sổ ghi điện tử khi đƣợc Cơ quan quản lý chấp thuận. Các 

mục trong Sổ ghi của EGCS phải đƣợc duy trì trên tàu trong thời gian tối thiểu là 3 năm 

sau khi lần nhập cuối cùng đƣợc thực hiện.  

 

6 THỬ NGHIỆM PHÁT THẢI 

 

6.1  Việc thử nghiệm phát thải phải tuân theo các yêu cầu của Bộ luật kỹ thuật NOX 

2008 ngoại trừ đƣợc quy định trong các Hƣớng dẫn này.  

 

6.2  Cần đo CO2 bằng máy phân tích hoạt động trên nguyên tắc tia hồng ngoại không 

phân tán (NDIR) và với các thiết bị bổ sung nhƣ máy sấy khi cần thiết. SO2 nên đƣợc đo 

bằng máy phân tích hoạt động theo nguyên tắc tia hồng ngoại không phân tán (NDIR) 

hoặc tia cực tím không phân tán (NDUV) và với các thiết bị bổ sung nhƣ máy sấy khi cần 

thiết. Các hệ thống hoặc nguyên tắc máy phân tích khác có thể đƣợc chấp nhận, tùy thuộc 

vào sự chấp thuận của Cơ quan quản lý, miễn là chúng mang lại kết quả tƣơng đƣơng 

hoặc tốt hơn so với kết quả của thiết bị đƣợc đề cập ở trên. Để chấp nhận các hệ thống 

CO2 khác hoặc các nguyên tắc của máy phân tích, phƣơng pháp chuẩn phải phù hợp với 

các yêu cầu của phụ lục III của Bộ luật kỹ thuật NOX 2008.  

 

6.3  Thiết bị phân tích phải đƣợc lắp đặt, vận hành, bảo trì, bảo dƣỡng và hiệu chuẩn 

theo các yêu cầu nêu trong OMM, với tần suất đảm bảo rằng các yêu cầu từ 1.7 đến 1.10 

của phụ lục III của Bộ luật kỹ thuật NOX 2008 đều đƣợc đáp ứng trong toàn bộ thời gian 

thiết bị đang hoạt động.  

 

6.4  Một mẫu khí thải đối với SO2 phải đƣợc lấy từ điểm lấy mẫu đại diện ở hạ lƣu của 

thiết bị EGC.  

 

6.5 SO2 và CO2 nên đƣợc giám sát bằng cách sử dụng hệ thống lấy mẫu tại chỗ hoặc 

chiết xuất. 

6.6  Các mẫu khí thải khai thác để xác định SO2 cần đƣợc duy trì ở nhiệt độ đủ để 

tránh ngƣng tụ nƣớc trong hệ thống lấy mẫu và do đó làm thất thoát SO2.  

6.7  Nếu mẫu khí thải khai thác đƣợc để xác định cần đƣợc làm khô trƣớc khi phân 

tích thì phải làm khô theo cách không làm mất đi SO2 trong mẫu nhƣ đã phân tích..  
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6.8  Giá trị SO2 và CO2 phải đƣợc so sánh trên cơ sở cùng hàm lƣợng nƣớc dƣ (ví dụ: 

khô hoặc có cùng phần ƣớt).  

6.9  Trong các trƣờng hợp hợp lý khi nồng độ CO2 đƣợc giảm bởi đơn vị EGC, nồng 

độ CO2 có thể đƣợc đo tại đầu vào đơn vị EGC, miễn là có thể chứng minh rõ ràng tính 

đúng đắn của phƣơng pháp luận nhƣ vậy. Trong trƣờng hợp này, các giá trị SO2 và CO2 

phải đƣợc so sánh trên cơ sở khô. Nếu đo trên cơ sở ƣớt, hàm lƣợng nƣớc trong dòng khí 

thải tại các điểm đó cũng phải đƣợc xác định để hiệu chỉnh các giá trị đọc về giá trị cơ bản 

khô. Để tính toán giá trị CO2 trên cơ sở khô, hệ số hiệu chỉnh khô/ƣớt có thể đƣợc tính 

toán theo đoạn 5.12.3.2.2 của Bộ luật kỹ thuật NOX 2008.  

6.10  Hệ thống mẫu chiết xuất phải đƣợc xác minh là không có rò rỉ xâm nhập theo 

các khuyến nghị của nhà sản xuất thiết bị phân tích tại các khoảng thời gian nhƣ 

đƣợc xác định trong OMM. Cần xác minh rằng hệ thống không bị xâm nhập khi khởi 

động ban đầu và nhƣ đƣợc đƣa ra trong OMM với những phát hiện từ những lần 

kiểm tra đó đƣợc ghi lại trong Sổ ghi EGCS.  

6.11  Khí nhịp cho máy phân tích SO2 và CO2 phải là hỗn hợp của SO2 và/hoặc CO2 và 

nitơ ở nồng độ trên 80% của thang đo đầy đủ của dải đo đƣợc sử dụng. Khí nhịp cho CO2 

phải phù hợp với các yêu cầu của mục 2 của phụ lục IV của Bộ luật Kỹ thuật NOx 2008. Các 

bố trí tƣơng đƣơng khác, nhƣ đƣợc nêu chi tiết trong OMM, có thể đƣợc Cơ quan quản lý 

chấp nhận.  

 

7 THIẾT BỊ GHI VÀ XỬ LÝ DỮ LIỆU 

7.1  Thiết bị ghi và xử lý phải có thiết kế mạnh mẽ, chống giả mạo với khả năng chỉ 

đọc.  

7.2  Thiết bị ghi và xử lý phải ghi lại, bất cứ khi nào EGCS hoạt động, dữ liệu đƣợc 

mô tả trong 4.4.7, 5.4.2 và 10.3, nếu có bởi Hệ thống Vệ tinh Điều hƣớng Toàn cầu 

(GNSS) và liệu con tàu đang ở bên trong hay bên ngoài Khu vực Kiểm soát Khí thải 

theo quy định 14.3 tại thời điểm đó. Thiết bị cũng phải có khả năng:  

.1  (Chỉ Đề án B) đƣợc đặt tự động, hoặc đặt trƣớc, với giá trị giới hạn Tỷ lệ 

phát thải phù hợp với vùng biển, liên quan đến quy định 14.3, nơi tàu đang 

hoạt động;  

.2  đƣợc đặt tự động hoặc đặt trƣớc, với giá trị giới hạn pH trên mạn có thể áp 

dụng;  

 

.3 đƣợc tự động đặt với giá trị giới hạn PAH hiện hành; 

.4 ghi lại thời gian tổng hợp vƣợt quá 15 phút trong khoảng thời gian 12 giờ 

bất kỳ mà giá trị PAH chênh lệch cao hơn giá trị giới hạn đã đặt hơn 100%; 

.5 đƣợc đặt trƣớc với giá trị giới hạn độ đục hiện hành; 

.6 ghi lại thời gian tổng hợp vƣợt quá 15 phút trong khoảng thời gian 12 giờ 
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bất kỳ mà giá trị độ đục chênh lệch trung bình lăn trên 20% giá trị giới hạn 

đã đặt; và 

 

.7 ghi lại giá trị đặt trƣớc và đặt giới hạn. 

 

7.3  Thiết bị ghi và xử lý phải có khả năng chuẩn bị các báo cáo trong khoảng thời 

gian xác định.  

7.4  Dữ liệu cần đƣợc lƣu giữ trong thời gian không ít hơn 18 tháng kể từ ngày ghi. 

Nếu thiết bị đƣợc thay đổi trong khoảng thời gian đó, cần đảm bảo rằng dữ liệu cần thiết 

đƣợc lƣu giữ trên tàu và có sẵn theo yêu cầu để kiểm tra.  

7.5  Thiết bị phải có khả năng tải xuống bản sao của dữ liệu đã ghi và báo cáo ở định dạng 

dễ sử dụng, chỉ rõ các khoảng thời gian không tuân thủ. Bản sao dữ liệu và báo cáo đó phải 

đƣợc cung cấp cho Cơ quan quản lý hoặc kiểm tra của chính quyền cảng theo yêu cầu.  

 

8 HƢỚNG DẪN GIÁM SÁT TRÊN BOONG (OMM) 

8.1  Một OMM cần đƣợc chuẩn bị để bao gồm mỗi EGCS đƣợc lắp đặt cùng với thiết bị 

đốt dầu nhiên liệu, cần đƣợc xác định, để chứng minh sự tuân thủ.  

8.2 OMM tối thiểu phải bao gồm: 

.1  đối với hệ thống lấy mẫu khí thải chiết xuất, vị trí mà từ đó mẫu khí đƣợc rút 

ra cùng với các chi tiết, cách bố trí và phạm vi hoạt động của máy phân tích 

và tất cả các thành phần phụ trợ cần thiết hoặc các yêu cầu bao gồm, nhƣng 

không giới hạn, cụm đầu dò mẫu, dây chuyền chuyển mẫu và thiết bị xử lý 

mẫu;  

.2  đối với máy phân tích khí thải tại chỗ, vị trí và cách bố trí của máy 

phân tích trong ống xả, phạm vi hoạt động và tất cả các bộ phận hoặc 

yêu cầu phụ trợ cần thiết;  

 

.3  để giám sát nƣớc đầu vào và nƣớc xả, vị trí lấy mẫu nƣớc, vị trí và cách bố 

trí các thiết bị phân tích cùng với các chi tiết về bất kỳ dịch vụ phụ trợ cần 

thiết nào nhƣ dây chuyền chuyển mẫu và thiết bị xử lý mẫu;  

.4  các máy phân tích đƣợc sử dụng để theo dõi khí thải, nƣớc đầu vào, nƣớc xả, 

các yêu cầu về dịch vụ, bảo trì và hiệu chuẩn của chúng. Các mẫu bao gồm 

thông tin tối thiểu, cần đƣợc bao gồm, đƣợc cung cấp trong phụ lục 5;  

.5  các quy trình kiểm tra không và khoảng cách của máy phân tích khí thải 

và hiệu chuẩn máy phân tích nƣớc rửa, nƣớc xả và nƣớc đầu vào cùng 

với các vật liệu chuẩn đƣợc sử dụng và tần suất yêu cầu của các lần 

kiểm tra đó;  

.6 các thiết bị thông số vận hành đƣợc sử dụng đƣợc mô tả trong 4.4.7 hoặc 

5.5.2; 
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.7  các yêu cầu và quy trình lắp đặt, vận hành, điều chỉnh, bảo trì, bảo dƣỡng 

và hiệu chuẩn của máy phân tích, thiết bị phụ trợ liên quan và dụng cụ đo 

thông số vận hành;  

.8  các phƣơng tiện mà sự tuân thủ liên tục sẽ đƣợc chỉ định tạm thời trong 

trƣờng hợp hỏng hóc của một thiết bị giám sát duy nhất;  

.9  hệ thống ghi dữ liệu và cách nó đƣợc vận hành, dữ liệu đƣợc lƣu giữ và các 

loại báo cáo mà nó có thể tạo ra;  

.10  hƣớng dẫn đối với dữ liệu hoặc các chỉ dẫn khác có thể báo hiệu sự cố của 

máy phân tích, thiết bị phụ trợ hoặc cảm biến thông số vận hành cùng với 

các hành động phát hiện lỗi và khắc phục cần đƣợc thực hiện;  

.11  thông tin hoặc dữ liệu khác liên quan đến hoạt động hoặc sử dụng chính 

xác của hệ thống giám sát hoặc việc sử dụng hệ thống này để chứng minh 

sự tuân thủ; và 

.12  khi thông tin đƣợc mô tả từ .1 đến .11 ở trên đề cập đến các mô tả chi tiết 

về quy trình, có thể tham khảo các tài liệu bổ sung (ví dụ: tài liệu của nhà 

sản xuất) nên đƣợc coi là một phần của OMM.  

 

8.3  OMM phải chỉ rõ cách thức khảo sát EGCS, các thiết bị đo thông số vận hành và hệ 

thống giám sát khí thải và nƣớc xả để xác minh rằng:  

 

.1 EGCS tuân theo ETM-A hoặc ETM-B nếu có; 

 

.2  các thiết bị thông số vận hành đƣợc lắp đặt và sử dụng trên tàu theo 

OMM đã đƣợc phê duyệt;  

.3  hệ thống giám sát khí thải và nƣớc xả đƣợc sử dụng trên tàu theo OMM đã 

đƣợc phê duyệt;  

.4  kiểm tra, bảo trì, bảo dƣỡng, hiệu chuẩn và điều chỉnh đã đƣợc thực hiện 

theo yêu cầu và những hành động đó đƣợc ghi vào Sổ ghi EGCS theo yêu 

cầu; và 

 

.5  các thiết bị thông số vận hành và khí thải và hệ thống giám sát nƣớc xả 

đang hoạt động chính xác.  

 

8.4  Theo Đề án B, trong đó hoạt động của EGCS đƣợc yêu cầu để chứng minh chức 

năng của hệ thống giám sát trong quá trình lắp đặt hoặc khảo sát ban đầu, OMM phải mô 

tả (các) điều kiện hoạt động thể hiện hành vi hoạt động của hệ thống giám sát và đƣợc sử 

dụng khi khảo sát theo mục 5.3.1. Mô tả (các) điều kiện hoạt động có thể bao gồm:  

 

.1 (các) điểm tải thiết bị đốt dầu nhiên liệu đƣợc kết nối; và 

.2 thời gian hoạt động tối thiểu tại một điểm tải nhất định. 
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9 SỰ TUÂN THỦ CỦA TÀU 

9.1 Kế hoạch tuân thủ phát thải SOX (SECP) 

 

9.1.1  Đối với một con tàu sử dụng EGCS, một phần hoặc toàn bộ, nhƣ một phƣơng tiện 

tƣơng đƣơng đã đƣợc phê duyệt đối với các yêu cầu đƣợc đƣa ra bởi quy định 14.1 hoặc 

14.4 của Phụ lục VI Công ƣớc MARPOL, thì phải có một SECP cho con tàu, đƣợc Cơ 

quan quản lý phê duyệt.  

9.1.2  SECP phải liệt kê từng thiết bị đốt dầu nhiên liệu có thể sử dụng dầu nhiên liệu 

đƣợc cung cấp phù hợp với các yêu cầu của quy định 14.1 và/hoặc 14.4 của Phụ lục VI 

Công ƣớc MARPOL.  

9.1.3  SECP phải liệt kê từng thiết bị đốt dầu nhiên liệu có thể sử dụng Đề án A và/hoặc B 

của Hƣớng dẫn này cùng với việc xác định EGCS mà nó đƣợc kết nối và liệu việc kiểm soát 

này có thể đƣợc áp dụng liên tục hay chỉ bên trong hoặc chỉ bên ngoài các Khu vực Kiểm soát 

Khí thải. đƣợc đƣa ra bởi quy định 14.3 của Phụ lục VI Công ƣớc MARPOL.  

9.1.4  SECP nên khuyến cáo rằng cần lƣu giữ hồ sơ về các hành động đƣợc thực hiện để 

đáp ứng yêu cầu của Hƣớng dẫn này trong trƣờng hợp hỏng hóc của EGCS hoặc thiết bị 

liên quan, đồng thời phải thông báo cho Cơ quan quản lý quốc gia có cảng và tàu treo cờ 

liên quan, theo MEPC.1/Circ.883/Rev.1.  

 

9.2 Chứng minh sự tuân thủ 

9.2.1 Đề án A 

9.2.1.1SECP nên tham chiếu đến, không sao chép, ETM-A, Sổ ghi EGCS hoặc hệ 

thống ghi nhật ký Phòng máy và OMM nhƣ đƣợc chỉ định trong Đề án A.  

9.2.1.2Đối với tất cả các thiết bị đốt dầu nhiên liệu đƣợc liệt kê trong 9.1.3, cần 

cung cấp các chi tiết chứng minh rằng xếp hạng và các hạn chế đối với EGCS đã 

đƣợc phê duyệt, theo 4.2.2.1.2, đƣợc tuân thủ..  

 

9.2.1.3Các thông số bắt buộc phải đƣợc theo dõi và ghi lại nhƣ mô tả trong 4.4.7 khi EGCS 

đang hoạt động để chứng minh sự tuân thủ.  

 

9.2.2 Đề án B 

9.2.2.1SECP nên tham chiếu đến, không tái tạo, ETM-B, Sổ ghi EGCS hoặc hệ thống 

ghi nhật ký Phòng máy và OMM nhƣ đƣợc chỉ định trong Đề án B.  

 

10 NƢỚC XẢ THẢI 
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10.1 Tiêu chí chất lƣợng nƣớc thải
2 

10.1.1Nƣớc thải của EGCS cần tuân thủ các tiêu chí sau trƣớc khi thải ra biển:  

10.1.2Tiêu chí pH 

10.1.2.1 Độ pH của nƣớc xả phải tuân theo một trong các yêu cầu sau đây cần đƣợc ghi lại 

trong ETM-A hoặc ETM-B nếu có: 

 

.1  Nƣớc xả phải có độ pH không thấp hơn 6,5 đo đƣợc khi xả trên tàu, ngoại 

trừ trong quá trình điều động và quá cảnh, cho phép chênh lệch tối đa 2 

đơn vị pH giữa giá trị nƣớc vào và giá trị xả trên tàu.. 

.2  Giới hạn pH trong nƣớc xả thải, tại vị trí giám sát trên tàu, là giá trị đảm bảo 

pH không thấp hơn 6,5 ở khoảng cách 4 m từ điểm xả trên tàu với tàu đang 

đứng yên và sẽ đƣợc ghi lại khi giới hạn pH trong nƣớc xả thải quá mạn trong 

ETM-A hoặc ETM-B. Giới hạn pH trong nƣớc xả thải quá mạn có thể đƣợc 

xác định bằng cách đo trực tiếp hoặc bằng cách sử dụng phƣơng pháp tính 

toán (động lực học chất lỏng tính toán hoặc các công thức thực nghiệm đƣợc 

thiết lập khoa học tƣơng tự khác) theo thỏa thuận của Cơ quan quản lý và phù 

hợp với các điều kiện sau đƣợc ghi trong ETM-A hoặc ETM-B: 

.1  tất cả các thiết bị EGC đƣợc kết nối với cùng một cửa hàng đang 

hoạt động ở mức đầy tải của chúng (hoặc tải cao nhất có thể thực 

hiện đƣợc) và với dầu nhiên liệu có hàm lƣợng lƣu huỳnh tối đa mà 

các thiết bị đó sẽ đƣợc chứng nhận (Đề án A) hoặc đƣợc sử dụng 

với (Đề án B); 

.2  nếu sử dụng nhiên liệu thử nghiệm có hàm lƣợng lƣu huỳnh thấp 

hơn và/hoặc tải trọng thử nghiệm thấp hơn mức tối đa, đủ để chứng 

minh hoạt động của ống xả nƣớc, thì tỷ lệ trộn của ống hút phải 

đƣợc thiết lập dựa trên đƣờng cong chuẩn độ của nƣớc biển. Tỷ lệ 

trộn sẽ đƣợc sử dụng để chứng minh hoạt động của vòi nƣớc xả và 

giới hạn xả pH quá mức đã đƣợc đáp ứng nếu EGCS đƣợc vận hành 

ở hàm lƣợng lƣu huỳnh nhiên liệu cao nhất và tải mà EGCS đƣợc 

chứng nhận (Đề án A) hoặc đƣợc sử dụng với (Đề án B); 

.3  trong đó tốc độ dòng nƣớc xả thay đổi theo tốc độ dòng khí EGCS, 

tác động của điều này đối với hiệu suất tải của bộ phận cũng cần 

đƣợc đánh giá để đảm bảo rằng giới hạn xả pH quá mức đƣợc đáp 

ứng dƣới bất kỳ tải lƣợng nào;  

                                                           
2
Các tiêu chí chất lƣợng nƣớc thải cần đƣợc xem xét lại trong tƣơng lai khi có nhiều dữ liệu hơn, bao gồm 

các kết quả nghiên cứu và phát triển liên quan, về hàm lƣợng nƣớc thải và ảnh hƣởng của nó, có tính đến bất 

kỳ lời khuyên nào do GESAMP đƣa ra. Hƣớng dẫn thu thập dữ liệu về Nƣớc xả tự nguyện đƣợc bao gồm 

trong phụ lục 3. 
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.4  nên tham khảo độ kiềm của nƣớc biển là 2,2 mmol/L và pH 8,23
3
; 

phải áp dụng đƣờng cong chuẩn độ sửa đổi khi các điều kiện thử 

nghiệm khác với nƣớc biển chuẩn, theo thỏa thuận của Cơ quan 

quản lý (đƣờng cong chuẩn độ ví dụ cho các điều kiện nƣớc biển 

chuẩn đƣợc trình bày trong phụ lục 4); và 

.5  nếu phƣơng pháp luận dựa trên tính toán đƣợc sử dụng, cần gửi 

các chi tiết để cho phép xác minh nó, chẳng hạn nhƣ nhƣng không 

giới hạn ở việc hỗ trợ các công thức khoa học, đặc điểm kỹ thuật 

điểm xả, tốc độ dòng nƣớc xả, giá trị pH đƣợc chỉ định ở cả vị trí 

xả và 4 m, dữ liệu chuẩn độ và pha loãng.  

10.1.3PAHs (Hydrocarbon thơm đa vòng) 

10.1.3.1 PAH của nƣớc xả phải đáp ứng các tiêu chí dƣới đây. Giới hạn thích hợp phải đƣợc 

chỉ định trong ETM-A hoặc ETM-B. 

10.1.3.2 Nồng độ PAH liên tục tối đa trong nƣớc xả không đƣợc lớn hơn 50 µg/L PAHphe 

(tƣơng đƣơng phenanthren) trên nồng độ PAH của nƣớc đầu vào. Đối với mục đích của tiêu 

chí này, nồng độ PAH trong nƣớc xả phải đƣợc đo ở hạ lƣu của thiết bị xử lý nƣớc bao gồm 

bất kỳ đơn vị định lƣợng chất phản ứng nào, nếu đƣợc sử dụng, nhƣng ở phía trên của bất kỳ 

dung dịch pha loãng nào để kiểm soát độ pH, nếu đƣợc sử dụng, trƣớc khi xả. 

10.1.3.3 Giới hạn 50 µg/L đƣợc mô tả ở trên đƣợc chuẩn hóa cho tốc độ dòng xả, trƣớc bất 

kỳ độ pha loãng nào để kiểm soát pH, là 45 t/MWh trong đó MW đề cập đến MCR tổng hợp 

của tất cả các thiết bị đốt dầu nhiên liệu có EGCS xả nƣớc PAH đang đƣợc theo dõi tại thời 

điểm đó. Trong trƣờng hợp các cảm biến đƣợc lắp đặt trong một ô đo riêng biệt, giới hạn 

PAH áp dụng cho dòng chảy trong đƣờng ống xả chính, từ đó nƣớc đƣợc bỏ qua. Giới hạn 

này sẽ phải đƣợc điều chỉnh lên để tốc độ dòng nƣớc rửa thấp hơn (t/h) trên mỗi MW và 

ngƣợc lại, theo bảng dƣới đây. 

 

Bảng 5: Tiêu chuẩn về nồng độ PAH trong nƣớc thải 

 

Tốc độ dòng nƣớc 

xả cụ thể (trƣớc khi 

pha loãng để kiểm 

soát độ pH) 

(t/MWh) 

 

Giới hạn nồng độ trong nƣớc xả(µg/L 

PAHphe đƣơng lƣợng) 

 

Công nghệ đo lƣờng 

0-1 2250 Tia cực tím* 

2,5 900 - " -* 

5 450 Huỳnh quang
4 

                                                           
3
 Các giá trị này có thể đƣợc sửa đổi trong vòng 2 năm đối với các công trình lắp đặt mới sau khi 

thông qua các Hƣớng dẫn sửa đổi này khi có thêm thông tin đầu vào về tình trạng vật lý của biển do 

sử dụng hệ thống làm sạch khí thải. 

4
Đối với bất kỳ Tốc độ dòng chảy> 2,5 t/MWh, nên sử dụng công nghệ huỳnh quang.. 
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11,25 200 - " - 

22,5 100 - " - 

45 50 - " - 

90 25 - " - 

*Các công nghệ đo lƣờng thay thế có thể đƣợc sử dụng với sự đồng ý của Cơ quan 

quản lý.  

10.1.3.4 Trong khoảng thời gian 15 phút tổng hợp trong bất kỳ khoảng thời gian 12 giờ 

luân phiên nào, giới hạn nồng độ PAHphe liên tục có thể vƣợt quá giới hạn đƣợc mô tả ở 

trên lên đến 100%. Điều này sẽ cho phép khởi động bất thƣờng thiết bị EGC.  

10.1.4Độ đục/Vật chất hạt lơ lửng 

 

10.1.4.1 Hệ thống xử lý nƣớc thải cần đƣợc thiết kế để giảm thiểu các chất dạng hạt lơ 

lửng, bao gồm cả kim loại nặng và tro xỉ. Độ đục của nƣớc xả, sau quá trình xử lý, bao 

gồm bất kỳ liều lƣợng chất phản ứng nào, nhƣng ngƣợc lại với bất kỳ đơn vị pha loãng 

nào khác, nếu đƣợc sử dụng, phải đáp ứng các tiêu chí dƣới đây. Giới hạn phải đƣợc ghi 

lại trong ETM-A hoặc ETM-B.  

 

10.1.4.2 Độ đục liên tục tối đa trong nƣớc xả không đƣợc lớn hơn 25 FNU (đơn vị đo độ 

đục của formazin) hoặc 25 NTU (đơn vị đo độ đục thận học) hoặc các đơn vị tƣơng 

đƣơng, trên độ đục của nƣớc đầu vào. Tuy nhiên, trong thời gian đầu vào có độ đục cao, 

độ chính xác của thiết bị đo và khoảng thời gian trôi đi giữa phép đo đầu vào và phép đo 

đầu ra khiến việc sử dụng giới hạn chênh lệch là không đáng tin cậy. Do đó, tất cả các 

giá trị chênh lệch về độ đục phải là giá trị trung bình luân phiên trong khoảng thời gian 

tối đa 15 phút đến tối đa là 25 FNU hoặc NTU.  

 

10.1.4.3Đối với khoảng thời gian tổng hợp 15 phút trong bất kỳ khoảng thời gian 12 giờ 

quay nào, giới hạn xả độ đục liên tục có thể vƣợt quá 20%. 

10.1.5Nitrat 

10.1.5.1 Hệ thống xử lý nƣớc xả phải ngăn chặn việc thải nitrat vƣợt quá mức đó liên 

quan đến việc loại bỏ 12% NOX từ khí thải, hoặc vƣợt quá 60 mg/l đƣợc chuẩn hóa đối 

với tốc độ dòng nƣớc xả là 45 t/MWh, tùy theo mức nào lớn hơn, trong đó MW đề cập 

đến MCR hoặc 80% định mức công suất của thiết bị đốt dầu nhiên liệu.  

10.1.5.2 Trong vòng ba tháng đầu tiên vận hành sau khi lắp đặt/khảo sát ban đầu và ba 

tháng trƣớc mỗi lần khảo sát thay mới, một mẫu nƣớc thải từ mỗi EGCS phải đƣợc rút ra 

và phân tích hàm lƣợng nitrat và kết quả phải đƣợc cung cấp cho Cơ quan quản lý. Tuy 

nhiên, Cơ quan quản lý có thể yêu cầu lấy mẫu bổ sung và phân tích theo quyết định của 

mình. Dữ liệu xả nitrat và giấy chứng nhận phân tích phải đƣợc lƣu giữ trên tàu nhƣ một 

phần của Sổ ghi EGCS và sẵn sàng để kiểm tra theo yêu cầu của cơ quan kiểm soát Nhà 

nƣớc cảng hoặc các bên khác. Các tiêu chí về lấy mẫu, bảo quản, xử lý và phân tích phải 

đƣợc nêu chi tiết trong ETM-A hoặc ETM-B nếu có. Để đảm bảo đánh giá tốc độ xả nitrat 

có thể so sánh đƣợc, quy trình lấy mẫu phải tính đến 10.1.5.1, trong đó quy định sự cần 

thiết của việc chuẩn hóa dòng nƣớc xả. Dữ liệu xả nitrat sẽ đƣợc trình bày dƣới dạng sự 



PPR 7/22/Add.1 

Phụ lục 9, Trang 24 

I:\PPR\07\PPR 7-22-Add.1.docx  

khác biệt giữa nồng độ trong nƣớc đầu vào và trong nƣớc thải. Phƣơng pháp thử đối với 

nitrat phải là ISO 13395: 1996, ISO 10304-1: 2007, US EPA 353.2 hoặc tiêu chuẩn thử 

nghiệm tƣơng đƣơng đƣợc quốc tế chấp nhận khác (phù hợp với nƣớc biển).  

10.1.5.3 Dữ liệu về nồng độ nitrat trong nƣớc thải thu thập đƣợc từ EGCS có thiết kế tƣơng 

tự có thể đƣợc sử dụng thay thế cho các yêu cầu lấy mẫu, phân tích và định lƣợng của 

10.1.5.2 với sự đồng ý của Cơ quan quản lý dựa trên phân tích kỹ thuật thể hiện sự tƣơng 

đồng về thiết kế đối với nitrat nồng độ trong nƣớc thải.  

10.1.6Nước rửa và phụ gia nước xả và các chất khác 

10.1.6.1 Đánh giá bổ sung về nƣớc xả có thể đƣợc yêu cầu đối với những công nghệ 

EGCS sử dụng hóa chất, phụ gia, chế phẩm hoặc tạo ra các hóa chất liên quan tại chỗ. 

Việc đánh giá có thể tính đến các hƣớng dẫn liên quan, chẳng hạn như Quy trình phê 

duyệt hệ thống quản lý nước dằn có sử dụng các chất hoạt tính (G9) (nghị quyết 

MEPC.169 (57)), để xác định xem các tiêu chí chất lƣợng nƣớc xả bổ sung có phù hợp 

không. Nếu hóa chất duy nhất đƣợc sử dụng là natri hydroxit (NaOH, CAS: 001310-73-

2) và độ pH của nƣớc xả không vƣợt quá 8,0 thì không cần đánh giá thêm.  

10.1.7Xả nước từ Kho lưu trữ tạm thời 

10.1.7.1 Bất kỳ nƣớc xả nào có nguồn gốc từ EGCS và đƣợc xả ra trên tàu sau khi đƣợc lƣu 

trữ tạm thời trong bất kỳ bể chứa nào đƣợc thiết kế cho mục đích đó và có trong ETM-A 

hoặc ETM-B phải đƣợc theo dõi/ghi lại theo 10.2.1 và đáp ứng, không phụ thuộc vào bất kỳ 

tốc độ dòng chảy nào, tiêu chí nƣớc xả thải nhƣ sau:  

 

pH Xem đoạn 10.1.2 

PAH  Tối đa là 50 µg/L PAHphe (đƣơng lƣợng phenanthrene) trƣớc bất kỳ 

độ pha loãng nào để kiểm soát độ pH 

Độ đục Không lớn hơn 25 FNU (đơn vị đo độ đục của formazin) hoặc 25 NTU 

(đơn vị đo độ đục thận học) hoặc các đơn vị tƣơng đƣơng, trƣớc bất 

kỳ độ pha loãng nào để kiểm soát pH 

10.1.7.2 Khi không thể chứng minh đƣợc sự tuân thủ với các điều khoản trong phần này, 

thì nƣớc dùng để xả phải đƣợc coi là cặn của EGCS.  

 

10.2 Hệ thống Giám sát nƣớc xả thải 

10.2.1Khi EGCS đƣợc vận hành tại các cảng, bến cảng hoặc cửa sông hoặc trong bất kỳ hoạt 

động xả thải nào từ kho lƣu trữ tạm thời, việc giám sát và ghi lại nƣớc xả phải liên tục. Các 

giá trị đƣợc theo dõi và ghi lại phải bao gồm pH, PAH, độ đục và nhiệt độ. Trong các lĩnh 

vực khác, thiết bị theo dõi và ghi lại liên tục cũng phải đƣợc vận hành, bất cứ khi nào EGCS 

hoạt động, ngoại trừ thời gian bảo trì ngắn và làm sạchthiết bị giám sát nhƣ đƣợc xác định 

trong OMM. Bất cứ khi nào có hiện tƣợng xả nƣớc tràn trên tàu từ kho chứa tạm thời trên 

tàu, không đƣợc bảo dƣỡng hoặc vệ sinh thiết bị giám sát. Các EGCS đó, áp dụng quá trình 

khử khí của nƣớc xả đƣợc lấy mẫu với mục đích theo dõi độ đục, phải đảm bảo rằng các hạt 
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không lắng xuống trong quá trình khử khí, vì điều này sẽ đánh giá thấp giá trị độ đục thực..  

10.2.2Sai lệch cho phép của thiết bị giám sát nƣớc xả không đƣợc vƣợt quá các điều kiện 

sau:  

 

pH 0,2 đơn vị pH 

PAH 5% nồng độ thử tiêu chuẩn danh nghĩa đƣợc sử dụng. Giá trị nồng 

độ danh nghĩa đó không đƣợc nhỏ hơn 80% của dải thang đo 

đƣợc sử dụng 

Độ đục 2 FNU hoặc NTU 

Khoảng thời gian hiệu chuẩn phải đáp ứng các yêu cầu về hiệu suất ở trên. Kiểm tra 

hiệu chuẩn và hiệu chuẩn phải đƣợc thực hiện theo thông số kỹ thuật của nhà sản xuất.  

 

10.2.3 Điện cực pH và máy đo pH phải có độ phân giải 0,1 đơn vị pH và bù nhiệt 

độ. Hiệu suất và độ chính xác của điện cực ít nhất phải tuân theo các yêu cầu đƣợc 

xác định trong BS 2586 hoặc ASTM D1293-18 và đồng hồ phải đáp ứng hoặc vƣợt 

quá IEC 60746-2: 2003 hoặc các tiêu chuẩn tƣơng đƣơng đƣợc quốc tế chấp nhận 

khác. Điện cực pH hoặc máy đo pH tuân theo tiêu chuẩn hoặc thông số kỹ thuật 

đƣợc chấp nhận khác đang có hiệu lực đƣợc coi là tƣơng đƣơng với thiết bị, miễn là 

các tiêu chuẩn hoặc thông số kỹ thuật này phù hợp với tiêu chuẩn BS 2586 hoặc 

ASTM D1293-18 hoặc IEC 60746- 2: 2003 và đảm bảo ít nhất mức yêu cầu tƣơng 

tự.  

 

10.2.4Thiết bị giám sát PAH phải có khả năng giám sát PAH trong nƣớc trong phạm vi ít 

nhất gấp đôi giới hạn nồng độ xả cho trong bảng trên. Thiết bị phải đƣợc chứng minh là hoạt 

động chính xác và không sai lệch quá 5% trong nƣớc thải có độ đục trong phạm vi làm việc 

của ứng dụng.  

10.2.5Đối với những ứng dụng xả thải ở tốc độ dòng chảy thấp hơn và nồng độ PAH cao 

hơn, nên sử dụng công nghệ giám sát ánh sáng cực tím hoặc tƣơng đƣơng do phạm vi hoạt 

động đáng tin cậy của nó.  

10.2.6Thiết bị theo dõi độ đục phải đáp ứng các yêu cầu đƣợc xác định trong ISO 7027. 

ISO 7027 yêu cầu đo độ đục bằng độ suy giảm ở 180 ° đƣợc cho là FAU, khi vƣợt quá 40 

FNU.  

10.3  Phê duyệt hệ thống giám sát nƣớc xả 

10.3.1Hệ thống giám sát nƣớc xả phải đƣợc sự chấp thuận của Cơ quan quản lý.  

 

10.4 Hệ thống ghi dữ liệu quan trắc nƣớc 

10.4.1 Hệ thống ghi dữ liệu phải tuân thủ các yêu cầu của phần 7 và 8 và phải liên tục ghi 

lại độ pH, PAH và độ đục theo 10.2.1 ở tần số không nhỏ hơn 0,0111 Hz.  

 

10.4.2Dữ liệu hiệu chuẩn kiểm tra số không và nhịp và dữ liệu về độ lệch thiết bị, nhƣ đã 
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đƣa ra trong OMM, phải đƣợc ghi lại bởi hệ thống ghi dữ liệu hoặc nhập thủ công vào Sổ 

ghi EGCS nếu thích hợp với phƣơng tiện đƣợc sử dụng.  

 

10.5 Cặn của EGCS 

10.5.1Các chất cặn đƣợc tạo ra bởi EGCS phải đƣợc đƣa lên bờ đến các cơ sở tiếp nhận 

thích hợp. Các chất cặn nhƣ vậy không đƣợc thải ra biển hoặc đốt trên tàu.  

10.5.2Mỗi con tàu đƣợc trang bị EGCS phải ghi lại việc lƣu trữ và xử lý cặn của EGCS 

trong Sổ ghi EGCS, bao gồm ngày, giờ và địa điểm lƣu trữ và xử lý nhƣ vậy..  

 

10.6 Hồ sơ bảo trì và bảo dƣỡng 

10.6.1Sổ ghi EGCS theo yêu cầu của 4.4.9 hoặc 5.7.1 cũng nên đƣợc sử dụng để ghi lại 

việc bảo trì và bảo dƣỡng hệ thống giám sát nƣớc rửa và nƣớc xả cũng nhƣ các thành phần 

phụ trợ nhƣ đƣợc cung cấp trong OMM bao gồm cả việc thay thế tƣơng tự.  

 

10.7  Hƣớng dẫn thiết kế cho các điểm/van lấy mẫu nƣớc 

10.7.1Mỗi điểm lấy mẫu phải đƣợc lắp đặt tại vị trí đại diện cho dòng nƣớc rửa hoặc nƣớc xả 

chính và nhân viên có thể tiếp cận đƣợc. Điểm chiết lấy mẫu phải mở theo hƣớng của dòng 

nƣớc.  
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PHỤ MỤC 1 

 

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN TUÂN THỦ PHÁT THẢI SOX 

 

TÊN CƠ QUAN QUẢN LÝ 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN TUÂN THỦ PHÁT THẢI SOX 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN PHÊ DUYỆT HỆ THỐNG LÀM SẠCH KHÍ THẢI 

 

 

 

Đƣợc ban hành theo các quy định của Nghị định thƣ năm 1997, đã đƣợc sửa đổi, để sửa 

đổi Công ƣớc quốc tế về ngăn ngừa ô nhiễm từ tàu, năm 1973, đƣợc sửa đổi bởi Nghị định 

thƣ năm 1978 có liên quan theo thẩm quyền của Chính phủ:  

 

 

(tên đầy đủ của quốc gia)  

 

Bởi  

(tên đầy đủ của người có thẩm quyền hoặc tổ chức được ủy quyền theo 

quy định của Công ước)  

 

Điều này nhằm chứng nhận rằng hệ thống làm sạch khí thải (EGCS) đƣợc liệt kê dƣới đây đã 

đƣợc khảo sát phù hợp với các thông số kỹ thuật có trong Đề án A trong Hƣớng dẫn 20XX 

về hệ thống làm sạch khí thải đƣợc thông qua theo nghị quyết MEPC.YYY (ZZ).  

Giấy chứng nhận này chỉ có giá trị đối với EGCS đƣợc đề cập bên dƣới:  

 

Nhà sản xuất 

hệ thống 

Mẫu/Loại Số Sêri EGCS này đƣợc chứng nhận 

là cung cấp sự tƣơng đƣơng 

sau: 

EGCS - Hƣớng dẫn 

kỹ thuật cho tài liệu 

tham khảo phê duyệt 

Đề án A (ETM-A) Giá trị 

giới hạn 

lƣu huỳnh 

của dầu 

nhiên liệu: 

Hàm lƣợng lƣu 

huỳnh tối đa của 

dầu nhiên liệu 

đƣợc sử dụng: 

   0,10% _____%/n/a*  

0,50 % _____% 

* xóa nếu cần 

Bản sao của Giấy chứng nhận này phải luôn đƣợc mang trên tàu đƣợc trang bị EGCS này.  

 

Huy hiệu 

hoặc mật mã 
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Giấy chứng nhận này có giá trị trong vòng đời của EGCS, tùy thuộc vào các cuộc 

khảo sát theo tiểu mục 4.2 của hƣớng dẫn và quy định 5 của Phụ lục VI Công ƣớc 

MARPOL, đƣợc lắp đặt trên các tàu thuộc thẩm quyền của Chính phủ này..  

 

Cấp tại  

(nơi cấp giấy chứng nhận)  

 

Ngày (Ngày/Tháng/Năm) 

(ngày cấp) (chữ ký của viên chức được ủy quyền hợp lệ 

cấp giấy chứng nhận) 

 

  

(Đóng dấu hoặc tem của cơ quan có thẩm quyền, nếu thích hợp)  
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PHỤ MỤC 2 

TỶ LỆ PHÁT THẢI 

 

1  Phụ lục này đƣợc bao gồm để giải thích cơ sở của việc sử dụng Tỷ lệ phát thải, đƣợc 

định nghĩa trong 2.3 của Hƣớng dẫn này, nhƣ là tiêu chí để chứng minh sự tƣơng đƣơng với 

các giới hạn lƣu huỳnh của dầu nhiên liệu đƣợc đƣa ra trong quy định 14 của Phụ lục VI 

Công ƣớc MARPOL. Ngoài ra, cơ sở của các giá trị giới hạn Tỷ lệ phát thải nhƣ đƣợc nêu 

trong 1.3 của Hƣớng dẫn này cũng đƣợc giải thích.  

2  Hàm lƣợng carbon của bất kỳ loại dầu nhiên liệu nào đƣợc sử dụng để phát điện 

bằng quá trình đốt cháy thoát ra khỏi hệ thống đó chủ yếu ở dạng carbon dioxide (CO2). 

Mặc dù một số lƣợng nhất định carbon đi vào có thể tạo cặn bên trong hệ thống đó, đƣợc kết 

hợp vào bất kỳ chất bôi trơn nào tiếp xúc trực tiếp hoặc thoát ra trong khí thải dƣới dạng 

carbon monoxit hoặc hydrocarbon dạng khí hoặc dạng hạt, về tổng thể những lƣợng này 

không đáng kể so với dòng CO2. Điều này áp dụng nhƣ nhau cho tất cả các hệ thống đốt; 

động cơ đốt trong, lò hơi và tuabin khí.  

3  Tƣơng tự nhƣ vậy, thành phần lƣu huỳnh trong dầu nhiên liệu đƣợc sử dụng để 

đốt cháy sẽ thoát ra khỏi hệ thống đó về cơ bản dƣới dạng sulfur dioxide (SO2) trong 

dòng khí thải nóng. Một lần nữa, mặc dù một lƣợng nhất định có thể đƣợc giữ lại dƣới 

dạng các hợp chất lƣu huỳnh trong hệ thống hoặc dƣới dạng các hợp chất lƣu huỳnh khác 

trong dòng khí thải, chúng không đáng kể so với dòng khí SO2.  

4  Do đó, mặc dù nồng độ CO2 trong khí thải sẽ thay đổi theo tỷ lệ không khí dƣ 

đƣợc áp dụng, nhƣng tỷ lệ giữa nồng độ CO2 và SO2 sẽ đƣợc cố định bởi tỷ lệ 

carbon/lƣu huỳnh của dầu nhiên liệu đƣợc sử dụng. Trong những trƣờng hợp đó, khi hệ 

thống làm sạch khí thải (EGCS) đƣợc đề cập trong Hƣớng dẫn này đƣợc lắp đặt, hiệu quả 

sẽ là giảm lƣợng SO2, nhƣng không làm giảm hàm lƣợng CO2 trong khí thải. Do đó, tỷ 

lệ SO2/CO2 sau hệ thống sẽ phản ánh hiệu quả của hệ thống đó trong việc loại bỏ SO2 

khỏi khí thải.1 Tỷ lệ SO2/CO2 sau EGCS, Tỷ lệ phát thải, phần lớn sẽ tƣơng ứng với tỷ 

lệ mà nếu không sẽ đạt đƣợc nếu dầu nhiên liệu có hàm lƣợng lƣu huỳnh thấp hơn đã 

đƣợc sử dụng nhƣng không có EGCS.  

5  Các nguyên tố chính có trong dầu nhiên liệu lỏng có nguồn gốc từ dầu mỏ là 

carbon, hydro và lƣu huỳnh và trong một số trƣờng hợp còn có nitơ và oxy. Tỷ lệ thực 

tế khác nhau trong mỗi trƣờng hợp. Để tính đƣợc Tỷ lệ phát thải tƣơng ứng với các giá 

trị giới hạn lƣu huỳnh của dầu nhiên liệu khác nhau, các thành phần dầu nhiên liệu nêu 

trong 6.4.11.1.2 (bảng 9) của Bộ luật kỹ thuật NOx 2008 đƣợc lấy làm điểm xuất phát 

trong bảng 1 dƣới đây. Các chế phẩm đã cho cho cả dầu chƣng cất và dầu đốt dƣ đều 

bỏ qua hàm lƣợng lƣu huỳnh, nhƣng đây chỉ đơn giản là sự khác biệt giữa tổng các giá 

trị đã cho với 100% và do đó là 0,20% đối với ví dụ sản phẩm chƣng cất và 2,60% đối 

với phần còn lại. Để ƣớc tính tỷ lệ carbon và hydro của dầu nhiên liệu với các giá trị 

hàm lƣợng lƣu huỳnh khác, tỷ lệ carbon/hydro và hàm lƣợng "nitơ + oxy" đƣợc giả 

định là không thay đổi đối với các loại dầu nhiên liệu tƣơng ứng. Trong Bảng 1, hàm 

lƣợng carbon đƣợc tính cho dầu nhiên liệu có hàm lƣợng lƣu huỳnh cho cả sản phẩm 

chƣng cất và dầu nhiên liệu còn lại là 1,50% nhƣ đã đƣợc sử dụng trong các phiên bản 

trƣớc của Hƣớng dẫn này.  
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6  Từ hàm lƣợng carbon dẫn xuất và giá trị hàm lƣợng lƣu huỳnh đã chọn, tỷ lệ mol 

của lƣu huỳnh trong nhiên liệu và carbon nhiên liệu thu đƣợc trong bảng 2 và từ những tỷ lệ 

tƣơng ứng của SO2 và CO2. Một trong những tính năng đặc biệt của dầu nhiên liệu lỏng có 

nguồn gốc từ dầu mỏ là mặc dù có nhiều đặc tính vật lý, chẳng hạn nhƣ độ nhớt và tỷ trọng, 

giữa phần chƣng cất và phần còn lại chỉ có một phạm vi rất hạn chế về thành phần carbon. 

Do đó, đề xuất hợp lý là sử dụng một tỷ lệ SO2/CO2 duy nhất để đại diện cho tất cả các loại 

dầu nhiên liệu nhƣ vậy; trong trƣờng hợp này, 65 đƣợc coi là tƣơng ứng với Tỷ lệ phát thải 

sẽ thu đƣợc nếu sử dụng dầu nhiên liệu có hàm lƣợng lƣu huỳnh 1,50 %.2 Giá trị của hàm 

lƣợng lƣu huỳnh 1,50% đƣợc sử dụng làm cơ sở cho các tính toán này vì đó là giới hạn ban 

đầu giá trị cho các Khu vực Kiểm soát Phát thải nhƣ đƣợc đƣa ra bởi văn bản Phụ lục VI 

Công ƣớc MARPOL đƣợc thông qua vào năm 1997 và sau đó đã đƣợc sửa đổi.  

 

7  Từ Tỷ lệ phát thải tƣơng ứng với 1,50% lƣu huỳnh, thu đƣợc Tỷ lệ phát thải 

tƣơng ứng với các giới hạn lƣu huỳnh khác nhau hiện đƣợc đƣa ra trong quy định 14 

của Phụ lục VI Công ƣớc MARPOL, bảng 3.  

 

Bảng 1: Giá trị hàm lƣợng carbon của dầu nhiên liệu 

Dầu nhiên liệu chƣng cất - có nguồn gốc từ dầu mỏ 

 

Carbon Đƣợc đƣa ra % m/m 86,2  

Đƣợc tính toán % m/m  85.08 

Hydro Đƣợc đƣa ra % m/m 13,6  

Đƣợc tính toán % m/m  13.42 

Lƣu huỳnh % m/m 0.2 1,50 

Nitơ + Oxy % m/m 0 0 

Tỷ lệ Carbon/Hydro  6.338 6,338 

 

Cặn Dầu nhiên liệu - có nguồn gốc từ dầu mỏ 

 

Carbon Đƣợc đƣa ra % m/m 86,1  

Đƣợc tính toán % m/m  87.08 

Hydro Đƣợc đƣa ra % m/m 10,9  

Đƣợc tính toán % m/m  11.02 

Lƣu huỳnh % m/m 2.60 1,50 

Nitơ + Oxy % m/m 0.40 0,40 

Tỷ lệ Carbon/Hydro  7.899 7,899 

 

Bảng 2: Giá trị tỷ lệ phát thải đối với dầu nhiên liệu chứa 1,50% lƣu huỳnh 

   Chƣng cất Cặn 

Nhiên liệu Carbon % m/m 85,08 87,08 

 Lƣu huỳnh % m/m 1,50 1,50 

 Carbon mol/kg 70,90 72,57 

 Lƣu huỳnh mol/kg 0,469 0,469 

 Tỷ lệ Lƣu mol/mol 0,00661 0,00646 
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huỳnh/Carbon 

 Khí thải SO2 ppm/CO2 

% 

66,12 64,60 

Tỷ lệ phát thải    65 

2  

Bảng 3: Tỷ lệ phát thải tƣơng ứng với hàm lƣợng lƣu huỳnh trong dầu nhiên liệu 

 

Hàm lƣợng lƣu 

huỳnh trong dầu 

nhiên liệu % m/m 

Tỷ lệ phát thải  

1,50 65 

0,50 21,7 

0,10 4,3 

 

LƢU Ý 1. Nếu hệ thống xử lý đƣợc phát triển để giảm hàm lƣợng CO2, nguyên tắc cốt lõi 

vẫn đƣợc áp dụng ngoại trừ việc để đánh giá hiệu quả về mặt giảm SO2, giá trị CO2 đƣợc 

sử dụng sẽ là giá trị trƣớc khi giảm, tức là CO2 đƣợc đo tại một điểm ngƣợc dòng của 

thiết bị xử lý đó. 

 

LƢU Ý 2. Tỷ lệ phát thải đã cho chỉ áp dụng khi sử dụng dầu nhiên liệu lỏng có nguồn 

gốc từ dầu mỏ. Đối với các loại dầu nhiên liệu khác, các giá trị Tỷ lệ phát thải cụ thể cần 

phải đƣợc xác định và đƣợc Cơ quan quản lý phê duyệt, dựa trên thành phần cụ thể của 

dầu nhiên liệu đƣợc đề cập. 
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PHỤ MỤC 3 

THU THẬP DỮ LIỆU NƢỚC XẢ 

 

 

1 Giới thiệu 

1.1  Các tiêu chí chất lƣợng nƣớc xả nhằm đóng vai trò là hƣớng dẫn ban đầu cho 

việc thực hiện các thiết kế của EGCS. Các tiêu chí cần đƣợc xem xét lại trong tƣơng 

lai khi có nhiều dữ liệu hơn về nội dung của việc xả thải và ảnh hƣởng của nó, có 

tính đến mọi lời khuyên do GESAMP đƣa ra.  

1.2  Do đó, các Cơ quan quản lý nên mời thu thập dữ liệu có liên quan. Vì vậy, các chủ 

tàu kết hợp với nhà sản xuất EGCS đƣợc mời lấy mẫu và phân tích các mẫu EGCS, có 

tính đến mục 2 và mục 3 của phụ lục này, nếu thích hợp. 

1.3  Việc lấy mẫu có thể đƣợc tiến hành trong quá trình kiểm tra phê duyệt hoặc ngay 

sau khi vận hành thử và vào khoảng 12 tháng một lần.  

 

2 Quy trình lấy mẫu đề xuất 

2.1  Để đánh giá hàm lƣợng nƣớc thải và ảnh hƣởng của nó, chúng tôi khuyến 

nghị các mẫu đƣợc phân tích các thông số đƣợc liệt kê trong mục 2.4.1 của phụ 

mục này..  

 

2.1 Chuẩn bị 

 

2.1.1 Phần này mô tả các công đoạn chuẩn bị đƣợc khuyến nghị trƣớc khi lấy mẫu. 

 

2.1.2  EGCS phải đƣợc trang bị các điểm lấy mẫu để lấy mẫu các dòng nƣớc sau:  

 

.1 nƣớc đầu vào (làm cơ sở); 

.2  nƣớc sau thiết bị EGC sau khi xử lý (nếu có) nhƣng trƣớc bất kỳ loại pha 

loãng nào; và 

 

.3 nƣớc xả sau khi xử lý và pha loãng. 

 

2.1.3 Chuẩn bị lấy mẫu, xử lý và vận chuyển 

2.1.3.1Thiết bị lấy mẫu 

 

Cần chuẩn bị sẵn dụng cụ lấy mẫu và dụng cụ chứa mẫu đã chuẩn bị trƣớc trƣớc khi lấy 

mẫu. Thiết bị có thể đƣợc đặt hàng từ phòng thí nghiệm thực hiện phân tích. Thiết bị phải 

đƣợc đặt hàng kỹ trƣớc khi tiến hành lấy mẫu, có tính đến hành trình của tàu..  

Bảng dƣới đây liệt kê các đặc tính vật lý đƣợc khuyến nghị của các lọ lấy mẫu cần thiết. Cần 

tính đến ISO 5667-3 và tiêu chuẩn phân tích thích hợp, nhƣng cũng có thể sử dụng các tiêu 
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chuẩn tƣơng đƣơng khác. Ngoài ra, bảng này còn cho biết cách bảo quản các mẫu khi rút ra 

và khi nào chúng cần đến phòng thí nghiệm để phân tích mới nhất (lƣu ý rằng các phòng thí 

nghiệm có thể không thực hiện công việc trong các ngày cuối tuần). "Thời gian tối đa để 

phân tích" là từ khi rút mẫu đến khi phân tích thực tế và do đó, phòng thí nghiệm có thể có 

những thỏa thuận đặc biệt để đảm bảo rằng không vƣợt quá khoảng thời gian nhất định, có 

tính đến thời gian vận chuyển, v.v..  

 

Tham sô Vật liệu 

lọ đựng 
Thể tích Phƣơng pháp 

quy định các 

yêu cầu về lọ 

lấy mẫu 

Chất bảo quản Nhiệt độ bảo 

quản 

Thời gian 

tối đa cho 

đến khi 

phân tích 

NO2
-
/NO3

- 
PE 250 mL ISO 10304-1 Không có chất 

bảo quản 
Đông 

lạnh(≤- 

18°C) 

8 ngày 

Tổng kim 

loại 

PE 500 mL ISO 17294-2 Axit HNO3, Làm mát (4 

° C) 

/ tối 

1 tháng 

Kim loại hòa 

tan 
PE 500 mL ISO 17294-2 Không có chất 

bảo quản 
Làm mát (4 

° C) 

/ tối 

1 tháng 

PAHs Kính 

màu hổ 

phách 

với con 

dấu 

PTFE 

2

 

L 

(OL), 

1 L 

(CL) 

DIN EN 

16691 

or 

EPA 8270 

Không có chất 

bảo quản 
Làm mát (4 

° C) 

/ tối 

7 ngày 

Chỉ số dầu 

hydrocarbon 

(phân tích 

GC-FID) 

Thủy 

tinh 

1L ISO 9377-2 Axit khoáng 

pH <2 

Làm mát (4 

° C) 

/ tối 

4 ngày 

Thực tế là dán nhãn các lọ lấy mẫu trƣớc khi lấy mẫu. Xác định từng lọ để có thể theo dõi 

trở lại điểm lấy mẫu, thông số lấy mẫu, chế độ vận hành EGCS và tải EGCS.  

2.1.3.2Chuẩn bị bảo quản và giữ mẫu 

Để đảm bảo cất giữ và bảo quản đúng cách, phi hành đoàn cần bố trí một không gian thích 

hợp trên tàu cho các mẫu và túi đá, tốt nhất là trong một thùng kín trong không gian mát 

mẻ không có ánh nắng trực tiếp..  

2.1.3.3Chuẩn bị vận chuyển 

Trong tình huống này, các mẫu cần đƣợc vận chuyển cùng với các túi nƣớc đá, chúng phải 

đƣợc đông lạnh sâu ít nhất 48 giờ trƣớc khi lấy mẫu.  

Nên sắp xếp việc vận chuyển mẫu trƣớc với đại lý cảng của cảng đến.  

2.1.3.4Chuẩn bị nhân sự tiến hành lấy mẫu 
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Để đảm bảo sức khỏe và sự an toàn của nhân viên, nên đeo các thiết bị sau:  

2.1.3.4.1  Kính mắt/kính bảo hộ, bảo vệ tai, găng tay, quần áo bảo hộ và giày 

bảo hộ 

 

2.1.3.5Trình độ và trách nhiệm của nhân sự.  

Điều quan trọng là nhân viên lấy mẫu phải đƣợc đào tạo bài bản. Họ nên biết về:  

.1  hệ thống đang hoạt động nhƣ thế nào và vị trí của các điểm lấy mẫu; và 

 

.2  cách loại bỏ nƣớc xả thu đƣợc trong quá trình xả nƣớc.  

Nhân viên phải có năng lực trong việc lấy mẫu và phải biết vị trí của các điểm lấy mẫu và 

cách xử lý an toàn nƣớc xả đã thu thập.  

2.1.3.6 Thông tin trước khi lấy mẫu 

Nên hoàn thành các mẫu theo 3.1 trƣớc khi lấy mẫu.  

 

2.2 Thu thập 

2.2.1 Lịch trình thời gian mẫu 

Nên chuẩn bị trƣớc kế hoạch thời gian lấy mẫu và thống nhất với nhân viên, xem xét 

khi nào mẫu cần đƣợc phân tích muộn nhất tại phòng thí nghiệm. Kế hoạch lấy mẫu 

phải chứa thông tin có thể xác định lọ nào chứa nƣớc (OL/CL, đầu vào/đầu ra, v.v.) và 

mẫu đƣợc lấy vào giờ nào. Bằng cách này, các thông số kiểm soát EGCS đƣợc ghi liên 

tục có thể đƣợc truy xuất ở giai đoạn sau. Việc lấy mẫu phải đƣợc thực hiện với EGCS 

hoạt động trên 50% lƣu lƣợng khí thải tối đa (4.2.2.1.2.1/5.6.1.2.1).  

2.2.2 Đổ đầy lọ lấy mẫu 

Để ngăn ngừa ô nhiễm trong quá trình lấy mẫu, các phƣơng pháp sau đƣợc khuyến nghị:  

 

.1 sử dụng các lọ lấy mẫu do phòng thí nghiệm chuẩn bị; 

.2  dòng nƣớc và do đó (các) tải động cơ phải ổn định trƣớc và trong khi lấy 

mẫu;  

 

.3  van lấy mẫu phải đƣợc xả tối thiểu 10 lít nƣớc lấy mẫu trƣớc khi lấy mẫu ra 

và không đƣợc đóng hoặc chạm vào sau khi xả nƣớc và trƣớc khi thực hiện 

lấy mẫu;  

.4  nếu nhiều hơn một lọ đƣợc đổ đầy, van lấy mẫu không đƣợc đóng ở giữa;  

.5  Cần tránh sử dụng bất kỳ chất làm sạch gốc hydrocarbon nào tại điểm lấy 

mẫu; và 
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.6 đổ đầy các lọ lấy mẫu đến miệng và đóng chặt để tránh không khí trong lọ. 

2.2.3 Thông tin trong khi lấy mẫu 

Nên hoàn thành mẫu theo 3.2 trong khi lấy mẫu.  

 

2.3 Vận chuyển 

Thiết bị lấy mẫu đƣợc sử dụng trong quá trình vận chuyển phải đáp ứng các quy định 

trong 2.1.3.1 ở trên.  

 

2.3.1 Thùng chứa vận chuyển 

Để vận chuyển, nên sử dụng thùng chứa cách nhiệt và chống rò rỉ. Thùng chứa vận 

chuyển phải do phòng thí nghiệm cung cấp. Nó sẽ có thể nhận đủ số lƣợng túi đá.  

 

2.3.2 Vận chuyển đến phòng thí nghiệm 

Việc vận chuyển mẫu đến phòng thí nghiệm phải diễn ra càng nhanh càng tốt. Ghi nhãn 

của thùng vận chuyển phải phù hợp với các yêu cầu của địa phƣơng đối với việc vận 

chuyển và xử lý mẫu nƣớc.  

Ngay trƣớc khi bàn giao mẫu cho đại lý cảng cần cho đá vào thùng..  

 

2.3.3 Chuỗi hành trình sản phẩm 

Cần có một quy trình chuỗi hành trình sản phẩm chính thức, với các hồ sơ.  

Thông thƣờng không cần khai báo hải quan vì đây là những mẫu nƣớc không có giá trị 

thƣơng mại.  

2.3.4  Thông tin từ phòng thí nghiệm 

 

Xem xét thông tin, nếu có, do phòng thí nghiệm cung cấp.  

 

2.4 Chuẩn bị và phân tích mẫu 

Việc phân tích phải đƣợc thực hiện bởi các phòng thí nghiệm đƣợc công nhận ISO 

17025 sử dụng EPA, ISO hoặc các quy trình thử nghiệm tƣơng đƣơng. Các phƣơng 

pháp sử dụng trong phòng thí nghiệm cần phải nằm trong phạm vi công nhận của ISO 

17025 đối với phòng thí nghiệm.  

 



PPR 7/22/Add.1 

Phụ lục 9, Trang 36 

I:\PPR\07\PPR 7-22-Add.1.docx  

2.4.1  Để đảm bảo khả năng so sánh của các kết quả trong phòng thí nghiệm, các phƣơng 

pháp sau đƣợc khuyến nghị:  

 

Tham số Phƣơng pháp đề xuất để 

phân tích mẫu 

Phƣơng pháp đƣợc khuyến 

nghị để chuẩn bị mẫu 

Hydrocarbon thơm đa vòng 

(PAH): 

16 EPA PAHs: 

Acenaphthene 

Acenaphthylene 

Anthracene 

Benzo-a-anthracene 

Benzo-a-pyrene 

Benzo-b-fluoranthene 

Benzo-g,h,i-perylene 

Benzo-k-fluoranthene 

Chrysene 

Dibenzo-a,h-anthracene 

Fluoranthene 

Fluorene 

Indeno-1,2,3-pyrene 

Naphthalene 

Phenanthrene 

Pyrene 

Tổng của 16 PAH 

 

 

 

 

EN 16691:2015 

hoặc 

ISO 28540:2011 

(công nhận EN 16691 là 

ISO hiện đang đƣợc xem 

xét) 

Hoặc 

EPA 8270 

 

 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

 

 

 

EPA 3510; 

hoặc 

EPA 3511; 

hoặc 

EPA 3520. 

Phân tích chi tiết dầu GC FID Xác 

định chỉ số dầu hydrocarbon 

 

ISO 9377-2:2000 

 

* 

Nitrat và nitrit (NO3-/NO2-) ISO 10304-1:2007 

hoặc 

ISO 15923-1:2013 

hoặc 

ISO 13395:1996 

hoặc 

EPA 353.2 

* 

* 

* 

* 

Tổng kim loại: 

- Cd 

- Cu 

- Ni 

- Pb 

- Zn 

- As 

- Cr 

- V 

- Se 

ISO 17294-2:2016 

hoặc 

EPA 200.8 

hoặc 

EPA 200.9 

ISO 15587-1:2002 

 

 

* 

 

 

* 
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Kim loại hòa tan: 

- Cd 

- Cu 

- Ni 

- Pb 

- Zn 

- As 

- Cr 

- V 

- Se 

ISO 17294-2:2016 

hoặc 

EPA 200.8 

hoặc 

EPA 200.9 

ISO 17294-2: 2016 và lọc 

trên 0,45 μm + HNO3 

EPA 200,8 và lọc trên 0,45 

μm + HNO3 

 

EPA 200,9 và lọc trên 0,45 

μm + HNO3 

Độ pH của nƣớc xả phải đƣợc xác 

định bằng các phép đo tức thì 

Ghi lại độ pH ngay lập 

tức trên tàu 

Ghi lại độ pH ngay lập tức 

trên tàu 

* Phƣơng pháp chuẩn bị có trong phƣơng pháp phân tích. 

 

3 Mẫu đề xuất để gửi dữ liệu lấy mẫu 

Khi gửi dữ liệu lấy mẫu cho Cơ quan quản lý, dữ liệu phải bao gồm thông tin theo đoạn 1 

và 2 cũng nhƣ kết quả từ các phân tích nhƣ đƣợc mô tả trong đoạn 5.  

 

Khi gửi dữ liệu lấy mẫu cho Cơ quan quản lý, nên sử dụng mẫu sau.  

 

3.1 Mẫu dữ liệu Phần 1 Thông tin trƣớc khi lấy mẫu 

Tham số Giá trị Đơn vị 

3.1.1 Thông tin tàu 

Tên của tàu   

Số IMO   

Ngày đóng tàu  dd.mm.yyyy 

3.1.2 Chi tiết về (các) thiết bị đốt 

Các câu hỏi về động cơ cần đƣợc trả lời cho mọi cơ sở đốt nhiên liệu đƣợc kết nối với 

EGCS 

Số lƣợng thiết bị đốt đƣợc kết nối với 

EGCS 

  

Thiết bị đốt nhà sản xuất   

Loại (các) thiết bị đốt (ME, AE, 2/4 kỳ, 

lò hơi) 

  

Công suất EGCS tính bằng MW   
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3.1.3 Khái quát EGCS 

Tên của nhà sản xuất   

Tên hệ thống   

Số luồng đơn/nhiều  

Chế độ vận hành hệ thống mở/đóng/hỗn hợp  

Loại xử lý nƣớc rửa   

Trang bị thêm hoặc lắp mới EGCS   

Ngày cài đặt   

Phê duyệt đề án ETM A hoặc B   

Ghi chú bổ sung: 

 

Thông tin kết hợp với lấy mẫu cho từng chế độ hoạt động (OL và/hoặc CL) 

Tham số Giá trị Đơn vị 

3.2.1 Thông tin tàu trong quá trình lấy mẫu 

Tốc độ hành trình  Hải lý 

Ngày và giờ bắt đầu lấy mẫu  UTC 

Ngày và giờ dừng lấy mẫu  UTC 

Vị trí tàu bắt đầu lấy mẫu  GPS 

Vị trí tàu kết thúc lấy mẫu  GPS 

Điều kiện thời tiết (trong quá trình lấy 

mẫu) 

 calm/rough 

3.2.2 Hoạt động của EGCS 

Khoảng Tải EGCS  % 

Chế độ vận hành hệ thống hở/kín  

Loại xử lý nƣớc rửa, nếu có   

Thêm hóa chất để xử lý  Tên 

Tỷ lệ liều lƣợng của các hóa chất bổ sung 

để xử lý trong quá trình lấy mẫu 

 l/m³ 

Tốc độ dòng nƣớc rửa trung bình đến 

EGCS trong thời gian lấy mẫu 

 m³/h 

Tốc độ dòng nƣớc pha loãng trung bình 

trong thời gian lấy mẫu, nếu có hoặc có 

liên quan 

 m³/h 

3.2.3 Vận hành (các) thiết bị đốt 

Khoảng tổng tải (các) thiết bị đốt đến 

EGCS 

 MW 

Tổng mức tiêu thụ nhiên liệu  t/h 

Hàm lƣợng lƣu huỳnh trong nhiên liệu 

(theo BDN) 

  

Độ nhớt nhiên liệu nếu có   

Ghi chú bổ sung: 
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3.2.4 Các chỉ số giám sát trực tuyến trong quá trình lấy mẫu, cho mỗi điểm lấy mẫu 

Thiết bị giám sát  

pH 
PAHphe 

µg/L/ppb 

Độ đục 

FNU/NTU 

Đầu vào (nếu có), trung bình 

trong thời gian lấy mẫu 

   

Điểm xả, trung bình trong thời 

gian lấy mẫu (đầu ra) 

 NA NA 

Trƣớc khi pha loãng, giá trị trung 

bình trong thời gian lấy mẫu 
NA   

 

3.2.5 Kết quả đƣợc phòng thí nghiệm báo cáo 

Vấn đề Trả lời Nhận xét 

Nhiệt độ đạt yêu cầu khi đến Có/không  

Lọ lấy mẫu và thùng vận 

chuyển do phòng thí nghiệm 

chuẩn bị 

Có/không  

Các phƣơng pháp trong phạm 

vi công nhận ISO 17025 của 

phòng thí nghiệm 

Có/không  

Ngày và giờ mẫu đến phòng 

thí nghiệm 

  

Ngày và giờ phân tích   

Tham số Mã lọ Phƣơng pháp 

chuẩn bị 

Phƣơng pháp 

phân tích 
Kết quả + đơn 

vị 

Hydrocarbon thơm đa vòng 

(PAH): 

16 EPA PAHs: 

Acenaphthene 

Acenaphthylene 

Anthracene 

Benzo-a-anthracene 

Benzo-a-pyrene 

Benzo-b-fluoranthene 

Benzo-g,h,i-perylene 

Benzo-k-fluoranthene 

Chrysene 

Dibenzo-a,h-anthracene 

Fluoranthene 

Fluorene 

Indeno-1,2,3-c,d-pyrene 

Naphthalene 

Phenanthrene 

Pyrene 
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Chỉ số dầu hydrocarbon Phân 

tích GC-FID 

    

Nitrat và nitrit(NO3
-
/NO2

-
)     

Tổng kim loại: 

- Cd 

- Cu 

- Ni 

- Pb 

- Zn 

- As 

- Cr 

- V 

- Se 

    

Kim loại hòa tan: 

- Cd 

- Cu 

- Ni 

- Pb 

- Zn 

- As 

- Cr 

- V 

- Se 

    

3.2.6 Danh sách ID lọ hoặc chuỗi hành trình sản phẩm (COC)  

 

Điểm lấy mẫu Tham số PAH Kim loại tham số Tham số X 

Đầu vào Lọ số 1 + tem thời 

gian 

Lọ số 2 + tem thời 

gian 

Vv. 

điểm xả Lọ # + Tem thời 

gian 

Lọ # + Tem thời 

gian 

Vv. 

Vv. Vv. Vv. Vv. 
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PHỤ MỤC 4 

ĐƢỜNG CONG CHUẨN ĐỘ NƢỚC BIỂN TIÊU CHUẨN 

 

1  Sau đây là mô tả mô hình cân bằng hóa học và đƣờng cong chuẩn độ kết quả 

đƣợc hiển thị trong đồ thị bên dƣới (hình 1 đối với nƣớc biển tinh khiết). Mô hình cân 

bằng có thể bao gồm tác động của việc thêm một chất kiềm bổ sung vào nƣớc biển (ví 

dụ: NaOH).  

2  Đƣờng cong chuẩn độ trong hình 1 đƣợc lập bằng cách sử dụng mô hình cân bằng 

hóa học cho nƣớc biển. Mô hình bao gồm carbon vô cơ, axit boric, sunphat, florua và các 

chất cân bằng hòa tan SO2; các hằng số cân bằng là hàm của độ mặn (cƣờng độ ion) và 

nhiệt độ. Các giá trị pKa biểu kiến cho các phản ứng cân bằng đƣợc tìm thấy trong tài liệu 

hải dƣơng học nói chung, ví dụ: Giới thiệu về hóa học của biển, Michael E.Q. Pilson, Nhà 

xuất bản Đại học Cambridge (2013), và trong ấn phẩm Tính hòa tan của SO2 và sự phân 

ly của H2SO3 trong dung dịch NaCl, F. Millero, P. Hershey, G. Johnson và J. Zhang., Tạp 

chí Hóa học khí quyển, 8 ( Năm 1989). pH đƣợc đƣa ra trên thang đo NBS.  

 

3 Cơ sở cho đƣờng cong tính toán: 

.1 CO2 giải phóng đƣợc giữ lại trong dung dịch, tức là không có sự tách CO2 

cƣỡng bức; 

.2 10% S (IV) hòa tan đƣợc oxy hóa thành S (VI) bên trong EGCS; 

 

.3 Độ kiềm của nƣớc biển 2,2 mmol/L; 

.4 Độ mặn của nƣớc biển 35 psu; 

 

.5 Nƣớc biển pH 8,2; và 

.6 Nhiệt độ nƣớc biển 32 ° C. 

4  Phƣơng trình phù hợp. Phƣơng trình phù hợp cho nƣớc biển tinh khiết đƣợc cung 

cấp dựa trên một phƣơng trình thực nghiệm phù hợp với đƣờng cong EM. Phƣơng trình 

là: 

 

 
 

trong đó SO2 biến đổi đƣợc định nghĩa là SO2 đƣợc hấp thụ trong mmol/kg nƣớc biển.  

"Phƣơng trình phù hợp" đƣợc sử dụng để xác định hệ số pha loãng.  
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Hình 1 - đƣờng cong chuẩn độ nƣớc biển tinh khiết 

 

 

So sánh mô hình cho 

Độ kiềm 2,2 mmol / L 

pH 8,2 

Nhiệt độ 32oC 

Oxy hóa 10% 

Độ mặn 35 psu 
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PHỤ MỤC 5 

MẪU THÔNG TIN MÁY PHÂN TÍCH 

 

Theo tiểu mục 8.2 của Hƣớng dẫn này, một số thông tin tối thiểu phải đƣợc đƣa vào 

OMM để tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc khảo sát và kiểm tra.  

 

Đoạn 8.2.4 yêu cầu rằng thông tin phải đƣợc cung cấp liên quan đến các thiết bị phân tích 

khí thải và nƣớc thải đƣợc sử dụng trong các hệ thống giám sát tƣơng ứng. Để cung cấp 

cách tiếp cận chung cho bố cục và chi tiết cần đƣợc bao gồm, các mẫu sau đƣợc cung cấp 

và có thể đƣợc sử dụng trong OMM. Các mẫu này đại diện cho thông tin tối thiểu cần đƣợc 

cung cấp. Thông tin bổ sung có thể đƣợc yêu cầu bởi Cơ quan quản lý.  

Việc sử dụng các mẫu này là tự nguyện tuy nhiên, một bố cục tiêu chuẩn sẽ hỗ trợ tất cả 

ngƣời dùng OMM.  

Khí thải 

 

Đo SO2/CO2 

Ở đâu phổ biến nên chỉ ra 

Máy phân tích SO2 CO2 

Nhà sản xuất máy phân tích   

Tham khảo mô hình   

Tham chiếu nhận dạng trên 

tàu 

  

Sắp xếp Tại chỗ/chiết xuất Tại chỗ/chiết xuất 

Vị trí thăm dò    

Mô tả thăm dò (tức là chiều dài đầu dò, 

một/nhiều lỗ/bộ lọc đƣợc 

làm nóng/máy bơm đƣợc 

làm nóng) 

(tức là chiều dài đầu dò, 

một/nhiều lỗ/bộ lọc đƣợc làm 

nóng/máy bơm đƣợc làm nóng) 

Dải đo tối đa ppm % 

(Các) dải đo đã sử dụng ppm % 

Đặc điểm kỹ thuật không khí   

Đặc điểm kỹ thuật khí nhịp   

Chi tiết về: lịch trình dịch vụ, 

bảo trì, hiệu chuẩn 
Nhiệm vụ/khoảng thời gian Nhiệm vụ/khoảng thời gian 

Thông tin bổ sung   

Chỉ hệ thống chiết xuất:   

Áp dụng Các ống xả đơn hoặc nhiều 

ống xả (nếu nhiều - nêu rõ 

ống nào đƣợc che phủ và 

trình tự lấy mẫu, thời gian 

lƣu trú và làm sạch) 

Ống xả đơn hoặc nhiều ống xả 

(nếu có nhiều - nêu rõ ống nào 

đƣợc che phủ và trình tự lấy 

mẫu, thời gian lƣu trú và làm 

sạch) 

Dòng mẫu đƣợc làm nóng 

(nếu có - nhiệt độ duy trì oC) 
Có/Không Có/Không 
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Chi tiết dòng mẫu Chiều dài, đƣờng kính 

trong 

Chiều dài, đƣờng kính trong 

Máy làm mát/máy sấy: Tham 

khảo kiểu nhà sản xuất 

  

Thông tin bổ sung   

 

Hệ thống giám sát nƣớc 

 

pH/PAH/Độ đục * 

* xóa nếu cần 

Áp dụng Nƣớc biển đầu vào/nƣớc xả * 

Nhà sản xuất máy phân tích  

Tham khảo mô hình  

Tham chiếu nhận dạng trên tàu  

Sắp xếp Tại chỗ/nhánh phụ * 

  

Vị trí của cảm biến  

Dải đo/đơn vị đo tối đa  

(Các) dải đo/đơn vị đo đã sử dụng  

(Các) chất lỏng hiệu chuẩn - đặc điểm kỹ 

thuật / 

nồng độ/đơn vị 

 

Chi tiết của: 

dịch vụ, 

bảo trì, 

hiệu chỉnh 

lịch trình 

Nhiệm vụ/khoảng thời gian 

Thông tin bổ sung  

 

 

***  
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PHỤ LỤC 10 

DỰ THẢO THÔNG TƢ MEPC SỬA ĐỔI 

 

HƢỚNG DẪN CHỈ DẪN TUÂN THỦ LIÊN TỤC TRONG TRƢỜNG HỢP HỎNG 

MỘT THIẾT BỊ GIÁM SÁT DUY NHẤT VÀ CÁC HÀNH ĐỘNG ĐƢỢC 

KHUYẾN NGHỊ CẦN THỰC HIỆN NẾU HỆ THỐNG LÀM SẠCH KHÍ THẢI 

(EGCS) KHÔNG ĐÁP ỨNG CÁC QUY ĐỊNH TRONG HƢỚNG DẪN EGCS 

 

 

1  Ủy ban Bảo vệ Môi trƣờng Biển, tại phiên họp thứ bảy mƣơi tƣ (từ ngày 13 đến 

ngày 17 tháng 5 năm 2019), đã thông qua Hướng dẫn về dấu hiệu tuân thủ liên tục trong 

trường hợp hỏng một công cụ giám sát và khuyến nghị các hành động cần thực hiện nếu 

Làm sạch khí thải Hệ thống (EGCS) không đáp ứng các quy định của Hướng dẫn EGCS 

2015 (nghị quyết MEPC.259 (68)) (MEPC.1/Circ.883).  

2  Ủy ban Bảo vệ Môi trƣờng Biển, tại phiên họp thứ bảy mƣơi lăm (ngày sẽ đƣợc 

đƣa vào), đã thông qua, theo nghị quyết MEPC. […] (75) Hướng dẫn năm 2020 cho các hệ 

thống làm sạch khí thải.  

3  Nhận thấy sự cần thiết phải mở rộng phạm vi của MEPC.1/Circ.883 để bao gồm 

cả EGCS đƣợc cài đặt theo nghị quyết MEPC. […] (75), MEPC 75 đã phê duyệt Hƣớng 

dẫn sửa đổi nêu trong phụ lục.  

 

4  Các chính phủ thành viên đƣợc mời đƣa Hƣớng dẫn sửa đổi đã phụ lục tới sự 

chú ý của các Cơ quan quản lý, cơ quan kiểm tra của chính quyền cảng, ngành công 

nghiệp, các tổ chức vận tải biển liên quan, các công ty vận tải biển và các bên liên quan 

khác có liên quan.  

 

5 Thông tƣ này hủy bỏ MEPC.1/Circ.883. 
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PHỤ LỤC 

HƢỚNG DẪN CHỈ DẪN TUÂN THỦ LIÊN TỤC TRONG TRƢỜNG HỢP HỎNG 

HÓC CỦA MỘT THIẾT BỊ GIÁM SÁT DUY NHẤT VÀ CÁC HÀNH ĐỘNG ĐƢỢC 

KHUYẾN NGHỊ CẦN THỰC HIỆN NẾU EGCS NÀY KHÔNG ĐÁP ỨNG CÁC 

QUY ĐỊNH CỦA HƢỚNG DẪN EGCS
1 

Sự cố hệ thống 

1  Sự cố Hệ thống làm sạch khí thải (EGCS) là bất kỳ điều kiện nào dẫn đến vƣợt quá 

mức phát thải, ngoại trừ các trƣờng hợp vƣợt mức phát thải tạm thời ngắn hạn đƣợc mô tả 

trong phần 7 và 8, hoặc dấu hiệu tạm thời về sự tuân thủ liên tục trong trƣờng hợp cảm biến 

hƣ hỏng đƣợc mô tả trong phần 9 đến 11.  

2  Càng sớm càng tốt sau khi có bằng chứng về sự cố (ví dụ nhƣ báo động đƣợc kích 

hoạt), tàu phải hành động để xác định và khắc phục sự cố..  

3  Ngƣời điều khiển tàu phải tuân thủ quy trình để xác định và khắc phục sự cố trong 

Hệ thống làm sạch khí thải - Hƣớng dẫn kỹ thuật đƣợc phê duyệt tại thời điểm EGCS đƣợc 

chứng nhận hoặc trong tài liệu khác do nhà sản xuất EGCS cung cấp..  

4  Quy trình xử lý sự cố do nhà sản xuất EGCS chỉ định phải mô tả cách xác định, 

trong một khoảng thời gian hợp lý, nếu bản thân hệ thống không hoạt động bình thƣờng và 

liệu lỗi hệ thống có phải đƣợc giải quyết thông qua điều chỉnh và/hoặc sửa chữa hay 

không. Quy trình sẽ mô tả các sự kiện có thể kích hoạt cảnh báo giám sát hoặc các bằng 

chứng khác về sự cố máy lọc khí (ví dụ tốc độ dòng chảy của máy bơm) và quy trình xử lý 

sự cố để xác định và khắc phục sự cố. Quá trình này nên bao gồm tối thiểu những điều sau:  

.1 một danh sách kiểm tra để ngƣời điều khiển sử dụng để xác định sự cố; và 

.2  danh sách các hành động khắc phục có thể đƣợc thực hiện để giải quyết sự 

cố sau khi nó đƣợc xác định.  

5  Sự kiện trục trặc EGCS phải đƣợc đƣa vào Sổ ghi EGCS bao gồm ngày và giờ sự 

cố bắt đầu xảy ra và nếu có liên quan, cách giải quyết sự cố, các hành động đƣợc thực hiện 

để giải quyết và mọi hành động tiếp theo cần thiết.  

6  Sự cố hệ thống không thể khắc phục đƣợc đƣợc coi là sự cố ngẫu nhiên. Sau đó, tàu 

phải chuyển sang dầu nhiên liệu phù hợp nếu EGCS không thể đƣợc đƣa trở lại tình trạng 

tuân thủ trong vòng một giờ. Nếu tàu không có dầu nhiên liệu phù hợp hoặc đủ lƣợng dầu 

nhiên liệu phù hợp trên tàu, thì một quy trình hành động đƣợc đề xuất, để thu gom dầu nhiên 

liệu tuân thủ trên boongke hoặc tiến hành các công việc sửa chữa, cần đƣợc thông báo cho 

các cơ quan có liên quan bao gồm cả cơ quan quản lý tàu, để thỏa thuận của họ.  

Vƣợt mức ngắn hạn 

7  Vƣợt quá mức phát thải tạm thời ngắn hạn là mức vƣợt quá Tỷ lệ phát thải áp 

dụng có thể xảy ra do phản ứng động của EGCS khi có sự thay đổi đột ngột trong tốc độ 

dòng khí thải tới EGCS. Có thể có một khoảng thời gian ngắn trong đó các giá trị phát 
                                                           
1
Nghị quyết MEPC.184(59), MEPC.259(68) và MEPC.[…](75) 
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thải đo đƣợc có thể chỉ ra rằng giới hạn Tỷ lệ phát thải áp dụng đã bị vƣợt quá. Đây là 

hành vi phổ biến của thiết bị giám sát và phản ứng động EGCS (do tốc độ dòng khí thải 

thay đổi đột ngột). Khoảng thời gian trôi đi giữa thời điểm cảm biến đọc và khi thiết bị 

phản hồi có thể kích hoạt cảnh báo từ thiết bị giám sát phát thải liên tục mặc dù EGCS 

không bị trục trặc. Do đó, các khoảng thời gian tạm thời và các đột biến cô lập trong đầu 

ra đƣợc ghi lại không nhất thiết có nghĩa là vƣợt quá mức phát thải và do đó không đƣợc 

coi là vi phạm các yêu cầu.  

8  Các điều kiện vận hành điển hình có thể dẫn đến vƣợt mức phát thải tạm thời 

trong thời gian ngắn phải đƣợc nhà sản xuất EGCS quy định trong Hƣớng dẫn Kỹ thuật 

EGCS đƣợc phê duyệt tại thời điểm EGCS đƣợc chứng nhận.  

Dấu hiệu tạm thời về sự tuân thủ liên tục trong trƣờng hợp cảm biến bị lỗi 

9  Khi chạy bằng dầu nhiên liệu có hàm lƣợng lƣu huỳnh không đổi và ở tỷ lệ tải động 

cơ trong nƣớc rửa không đổi, tất cả các thông số đƣợc giám sát theo Hƣớng dẫn EGCS2
2
 

(tức là Tỷ lệ phát thải, pH nƣớc rửa, v.v.) sẽ có mối tƣơng quan nhất định, tất cả phụ thuộc 

vào nhau . Nếu một trong các thông số thay đổi, một số (các) thông số khác nhất thiết cũng 

sẽ phải thay đổi.  

10  Mối tƣơng quan này cũng đóng vai trò nhƣ một chỉ báo về sự cố của thiết bị đo 

đạc; tức là nếu một tín hiệu cảm biến đơn lẻ bắt đầu đi chệch hƣớng hoặc thậm chí không 

hiển thị, thì ảnh hƣởng đến các thông số khác có thể cho biết liệu sự thay đổi tín hiệu là do 

cảm biến bị hỏng hay hiệu suất của chính EGCS đã thay đổi. Nếu các thông số khác tiếp 

tục ở mức bình thƣờng, thì đó là dấu hiệu cho thấy chỉ có sự cố thiết bị đo đạc chứ không 

phải là không tuân thủ các mức cho phép trong khí thải và nƣớc xả.  

11  Nếu xảy ra trục trặc trong thiết bị đo lƣờng để theo dõi Tỷ lệ phát thải hoặc nƣớc 

thải (pH, PAH, Độ đục), tàu phải lƣu giữ các hồ sơ chỉ dẫn tạm thời để chứng minh sự tuân 

thủ. Tài liệu và hành động nên bao gồm (nhƣng không giới hạn): 

.1  Việc ghi dữ liệu thủ công hoặc tự động tại thời điểm xảy ra sự cố có thể 

đƣợc sử dụng để xác nhận rằng tất cả các dữ liệu có liên quan khác đƣợc 

ghi lại cho hoạt động của EGCS đang hiển thị các giá trị phù hợp với các 

giá trị trƣớc khi xảy ra sự cố;  

 

.2  Ngƣời điều khiển tàu phải ghi lại hàm lƣợng lƣu huỳnh của các loại dầu 

nhiên liệu khác nhau đƣợc sử dụng trong các thiết bị đốt dầu nhiên liệu bị 

ảnh hƣởng kể từ thời điểm bắt đầu xảy ra sự cố.;  

 

.3  ngƣời điều khiển tàu phải ghi lại hoạt động trục trặc của thiết bị giám sát 

và (đối với Đề án A) ghi lại tất cả các thông số có thể phù hợp để chỉ ra 

hoạt động tuân thủ. Hồ sơ này có thể dùng nhƣ một tài liệu thay thế chứng 

minh sự tuân thủ cho đến khi sự cố đƣợc khắc phục; và 

 

.4  thiết bị giám sát có sự cố cần đƣợc sửa chữa hoặc thay thế càng sớm càng 

                                                           
2
 Nghị quyết MEPC.184 (59), MEPC.259 (68) và MEPC. […] (75) 
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tốt.  

Thông báo cho các cơ quan có liên quan 

12  Bất kỳ sự cố nào của EGCS kéo dài hơn 1 giờ hoặc các sự cố lặp đi lặp lại phải đƣợc 

báo cáo cho Cơ quan quản lý của quốc gia có cảng và tàu treo cờ cùng với giải thích về các 

bƣớc mà ngƣời điều khiển tàu đang thực hiện để giải quyết sự cố. Theo quyết định của mình, 

Cơ quan quản lý của quốc gia có tàu treo cờ và cảng có thể xem xét các thông tin đó và các 

trƣờng hợp liên quan khác để xác định hành động thích hợp cần thực hiện trong trƣờng hợp 

EGCS gặp sự cố, bao gồm cả việc không thực hiện.  

 

*** 
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PHỤ LỤC 11 

DỰ THẢO PHẠM VI CÔNG VIỆC ĐỂ ĐÁNH GIÁ VÀ HÀI HÕA CÁC QUY TẮC  

VÀ HƢỚNG DẪN VỀ VIỆC XẢ NƢỚC THẢI TỪ EGCS VÀO MÔI TRƢỜNG 

NƢỚC, BAO GỒM CÁC ĐIỀU KIỆN VÀ KHU VỰC  

 

Phạm vi công việc 

Phần 1: Đánh giá rủi ro 

•   Xây dựng một khuôn khổ (hƣớng dẫn) đƣa ra các yếu tố cần đƣợc xem xét để 

tăng cƣờng sự hài hòa khi đánh giá các rủi ro và tác hại có thể có của nƣớc thải 

EGCS.  

•   Xây dựng hƣớng dẫn đánh giá rủi ro để đánh giá các tác động có hại có thể xảy 

ra của nƣớc thải từ EGCS, có tính đến các phƣơng pháp và mô hình toán học 

hiện có. Các yếu tố đƣợc xem xét để đƣa vào khung đánh giá rủi ro để đƣợc 

xây dựng thêm.  

Phần 1-B: Đánh giá tác động 

•   Tuân theo hƣớng dẫn đánh giá rủi ro, việc xây dựng hƣớng dẫn đánh giá tác động 

cần đƣợc xem xét.  

Phần 2: Cung cấp cặn của EGCS 

•   Xây dựng hƣớng dẫn liên quan đến việc cung cấp cặn của EGCS đến các cơ sở 

tiếp nhận tại cảng về khối lƣợng và thành phần của cặn.  

Phần 3: Các vấn đề về quy định 

•  Đánh giá hiện trạng của công nghệ xử lý và kiểm soát nƣớc thải EGCS. 

•   Xác định và xây dựng các biện pháp và công cụ quản lý thích hợp, có thể.  

•   Xây dựng cơ sở dữ liệu bao gồm các hạn chế/điều kiện địa phƣơng/khu vực đối 

với nƣớc thải từ EGCS.  

Phần 4: Cơ sở dữ liệu về chất 

•   Thiết lập cơ sở dữ liệu về các chất đƣợc xác định trong nƣớc thải EGCS, bao 

gồm dữ liệu hóa lý, dữ liệu sinh thái học và dữ liệu độc chất, dẫn đến các điểm 

cuối có liên quan cho mục đích đánh giá rủi ro.  

 

 

***  
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PHỤ LỤC 12 

DỰ THẢO SỬA ĐỔI PHỤ LỤC I CÔNG ƢỚC MARPOL 

 

(CẤM TÀU THUYỀN SỬ DỤNG VÀ VẬN CHUYỂN DẦU NHIÊN LIỆU NẶNG  

LÀM NHIÊN LIỆU TRONG VÙNG BIỂN BẮC CỰC) 

 

 

(Văn bản mới đƣợc hiển thị dƣới dạng gạch chân và văn bản đƣợc xóa đƣợc hiển thị dƣới 

dạng gạch ngang) 

 

1 Tiêu đề của chƣơng 9 đƣợc sửa đổi nhƣ sau: 

"Chƣơng 9 - Các yêu cầu đặc biệt đối với việc sử dụng hoặc vận chuyển dầu ở vùng 

biển cựckhu vực Nam Cực" 

 

2 Quy định mới 43A đƣợc bổ sung sau quy định 43 hiện hành nhƣ sau: 

"Quy định 43  

Yêu cầu đặc biệt đối với việc sử dụng hoặc vận chuyển dầu ở khu vực Nam Cực 

1  Ngoại trừ các tàu tham gia vào việc đảm bảo an toàn cho tàu hoặc trong 

hoạt động tìm kiếm và cứu nạn, việc vận chuyển khối lƣợng lớn nhƣ hàng hóa, sử 

dụng để dằn tàu hoặc vận chuyển và sử dụng làm nhiên liệu sau đây:  

 

.1 dầu thô có tỷ trọng ở 15 ° C cao hơn 900 kg/m
3
; 

.2  dầu, trừ dầu thô, có tỷ trọng ở 15 ° C cao hơn 900 kg/m3 hoặc độ 

nhớt động học ở 50 ° C cao hơn 180 mm2/s; hoặc là 

 

.3 bitum, hắc ín và nhũ tƣơng của chúng, 

sẽ bị cấm ở khu vực Nam Cực, nhƣ đƣợc định nghĩa trong Phụ lục I, quy định 

1.11.7.  

2  Khi các hoạt động trƣớc đây đã bao gồm việc vận chuyển hoặc sử dụng các 

loại dầu đƣợc liệt kê trong các đoạn từ 1.1 đến 1.3 của quy định này, thì không cần 

làm sạch hoặc xả bể chứa hoặc đƣờng ống.  

Quy định 43A 

Yêu cầu đặc biệt đối với việc sử dụng và vận chuyển dầu làm nhiên liệu ở vùng biển 

Bắc Cực 

1  Ngoại trừ các tàu tham gia vào việc đảm bảo an toàn cho tàu hoặc trong 

các hoạt động tìm kiếm và cứu nạn, và các tàu dành riêng cho việc chuẩn bị và 

ứng phó sự cố tràn dầu, việc sử dụng và vận chuyển các loại dầu đƣợc xác định 

trong khoản 1.2 của quy định 43 làm nhiên liệu cho tàu sẽ bị cấm trong Vùng 

biển Bắc Cực, nhƣ đƣợc định nghĩa trong quy định 46.2 của Phụ lục này, vào và 
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sau ngày 1 tháng 7 năm 2024.  

2  Bất chấp các quy định tại khoản 1 của quy định này, đối với các tàu áp 

dụng quy định 12A của Phụ lục này hoặc quy định 1.2.1 của chƣơng 1 Phần II-A 

của Bộ luật Cực, việc sử dụng và vận chuyển các loại dầu đƣợc xác định trong 

khoản 1.2 của quy định 43 làm nhiên liệu cho tàu bè sẽ bị cấm ở vùng biển Bắc 

Cực, vào và sau ngày 1 tháng 7 năm 2029.  

 

3  Khi các hoạt động trƣớc đó đã bao gồm việc sử dụng và vận chuyển các 

loại dầu đƣợc liệt kê trong đoạn 1.2 của quy định 43 làm nhiên liệu, thì không cần 

phải làm sạch hoặc xả bể chứa hoặc đƣờng ống. 

 

4  Bất chấp các quy định tại khoản 1 và 2 của quy định này, Cơ quan quản lý 

của một Bên tham gia Công ƣớc này, đƣờng bờ biển có biên giới với vùng biển Bắc 

Cực, có thể tạm thời từ bỏ các yêu cầu tại khoản 1 của quy định này đối với các tàu 

treo cờ của Bên hoạt động trong các vùng biển thuộc chủ quyền hoặc quyền tài 

phán của Bên đó, có tính đến các hƣớng dẫn do Tổ chức xây dựng. Không có sự 

miễn trừ nào đƣợc ban hành theo đoạn này sẽ đƣợc áp dụng vào và sau ngày 1 

tháng 7 năm 2029. 

 

5  Cơ quan quản lý của một Bên tham gia Công ƣớc này cho phép áp dụng 

đoạn 4 của quy định này sẽ thông báo cho Tổ chức để cung cấp thông tin chi tiết 

cho các Bên về thông tin của họ và hành động thích hợp, nếu có. " 
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PHỤ LỤC 13 

DỰ THẢO THÔNG TƢ MEPC 

HƢỚNG DẪN 2020 CHO CÁC HỆ THỐNG XỬ LÝ CHẤT THẢI DẦU TRONG 

KHOANG MÁY CỦA TÀU KẾT HỢP CÁC GHI CHÖ HƢỚNG DẪN CHO HỆ 

THỐNG XỬ LÝ NƢỚC LA CANH TÍCH HỢP (IBTS) 

1  Phụ lục I Công ƣớc MARPOL bao gồm các quy định nhất định và cách diễn giải 

thống nhất liên quan đến thiết bị lƣu trữ, xử lý và thải bỏ cặn dầu (bùn) và nƣớc la canh có 

dầu trong buồng máy.  

2  Để tạo điều kiện thuận lợi cho công việc của Cơ quan quản lý về các hệ thống xử lý 

chất thải dầu trong khoang máy của tàu, Ủy ban Bảo vệ Môi trƣờng Biển (Ủy ban) đã liên 

tục xem xét các công nghệ hiện có để đáp ứng các yêu cầu của Công ƣớc.  

3  Ủy ban, tại phiên họp thứ ba mƣơi (tháng 11 năm 1990), đã xem xét và thông qua 

Hướng dẫn về hệ thống xử lý chất thải có dầu trong khoang máy của tàu (MEPC/Circ.235).  

4  Ủy ban, tại phiên họp thứ năm mƣơi tƣ (tháng 3 năm 2006), đã phê duyệt 

Hướng dẫn sửa đổi cho các hệ thống xử lý chất thải dầu trong khoang máy của tàu kết 

hợp các ghi chú hướng dẫn cho hệ thống xử lý nước la canh tích hợp (IBTS) 

(MEPC.1/Circ.511 ), bao gồm khái niệm IBTS kết hợp các phƣơng tiện để giảm lƣợng 

nƣớc la canh có dầu và xử lý nƣớc la canh có dầu và cặn dầu (bùn) một cách tổng thể.  

5  Ủy ban, tại phiên họp thứ năm mƣơi tám (tháng 10 năm 2008), đã nhận ra sự cần 

thiết phải sửa đổi Hƣớng dẫn (MEPC.1/Circ.511) sau khi Phụ lục VI Công ƣớc MARPOL 

có hiệu lực, bao gồm các điều khoản về việc đốt dầu bùn tạo ra trên tàu trong quá trình hoạt 

động bình thƣờng của tàu, đã xem xét và phê duyệt Hướng dẫn 2008 đối với các hệ thống 

xử lý chất thải dầu trong khoang máy của tàu kết hợp các ghi chú hướng dẫn cho hệ thống 

xử lý nước la canh tích hợp đã sửa đổi (IBTS) (MEPC.1/Circ.642) (Hƣớng dẫn 2008 đã sửa 

đổi).  

6  Ủy ban, tại phiên họp thứ năm mƣơi chín (tháng 7 năm 2009), đã thông qua bản 

sửa đổi đối với Hƣớng dẫn 2008 đã sửa đổi (MEPC.1/Circ.676), là kết quả của việc sửa 

đổi quy định 12.2.2 của Phụ lục I Công ƣớc MARPOL mà Ủy ban đƣợc thông qua cùng 

kỳ họp và có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2011.  

7  Ủy ban, tại phiên họp thứ sáu mƣơi hai (tháng 7 năm 2011), đã phê duyệt các 

sửa đổi bổ sung đối với Hƣớng dẫn 2008 đã sửa đổi (MEPC.1/Circ.760), bao gồm định 

dạng Tuyên bố về việc lắp đặt IBTS.  

8  Ủy ban, tại phiên họp thứ bảy mƣơi sáu (ngày sẽ đƣợc bổ sung), đã phê duyệt 

Hướng dẫn 2020 đối với các hệ thống xử lý chất thải dầu trong khoang máy của tàu 

kết hợp các ghi chú hướng dẫn cho hệ thống xử lý nước la canh tích hợp (IBTS) 

(Hƣớng dẫn IBTS 2020), nhƣ đƣợc nêu trong phụ lục, trong đó kết hợp ba thông tƣ 

liên quan đến IBTS (MEPC.1/Circ.642, MEPC.1/Circ.676 và MEPC.1/Circ.760), 

đồng thời cung cấp thêm các giải thích và hƣớng dẫn về việc lƣu trữ hồ sơ.  

9  Các chính phủ thành viên đƣợc mời áp dụng Hƣớng dẫn IBTS 2020 và gửi cho 

các bên liê quan, bao gồm cả các tổ chức đƣợc công nhận.  

10  Thông tƣ này hủy bỏ MEPC.1/Circ.642, MEPC.1/Circ.676 và MEPC.1/Circ.760.  
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PHỤ LỤC 

HƢỚNG DẪN 2020 VỀ HỆ THỐNG XỬ LÝ CHẤT THẢI DẦU TRONG KHOANG 

MÁY CỦA TÀU KẾT HỢP GHI CHÖ HƢỚNG DẪN CHO HỆ THỐNG XỬ LÝ 

NƢỚC LA CANH TÍCH HỢP (IBTS) 

1 Giới thiệu 

1.1  Một số quy định của Phụ lục I Công ƣớc MARPOL và các giải thích thống nhất 

liên quan của chúng liên quan đến thiết bị lƣu trữ, xử lý và thải bỏ cặn dầu (bùn) và nƣớc 

la canh có dầu.  

1.2  Trong quá trình đánh giá liên tục của Ủy ban Bảo vệ Môi trƣờng Biển (Ủy ban) 

về công nghệ thích hợp để đáp ứng các yêu cầu của Phụ lục I Công ƣớc MARPOL, 

thông tin quan trọng đã đƣợc thu thập có giá trị trong việc thiết kế, phê duyệt và khảo 

sát việc lắp đặt trong buồng máy cho các hệ thống xử lý nƣớc la canh có dầu và cặn dầu 

(bùn), nhƣng điều này không phải là một phần của quy định hoặc các giải thích liên 

quan.  

1.3  Ủy ban quyết định rằng thông tin này, tuy nhiên, có giá trị đáng kể đối với các Cơ 

quan quản lý, chủ tàu và công ty đóng tàu, và do đó, quyết định rằng việc phổ biến thông tin 

phải ở dạng thông tƣ MEPC.  

1.4  Thông tin trong Hƣớng dẫn này phải đƣợc coi là hƣớng dẫn để đạt đƣợc một hệ 

thống hiệu quả và hiệu suất để xử lý nƣớc la canh có dầu và cặn dầu (bùn) đối với tàu 

đóng mới và, nếu có thể và hợp lý, cho các tàu đang hoạt động. Thông tin cần đƣợc xem 

xét kết hợp với các điều kiện và hoàn cảnh cụ thể, thực hành của chủ tàu và ngƣời đóng 

tàu, các quy tắc xã hội phân loại, các yêu cầu của Cơ quan quản lý, v.v., áp dụng cho các 

tàu cụ thể.  

1.5  Các giải thích thống nhất có liên quan đối với Phụ lục I Công ƣớc MARPOL cần 

đƣợc xem xét thêm để đạt đƣợc một hệ thống hiệu quả và hiệu quả để xử lý nƣớc la canh có 

dầu và cặn dầu (bùn).  

2 Các định nghĩa cho mục đích của Hƣớng dẫn 

2.1 Chất thải có dầu nghĩa là cặn dầu (bùn) và nƣớc la canh có dầu. 

2.2  Cặn dầu (bùn) nghĩa là các sản phẩm dầu thải còn sót lại nhƣ các sản phẩm từ quá 

trình lọc nhiên liệu hoặc dầu bôi trơn từ máy móc chính hoặc phụ hoặc dầu thải đƣợc 

tách ra từ các thiết bị tách nƣớc la canh, thiết bị lọc dầu hoặc dầu đƣợc thu gom trong các 

khay nhỏ giọt và dầu thủy lực và dầu bôi trơn thải.  

2.3  Bể chứa cặn dầu (bùn) là bể chứa cặn dầu (bùn) trực tiếp từ đó cặn dầu (bùn) có 

thể đƣợc xử lý thông qua kết nối xả tiêu chuẩn hoặc bất kỳ phƣơng tiện xử lý nào khác đã 

đƣợc phê duyệt.  

2.4  Bể chứa nƣớc la canh có dầu là các bể thu gom nƣớc la canh có dầu trƣớc khi xả, 

chuyển hoặc xử lý.  
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2.5  Các quy định đƣợc đề cập trong Hƣớng dẫn này là những quy định có trong Phụ lục 

I Công ƣớc MARPOL đƣợc thông qua theo nghị quyết MEPC.117 (52), đã đƣợc sửa đổi.  

2.6  Hệ thống đốt cặn dầu (bùn) là hệ thống đốt cặn dầu (bùn) sinh ra trên tàu biển. Hệ 

thống đốt cặn dầu (bùn) có thể là:  

 

.1  lò hơi chính và phụ với hệ thống xử lý cặn dầu (bùn) thích hợp;  

 

.2  bộ gia nhiệt của hệ thống chất lỏng nhiệt với hệ thống xử lý cặn dầu (bùn) 

thích hợp;  

 

.3  lò đốt có hệ thống xử lý cặn dầu (bùn) thích hợp đƣợc thiết kế để đốt bùn; 

hoặc là 

 

.4  hệ thống khí trơ với hệ thống xử lý cặn dầu (bùn) thích hợp.  

 

Hệ thống đốt cặn dầu (bùn) phải tuân theo quy định 16 của Phụ lục VI công ƣớc MARPOL.  

2.7 Các bể xả cặn dầu (bùn) là: 

.1  bể chứa nhằm tiếp nhận bùn đã tách từ bộ lọc và các đƣờng thoát cặn 

dầu (bùn) khác;  

.2  các bể không có bất kỳ phƣơng tiện nào để xử lý bùn nhƣ đƣợc liệt kê 

trong mục 3.2 và 4 trong Phần bổ sung cho Giấy chứng nhận IOPP, và 

đƣờng thoát; và 

 

.3  các bể có kết nối hút cho một máy bơm thu bùn chỉ có khả năng xả vào 

(các) bể chứa cặn dầu (bùn) đƣợc liệt kê ở mục 3.1 trong Phần bổ sung 

cho Giấy chứng nhận IOPP.  

2.8  Máy bơm thu bùn là loại máy bơm có khả năng hút từ bất kỳ thiết bị hoặc bể chứa 

cặn dầu nào (bùn), ngoại trừ (các) bể chứa cặn dầu (bùn) và chỉ xả ra (các) bể chứa cặn 

dầu (bùn).  

 

2.9 Bùn đƣợc tách là bùn do quá trình lọc nhiên liệu và dầu bôi trơn. 

 

3 Thu gom và lƣu giữ cặn dầu (bùn) và nƣớc la canh có dầu 

 

3.1  Bắt buộc phải cung cấp bể chứa cặn dầu (bùn) hoặc các bể chứa theo quy định 12 

của Phụ lục I Công ƣớc MARPOL.  

 

3.2  Một bể chứa nƣớc la canh có dầu đƣợc bố trí để tiếp nhận lƣợng nƣớc la canh sinh 

ra hàng ngày trƣớc khi nƣớc này đƣợc thải vào bờ hoặc thải qua bộ tách nƣớc la canh 15 

ppm. Bể chứa nƣớc la canh có dầu là không bắt buộc, nhƣng nó sẽ cho phép tàu hoạt động 

an toàn trong các chuyến ghé cảng, trong quá trình hoạt động ở các khu vực đặc biệt và 

vùng nƣớc ven biển và trong thời gian bảo dƣỡng thiết bị tách nƣớc la canh 15 ppm.  
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3.3  Một bể chứa nƣớcla canh có dầu cũng sẽ cung cấp các biện pháp bảo vệ bổ 

sung trong việc lọc nƣớc la canh có dầu nếu chất tẩy rửa tách nhanh đƣợc sử dụng 

cho mục đích làm sạch.  

 

3.4  Nếu đƣợc trang bị, các bể chứa nƣớc la canh có dầu sẽ đƣợc liệt kê trong Phần bổ 

sung của Giấy chứng nhận IOPP (Phụ lục I Công ƣớc MARPOL, phụ mục II, mục 2.5.2 

hoặc 3.3).  

 

4 Bố trí cặn dầu (bùn) và bể chứa nƣớc la canh có dầu 

4.1  Các bể chứa cho các mục đích nêu trên cần đƣợc bố trí để đáp ứng các hoạt động 

dự kiến của tàu.  

4.2  Các bể chứa cặn dầu (bùn) có thể riêng biệt và độc lập nhƣng cũng có thể 

đƣợc kết hợp, tùy theo kích cỡ và dịch vụ của tàu.  

 

4.3  Giá trị của việc bố trí một bể độc lập để thu gom bùn đã tách biệt cần đƣợc xem 

xét, có liên quan đến thể tích bể nhỏ hơn cần bố trí làm sạch và gia nhiệt và yêu cầu về 

không gian giảm đối với dung tích bể tốt hơn nên đƣợc bố trí phía trên đỉnh bể..  

4.4  Nếu bố trí một bể chứa nƣớc la canh có dầu, nó phải tách biệt và độc lập với các bể 

khác để thu gom cặn dầu (bùn).  

 

4.5  Các tàu hoạt động bằng dầu nhiên liệu nặng có tỷ trọng tƣơng đối lớn hơn 0,94 ở 15 ° 

C phải đƣợc cung cấp một bể chứa nƣớc la canh có dầu có dung tích thích hợp và đƣợc trang 

bị các thiết bị gia nhiệt để làm nóng sơ bộ hỗn hợp dầu trƣớc khi xả chất trong bể vào biển qua 

dải phân cách đáy thép 15 ppm.  

 

5 Kích thƣớc của cặn dầu (bùn) và bể chứa nƣớc la canh có dầu 

5.1  Các bể thu gom chất thải dầu từ các chức năng khác nhau trong buồng máy phải có 

sức chứa phù hợp, phù hợp với loại hình dịch vụ dự kiến của tàu. Thông tin đƣa ra dƣới 

đây sẽ cung cấp hƣớng dẫn về mặt này, nhƣng tất cả các khía cạnh khác áp dụng cho mô 

hình giao dịch tàu cụ thể và thời gian cập cảng cũng cần đƣợc tính đến.  

5.2  Dung tích khuyến nghị cho các bể chứa cặn dầu (bùn) đƣợc quy định trong các 

giải thích của quy định 12 của Phụ lục I Công ƣớc MARPOL.  

 

5.3  Các bể chứa dầu ở đáy tàu, nếu đƣợc lắp đặt, phải có dung tích cung cấp cho tàu sự 

linh hoạt trong hoạt động tại các cảng, vùng nƣớc ven biển và các khu vực đặc biệt mà không 

cần phải xả nƣớc khử dầu lên tàu. Lợi ích hoạt động của việc không phải vận hành thiết bị 

tách nƣớc la canh 15 ppm thƣờng xuyên cũng cần đƣợc xem xét. Dung tích khuyến nghị của 

các bể chứa nƣớc la canh có dầu phải nhƣ sau:  

 

 

Đánh giá động cơ chính(kW) Công suất (m3) 
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lên tới 1.000 4 

Trên 1.000 lên tới 20.000 P/250 

Trên 20.000 40+P/500 

 

Trong đó: P = đánh giá động cơ chính tính bằng kW. 

Đối với các tàu áp dụng IBTS, dung tích của các bể chứa nƣớc la canh có dầu có thể giảm.  

 

6 Hệ thống bơm, đƣờng ống và xả trong khoang máy 

6.1  Trên tàu, các hệ thống đẩy đƣợc vận hành bằng dầu nhiên liệu nặng, các hƣớng dẫn 

sau đây đƣợc cung cấp cho hệ thống đƣờng ống bao gồm các bộ phận của nhà máy để xử 

lý và lƣu trữ nƣớc la canh có dầu, cặn dầu (bùn), dầu thoát ra và rò rỉ và thải.  

 

6.2  Nƣớc thải từ các thiết bị tách nƣớc la canh 15 ppm phải có khả năng đƣợc tái chế 

đến bể chứa la canh có dầu hoặc nƣớc la canh có dầu.  

 

6.3  Nếu một máy bơm tích hợp đƣợc lắp, việc xả không đƣợc bỏ qua bộ tách la 

canh 15 ppm.  

 

6.4  Hệ thống đƣờng ống xả của thiết bị tách nƣớc la canh 15 ppm phải hoàn 

toàn tách biệt với hệ thống bơm nƣớc la canh và nƣớc dằn ngoại trừ dòng tái chế 

nêu trong đoạn 6.2.  

6.5  Các hệ thống đƣờng ống xả đƣợc trang bị để đảm bảo an toàn cho tàu trong các tình 

huống khẩn cấp, chẳng hạn nhƣ hỏa hoạn hoặc lũ lụt, phải giải quyết hiệu quả và kịp thời các 

trƣờng hợp khẩn cấp đó và do đó phải luôn sẵn sàng để tuân thủ các quy định về bố trí bơm la 

canh trong chƣơng SOLAS II-1. Do đó, không nên bỏ trống quá trình xả đáy tàu và phải duy 

trì hoạt động mọi lúc.  

6.6  Đƣờng ống xả cặn dầu (bùn) của tàu tới đầu nối xả tiêu chuẩn phải tuân theo 

quy định 12 của Phụ lục I MARPOL. 

6.7  Nƣớc bẩn đã tách và nƣớc kiểm soát thải ra của máy lọc dầu nhiên liệu nên đƣợc 

xả vào một bể chứa cụ thể cho mục đích này nhằm giảm thiểu dòng chảy vào bể xả cặn dầu 

(bùn) để tách cặn. Bể đặc biệt này nên đƣợc đặt phía trên đáy đôi nhằm mục đích tạo điều 

kiện thoát nƣớc mà không cần bơm thoát nƣớc. Nếu nƣớc bẩn và nƣớc kiểm soát thải ra từ 

các bộ lọc không đƣợc xả vào một bể cụ thể, và thay vào đó là bể xả cặn dầu (bùn) để tách 

bùn, bể phải đƣợc đặt ở trên đáy đôi cho mục đích của thiết bị thoát nƣớc nêu trên.  

6.8  Theo quy định 12.3 của Phụ lục I Công ƣớc MARPOL, đƣờng ống đến và đi từ 

bể chứa bùn không đƣợc kết nối trực tiếp trên boong, ngoài kết nối xả tiêu chuẩn theo 

yêu cầu của quy định 13.  

7 Hệ thống dành cho bùn đƣợc tắt 

 

7.1 Bể chứa bùn đã tách và hệ thống đƣờng ống của chúng 
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Các bể chứa bùn đã tách, hệ thống đƣờng ống và máy bơm của chúng phải đƣợc thiết kế có 

tính đến hƣớng dẫn trong các tiểu đoạn sau. Đối với kích thƣớc của bể chứa, hãy tham khảo 

hƣớng dẫn có trong phần 5.  

 

7.1.1 Hệ thống gia nhiệt bể chứa 

 

Bể chứa bùn đã tách cần đƣợc trang bị hệ thống gia nhiệt bể chứa. Các ống gia nhiệt phải 

đƣợc bố trí sao cho có thể nhìn thấy từ đầu vào của hệ thống sƣởi, đầu tiên chúng đƣợc bố 

trí theo đƣờng ranh giới và sau đó xuyên qua toàn bộ khu vực đáy đủ cao, để tránh bị bao 

phủ hoàn toàn bởi các chất cặn trong bể. Hệ thống gia nhiệt bể chứa phải đƣợc thiết kế sao 

cho có thể làm nóng cặn dầu lên đến 60 ° C. Đƣờng hút từ bể chứa bùn đến máy bơm phải 

đƣợc cung cấp thiết bị theo dõi nhiệt.  

 

7.1.2 Bể xả cặn dầu (bùn) 

Bể chứa bùn đã tách hoặc các loại dầu thải khác có thể đƣợc bố trí nhƣ một bể xả cặn dầu 

(bùn) riêng biệt.  

7.1.3 Đƣờng ống dẫn từ máy lọc dầu nhiên liệu nặng đến bể chứa 

 

Bất cứ khi nào có thể, bể chứa cặn dầu (bùn) nên đƣợc đặt bên dƣới bộ lọc dầu nhiên liệu 

nặng. Nếu điều này là không thể, bể chứa cặn dầu (bùn) phải đƣợc đặt gần thiết bị lọc dầu 

nhiên liệu nặng sao cho có thể lắp đặt đƣờng xả vào bể chứa ở độ dốc lớn nhất. Các đƣờng 

ống, nếu có thể, phải thẳng hoặc đƣợc lắp với các cút bán kính lớn.  

 

7.1.4  Đƣờng hút từ bể chứa cặn dầu (bùn) 

Bơm hút cần đƣợc bố trí sao cho đƣờng dẫn đến lỗ hút càng ngắn càng tốt; hoặc bể chứa 

cặn dầu (bùn) nên đƣợc lắp hoặc thiết kế sao cho cặn dầu (bùn) di chuyển xuống dốc về 

phía cửa hút. Các khe hở phải đƣợc đặt càng rộng càng tốt trong các khung phía trên đáy 

bể sao cho cặn dầu có thể tiếp cận tự do với đƣờng hút.  

7.1.5  Máy bơm thu gom cặn dầu (bùn) và đƣờng áp lực 

Máy bơm phải phù hợp để sử dụng với cặn dầu có độ nhớt cao (bùn), ví dụ: ʺ máy bơm dịch 

chuyển tự mồiʺ, với các phƣơng tiện thích hợp để bảo vệ chống chạy khô. Nó phải có tổng 

đầu đủ và tốc độ phân phối để tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển bùn sản sinh hàng 

ngày lên tàu.  

7.1.6  Bơm xả cặn dầu (bùn) và đƣờng áp lực 

 

Máy bơm phải phù hợp để sử dụng với cặn dầu có độ nhớt cao, ví dụ: ʺ máy bơm dịch 

chuyển tự mồiʺ, với các phƣơng tiện thích hợp để bảo vệ chống chạy khô. Nó phải có tổng 

đầu đủ và có khả năng xả bể trong vòng 4 đến 8 giờ.  

7.1.7  Thiết kế bể chứa cặn dầu (bùn) để tạo điều kiện làm sạch 

 

Các lỗ tiếp cận phải đƣợc bố trí để có thể làm sạch tất cả các khu vực của bể. Một lỗ tiếp cận 
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nên đƣợc đặt trên đỉnh của bể để thuận tiện cho việc sử dụng máy bơm di động.  

 

7.1.8 Đƣờng thoát hơi 

Các bể chứa cặn dầu (bùn) nên đƣợc lắp các đƣờng thoát hơi để làm sạch.  

 

8 Ví dụ về một hệ thống trên tàu để đốt cặn dầu (bùn) 

8.1 Khái quát 

Cặn dầu (bùn) từ các bể chứa cặn dầu (bùn) có thể đƣợc đốt trong hệ thống đốt trên tàu. Bể 

chứa cặn dầu (bùn) không phải là phƣơng tiện để xử lý cặn dầu (bùn), mà là để giữ cặn dầu 

(bùn) để thải bỏ.  

 

8.2 Hệ thống đốt cặn dầu (bùn) 

Hệ thống đốt cặn dầu (bùn) có thể bao gồm:  

 

.1 lò hơi hoặc lò sƣởi của hệ thống chất lỏng nhiệt hoặc lò đốt; 

.2 lò đốt dầu; 

.3 hệ thống xử lý cặn dầu; và 

 

.4 bể chứa phụ dành cho cặn dầu (bùn). 

8.3 Hệ thống xử lý cặn dầu (bùn) 

Hệ thống xử lý cặn dầu bao gồm:  

 

.1  bể chứa cặn dầu (bùn) đƣợc thiết kế để phục vụ hệ thống đốt cặn dầu (bùn);  

 

.2 hệ thống gia nhiệt sơ bộ cặn dầu (bùn); 

.3 bộ lọc; và 

 

.4 hệ thống đồng nhất. 

8.4 Bể chứa cặn dầu (bùn) phụ 

Bể chứa cặn dầu (bùn) phụ phải đƣợc liệt kê theo mục 3.1 trong Phần bổ sung của Giấy 

chứng nhận IOPP, vì nó đƣợc cung cấp các phƣơng tiện để thoát nƣớc (thải bỏ) và xử lý cặn 

dầu (bùn) trong hệ thống đốt cặn dầu ( bùn).  

Bể chứa cặn dầu (bùn) phụ nên đƣợc cung cấp cùng với bể chứa cặn dầu (bùn) để chứa cặn 

dầu (bùn) và các loại dầu thải khác. Nó phải đƣợc trang bị các thiết bị thoát nƣớc thích hợp 

kết thúc nhƣ quy định trong quy định 12.3.3.1 của MARPOL Phụ lục I. Để cải thiện khả 

năng cháy và nhiệt trị, cần cung cấp một kết nối cung cấp dầu nhiên liệu.  
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8.5 Hệ thống đồng nhất 

Hệ thống đồng nhất phải đảm bảo rằng toàn bộ thành phần của bể chứa cặn dầu (bùn) phụ 

phải đƣợc xử lý thành một hỗn hợp đồng nhất và dễ cháy. Hệ thống này nên đƣợc đƣa vào 

hoạt động sau khi bể thoát nƣớc đầy đủ. Cần cung cấp một thiết bị để chỉ thị và giám sát 

liên tục hàm lƣợng nƣớc của cặn dầu.  

 

9 Tuyên bố về sự việc 

 

Một Tuyên bố về sự việc có thể đƣợc Cơ quan quản lý, hoặc các nhà khảo sát hoặc 

các tổ chức đƣợc Cơ quan quản lý công nhận chỉ định, ban hành cho các tàu treo cờ 

của mình đã tự nguyện lắp đặt hệ thống xử lý nƣớc la canh tích hợp (IBTS) theo các 

quy định của Hƣớng dẫn nêu trong phụ lục 1. Định dạng khuyến nghị của Tuyên bố 

về sự việc có trong phụ lục 2.  
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PHỤ MỤC 1 

GHI CHÖ HƢỚNG DẪN CHO MỘT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƢỚC LA CANH TÍCH 

HỢP (IBTS) 

 

1 Giới thiệu 

1.1  Nƣớc la canh có dầu đƣợc tạo ra do rò rỉ nƣớc và dầu từ thiết bị và đƣờng ống hoặc 

các công trình bảo dƣỡng do hoạt động thƣờng xuyên trong khoang máy của tàu. Dầu và 

nƣớc bị rò rỉ nhƣ vậy thƣờng đƣợc trộn lẫn và thu thập trên nóc bể hoặc la canh là nƣớc la 

canh có dầu.  

1.2  Phụ lục I Công ƣớc MARPOL đƣa ra các yêu cầu bắt buộc đối với việc xử lý nƣớc 

la canh có dầu. Việc vận hành xử lý nhƣ vậy, bao gồm vận hành và bảo dƣỡng thiết bị tách 

nƣớc dầu, là một gánh nặng đối với các kỹ sƣ trên tàu..  

 

1.3  Sau khi sửa đổi Hướng dẫn và Thông số kỹ thuật về Thiết bị Ngăn ngừa Ô 

nhiễm cho la canh khoang máy của tàu đƣợc thông qua theo nghị quyết MEPC.107 

(49), khả năng của các thiết bị tách nƣớc có dầu đã đƣợc cải thiện. Tuy nhiên, quy 

trình xử lý nƣớc la canh có dầu với thiết bị cải tiến và tải trọng của các kỹ sƣ về cơ 

bản sẽ không thay đổi do lƣợng nƣớc la canh có dầu tạo ra trên tàu không giảm.  

 

1.4  Để thúc đẩy việc ngăn ngừa ô nhiễm dầu từ các khoang máy của tàu và giảm tải cho 

các kỹ sƣ trên tàu, việc giảm thiểu lƣợng nƣớc la canh có dầu đƣợc tạo ra trong khoang máy 

là một cách hiệu quả.  

1.5  Mục đích của các ghi chú Hƣớng dẫn này là cung cấp cho các chủ tàu và các nhà 

đóng tàu thông tin để giúp thiết kế các con tàu kết hợp với khái niệm IBTS.  

 

2 Khái niệm về Hệ thống xử lý nƣớc la canh tích hợp (IBTS) 

Hệ thống xử lý nƣớc la canh tích hợp (IBTS) là một hệ thống để giảm thiểu lƣợng nƣớc la 

canh có dầu tạo ra trong khoang máy bằng cách xử lý nƣớc và dầu rò rỉ riêng biệt. Nó cũng 

cung cấp một phƣơng tiện tích hợp để xử lý nƣớc la canh có dầu và cặn dầu (bùn).  

 

3 Các định nghĩa cho mục đích của ghi chú Hƣớng dẫn 

3.1  "Hệ thống thoát nƣớc sạch" có nghĩa là hệ thống thoát nƣớc bên trong nhƣ hệ thống 

thoát nƣớc do rò rỉ và ngƣng tụ từ thiết bị dùng cho nƣớc biển, nƣớc ngọt, hơi nƣớc, điều 

hòa không khí, v.v., thƣờng không bị nhiễm dầu.  

3.2  "Hệ thống thoát có dầu" có nghĩa là đƣờng thoát ra từ sự rò rỉ của thiết bị đƣợc sử 

dụng cho dầu và thoát nƣớc từ thiết bị mà trong các trƣờng hợp bình thƣờng có thể chứa dầu.  

3.3  "Nƣớc la canh có dầu" có nghĩa là nƣớc đƣợc thu thập trong các la canh hoặc nắp 

bể chứa, chẳng hạn nhƣ nƣớc do rò rỉ bất ngờ từ đƣờng ống hoặc công việc bảo trì trong 

khoang máy, có thể bị ô nhiễm bởi dầu.  
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3.4  "Cặn dầu (bùn)": tham khảo đoạn 2.2 của Hƣớng dẫn sửa đổi; bao gồm đƣờng 

thoát có dầu.  

 

3.5  "Bộ phận tách nƣớc la canh" là một bộ phận tiền xử lý đƣợc thiết kế để tách dầu ra 

khỏi nƣớc la canh trƣớc khi nƣớc la canh đi vào bể chứa nƣớc la canh có dầu..  

 

3.6  "Bể chứa nƣớc la canh sạch" có nghĩa là các bể chứa nƣớc đã qua xử lý từ thiết 

bị lọc dầu.  

 

4 Sơ lƣợc về IBTS 

4.1 Thu gom đƣờng thoát 

4.1.1  Đƣờng thoát có dầu đƣợc thu gom thông qua các hệ thống thoát nƣớc cố định 

đến bể chứa cặn dầu (bùn).  

4.1.2  Hệ thống thoát nƣớc sạch đƣợc thu gom thông qua hệ thống thoát nƣớc cố định 

để làm sạch bể chứa. Các máng xối mở không đƣợc hƣớng vào bể chứa nƣớc sạch.  

4.1.3  Đƣờng thoát có dầu và đƣờng thoát sạch nên đƣợc thu gom riêng để không làm 

nhiễm dầu vào đƣờng thoát sạch.  

 

4.2 Tiền xử lý nƣớc la canh có dầu 

Để tránh cấp quá nhiều dầu cho thiết bị lọc dầu, nƣớc la canh có dầu trong la canh tàu 

đƣợc chuyển đến bộ phận tách nƣớc la canh để chuẩn bị trƣớc dầu. Nƣớc có hàm lƣợng 

dầu cao đƣợc chuyển đến bể chứa bùn, và nƣớc có hàm lƣợng dầu thấp đƣợc chuyển đến 

bể chứa nƣớc la canh có dầu.  

 

4.3 Xả nƣớc la canh có dầu 

4.3.1  Nƣớc la canh có dầu trong bể chứa nƣớc la canh có dầu đƣợc thải ra ngoài qua 

thiết bị tách nƣớc dầu theo quy định 14 của Công ƣớc.  

4.3.2  Nƣớc la canh sạch đã đƣợc xử lý qua thiết bị lọc dầu chỉ có thể đƣợc thải ra ngoài 

qua thiết bị báo động 15 ppm kết hợp với thiết bị dừng tự động bằng máy bơm nƣớc la 

canh sạch riêng biệt.  

 

4.4 Xả đƣờng thoát nƣớc sạch 

 

Hệ thống thoát nƣớc sạch có thể đƣợc xả trực tiếp trên tàu thông qua hệ thống xả, độc 

lập với hệ thống dành cho nƣớc la canh có dầu hoặc dầu.  

 

4.5 Xử lý cặn dầu (bùn) 

4.5.1  Cặn dầu (bùn) có thể đƣợc thu gom trong các bể chứa riêng biệt đƣợc chỉ định cho 

cặn dầu nhiên liệu và cặn dầu bôi trơn, tƣơng ứng.  
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4.5.2  Nƣớc trong cặn dầu (bùn) có thể bị bay hơi bằng cách trộn và gia nhiệt trong bể 

chứa cặn dầu (bùn). Quá trình khử nƣớc trong cặn dầu (bùn) bằng bay hơi cƣỡng bức 

cần đƣợc quản lý cẩn thận để kiểm soát nhiệt độ trong bể chứa cặn để cho phép nƣớc 

bay hơi nhƣng cũng giảm nguy cơ hình thành sƣơng dầu trong các đƣờng thông hơi. 

Nhiệt độ tối đa của bể chứa cặn dầu (bùn) không đƣợc vƣợt quá 100 ℃ . Thời gian gia 

nhiệt cho quá trình bay hơi nên đƣợc giữ ở mức tối thiểu, chỉ để giảm hàm lƣợng nƣớc 

đủ để đảm bảo đủ khả năng cháy. Để ngăn chặn dòng chảy ngƣợc của nƣớc ngƣng tụ, 

đƣờng thông hơi phải đƣợc cách nhiệt hoặc lắp bằng các phƣơng tiện khác, ví dụ: một 

quạt chiết. Việc sử dụng đƣờng hồi lƣu nƣớc ngƣng/bắt sƣơng mù có thể đƣợc xem xét 

để chuyển hƣớng bất kỳ nƣớc ngƣng tụ nào trở lại bể chứa cặn dầu (bùn) hoặc bể chứa 

cặn dầu (bùn) phụ.  

 

4.5.3  Cặn dầu (bùn) có thể đƣợc đốt bằng hệ thống đốt bùn hoặc xử lý đến các cơ sở tiếp 

nhận thông qua kết nối xả tiêu chuẩn.  

4.6 Tái sinh dầu nhiên liệu từ bùn 

4.6.1  Cặn dầu (bùn) có thể đƣợc sử dụng trên tàu làm nhiên liệu tái sinh. Cặn dầu (bùn) 

đƣợc thu gom trong bể chứa cặn dầu (bùn) trƣớc khi xử lý (thải bỏ) trở lại hệ thống dầu 

nhiên liệu dƣới dạng dầu nhiên liệu tái sinh.  

4.6.2  Việc thoát dầu phải đƣợc ghi vào sổ ghi dầu nhƣ bất kỳ việc thu gom cặn dầu (bùn) 

nào khác.  

4.6.3  Tái sinh dầu nhiên liệu từ cặn dầu (bùn) phải là một phƣơng tiện đƣợc phê duyệt 

để xử lý cặn dầu (bùn) theo Phụ lục của Giấy chứng nhận IOPP.  

4.6.4  Quá trình tái sinh có thể bao gồm lọc, gạn hoặc làm sạch để loại bỏ các phần nặng 

không mong muốn khỏi cặn dầu (bùn).  

4.6.5  ần cẩn thận để đảm bảo rằng các yêu cầu về chất lƣợng dầu nhiên liệu trong Khu vực 

kiểm soát khí thải (SOX) đƣợc tuân thủ khi dầu nhiên liệu tái sinh đƣợc sử dụng trong khu 

vực đó.  

4.6.6  Nhiên liệu tái sinh đƣợc đƣa trở lại hệ thống dầu nhiên liệu của tàu với tốc độ 

bằng hoặc thấp hơn lƣợng bùn thải trung bình trên tàu. Điều này nhằm không làm thay đổi 

mức độ phát thải của khí thải khi sử dụng dầu nhiên liệu có bổ sung dầu nhiên liệu tái sinh 

so với sử dụng dầu nhiên liệu đƣợc phân phối mà không có tách bùn trƣớc.  

5 Các cài đặt bổ sung của IBTS 

Ngoài các hệ thống lắp đặt theo yêu cầu của Công ƣớc, các hệ thống lắp đặt sau đây phải là 

một phần của IBTS:  

5.1 Hệ thống thoát 

5.1.1  Các khay hoặc rãnh nhỏ giọt có đủ độ sâu cần đƣợc cung cấp dƣới các thiết bị sử 

dụng cho dầu nhƣ động cơ diesel, vòi đốt, máy bơm, lò sƣởi, bộ làm mát, bộ lọc và bể chứa 

để chứa dầu tràn. 
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5.1.2  Các khay hoặc rãnh nhỏ giọt có đủ độ sâu cần đƣợc cung cấp dƣới các thiết bị sử 

dụng cho nƣớc nhƣ máy bơm, máy sƣởi, máy làm mát, bộ lọc, bể chứa, bình ngƣng và lò hơi 

để chứa nƣớc tràn.  

5.1.3  Các bố trí đƣờng thoát độc lập cho dầu và nƣớc đến các bể chứa bùn và bể chứa 

nƣớc la canh cũng cần đƣợc cung cấp. Bất kỳ đƣờng thoát hở nào trong buồng máy đều 

thuộc định nghĩa của nƣớc la canh có dầu từ buồng máy. Nƣớc nhƣ vậy sẽ đƣợc thải lên bờ 

hoặc thông qua thiết bị tách nƣớc có dầu trên tàu.  

5.1.4  Thoát nƣớc độc lập của đƣờng thoát nƣớc sạch từ thiết bị thƣờng không chứa dầu 

phải đƣợc làm sạch bể chứa nƣớc xả.  

 

5.2 Bộ phận tiền xử lý để tách dầu 

Tiền xử lý có thể diễn ra trong thiết bị chuyên dụng hoặc bộ phận tách nƣớc la canh.  

 

Bộ phận tách nƣớc la canh không phải là bể chứa và chỉ nên đƣợc đổ đầy hoặc làm 

trống trong quá trình bảo dƣỡng. Nó là một thiết bị phân tách dầu khỏi nƣớc la canh có 

dầu bằng trọng lực. Nó có thể sử dụng một tầng với các phƣơng tiện thoát cho dầu ở 

phía trên để có thể tách cơ bản nƣớc la canh có dầu. Các phƣơng tiện để loại bỏ cặn cần 

đƣợc cung cấp.  

 

Tham khảo ví dụ về bộ phận tách nƣớc la canh đƣợc thể hiện trong hình 1.  

 

Từ máy bơm nƣớc la canh 

 

 
 

Đến bể chứa nƣớc la canh Đến bể chứa cặn dầu (bùn) 

Hình 1 - Ví dụ về bộ phận tách nƣớc la canh 

 

5.3 Bể chứa 
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5.3.1 Bể xả sạch: bể chứa để giữ các đƣờng thoát sạch. 

5.3.2 Bể chứa nƣớc la canh có dầu: bể chứa để thu gom nƣớc la canh có dầu. 

5.3.3  Bể chứa cặn dầu (bùn) phụ: bể chứa để chuẩn bị cặn dầu (bùn) để đốt.  

 

5.4 Hệ thống xả đƣờng thoát nƣớc sạch 

Hệ thống xả trên boong của các đƣờng thoát sạch phải độc lập với hệ thống thoát nƣớc la canh 

có dầu. Việc vệ sinh thiết bị có đƣờng thoát sạch phải tính đến việc xử lý thích hợp các chất tẩy 

rửa hóa học (ví dụ: chất nhũ hóa) và cặn nƣớc rửa (bao gồm bồ hóng và dầu nhớt). Chất làm 

sạch/cặn nƣớc rửa có thể làm bẩn hệ thống lọc dầu và do đó phải đƣợc thu gom và/hoặc lọc 

riêng biệt (ví dụ: thiết bị di động).  

 

5.5 Máy bơm dành riêng cho bộ tách nƣớc có dầu 

 

Tốt hơn là một máy bơm riêng đƣợc cung cấp để chuyển nƣớc la canh đã qua xử lý trƣớc 

từ bể chứa nƣớc la canh có dầu sang thiết bị tách nƣớc có dầu để không trộn lẫn nƣớc la 

canh đã xử lý trƣớc với nƣớc la canh có dầu chƣa qua xử lý.  

 

5.6 Hệ thống sƣởi 

5.6.1 Bố trí hệ thống sƣởi cho bộ phận tách nƣớc la canh để tạo điều kiện thuận lợi để 

tách dầu. 

5.6.2  Bố trí hệ thống sƣởi cho bể chứa cặn dầu (bùn) để làm bốc hơi nƣớc và tạo điều 

kiện thuận lợi cho quá trình đốt. Nhiệt độ tối đa của bể chứa cặn dầu (bùn) không đƣợc vƣợt 

quá 100 ℃. Thời gian gia nhiểu để bay hơi nên đƣợc giữ ở mức tối thiểu, chỉ để giảm hàm 

lƣợng nƣớc đủ để đảm bảo đủ khả năng cháy.  

 

6 Ví dụ về IBTS 

Sơ đồ quy trình điển hình của IBTS đƣợc thể hiện trong hình 2.  
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Hình 2 - Sơ đồ quy trình của Hệ thống xử lý nƣớc la canh tích hợp (IBTS) 

 

 

 

 

 

Đƣớng thoát khí làm mát khí động cơ chính 

Nƣớc ngọt, nƣớc biển làm mát 

Đƣờng thoát hơi, nƣớc lò hơi 

Quá mạn 
Máy 

bơm 

Bể chứa nƣớc la canh có 

dầu 

 

Quá mạn 

Cảnh báo la canh 

Giếng la canh Máy 

bơm 

Máy 

bơm 

Máy bơm dầu thủy lực  

và đƣờng thoát tràn bể 

Bơm dầu thải và đƣờng thoát tràn bể 

Bơm Lo và đƣờng thoát tràn bể 

Đƣờng thoát tràn thiết bị la canh 

Pít tông động cơ chính bên dƣới 

Đƣớng thoát khí nén 

Hệ thống lựa chọn (không bao gồm khái niệm IBTS) 

Bể chứa nƣớc la 

canh sạch 

Máy bơm 

Cảnh báo la canh 

Ngƣng tụ 

Bùn của thiết bị lọc 

Đƣờng thoát sƣơng dầu 

Đƣờng thoát nƣớc xƣởng 

Phƣơng tiện 

tiếp nhận 

Ngƣng tụ 

Nƣớc bay hơi 

Lò đốt 

Lò hơi 

Bể lắng FO lò hơi 

Đƣờng thoát của buồng máy (rò 

rỉ từ đƣờng ống 

Nƣớc la canh có dầu 

Cặn dầu (bùn) Đƣờng thoát sạch 

Bể thoát nƣớc sạch 

Bể chứa cặn dầu (bùn) 

thoát ra 

Máy bơm gom 

bùn 

Bể chứa cặn dầu (bùn) 

Thiết bị tách nƣớc có dầu 

Thiết bị tách nƣớc 

la canh 

Bể chứa nƣớc 

la canh có dầu 

phụ 

 

Máy bơm 

Máy bơm 

Bể cặn dầu (bùn) phụ 

 

Bể chứa nƣớc thoát FO 

Đƣờng thoạt nƣớc lọc FO 

Máy bơm FO và đƣờng thoát nƣớc tràn 

bể 

Máy bơm 
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PHỤ MỤC 2 

 

ĐỊNH DẠNG TUYÊN BỐ VỀ VIỆC LẮP ĐẶT 

 HỆ THỐNG XỬ LÝ NƢỚC LA CANH TÍCH HỢP (IBTS) 

Các chi tiết của tàu:  

 

Tên tàu 

 

Số hoặc chữ cái riêng biệt 

 

Cảng đăng ký 

 

Tổng trọng tải 

 

Số IMO 

 

Điều này nhằm xác nhận rằng việc bố trí hệ thống xử lý nƣớc la canh tích hợp (IBTS) 

đƣợc lắp đặt trên tàu là phù hợp với các thông số kỹ thuật có trong phụ lục của Hướng dẫn 

2020 đối với các hệ thống xử lý chất thải có dầu trong khoang máy của tàu đã sửa đổi có 

kết hợp các ghi chú Hướng dẫn đối với hệ thống xử lý nước la canh tích hợp (IBTS) 

(MEPC.1/Circ.XXX) ở mức độ nhƣ đƣợc ghi bên dƣới ("X" cho biết đƣợc cung cấp và "-" 

cho biết không đƣợc cung cấp). 

 

1 Hệ thống đƣờng thoát 

 

 (1) Các khay hoặc rãnh nhỏ giọt có đủ độ sâu đƣợc cung cấp dƣới các thiết bị sử 

dụng dầu nhƣ động cơ diesel, vòi đốt, máy bơm, máy sƣởi, bộ làm mát, bộ 

lọc, bộ lọc nhiên liệu và dầu và các bể chứa dầu tràn. 

 ̋

 (2) Các khay hoặc rãnh nhỏ giọt có đủ độ sâu đƣợc cung cấp dƣới các thiết bị sử 

dụng nƣớc nhƣ máy bơm, máy sƣởi, máy làm mát, bộ lọc, bể chứa, bình 

ngƣng và lò hơi để chứa nƣớc tràn. 

 ̋

 (3) Bố trí thoát nƣớc độc lập cho các cống thoát có dầu đến bể chứa cặn dầu 

(bùn) đƣợc cung cấp. 

 ̋

 (4) Bố trí thoát nƣớc độc lập của đƣờng thoát nƣớc sạch từ thiết bị trong khoang 

máy thƣờng không chứa dầu đƣợc cung cấp. 

 ̋

 (5) Một máy bơm riêng để chuyển nƣớc la canh có dầu từ la canh hoặc nóc bể 

chứa đến bộ phận tiền xử lý hoặc đến bộ phận tách nƣớc la canh đƣợc cung 

cấp. 

 ̋
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2 Bộ phận tiền xử lý để tách dầu 

 

 (1) Bộ phận tách nƣớc la canh hoặc các thiết bị khác đƣợc cung cấp để tách dầu khỏi 

nƣớc la canh có dầu. 

 

 (2) Bộ phận tách nƣớc la canh  

  (a) Các tầng với các phƣơng tiện thoát dầu ở trên cùng để cho phép tách 

sơ cấp nƣớc la canh có dầu đƣợc cung cấp. 

 ̋

  (b) Các phƣơng tiện để loại bỏ cặn đƣợc cung cấp.  ̋

  (c) Bố trí gia nhiệt để tạo điều kiện thuận lợi để tách dầu trong trƣờng 

hợp khó phân tách sơ cấp bằng trọng lực. 

 ̋

 (3) Bộ phận tiền xử lý khác với bộ phận tách nƣớc la canh  

  (a) Nếu thiết bị tiền xử lý không phải là thiết bị tách nƣớc la canh đƣợc 

cung cấp trên tàu, thì khả năng tiền xử lý của nó phải đƣợc đảm bảo 

tƣơng đƣơng với thiết bị tách nƣớc la canh. 

 ̋

 

3 Bể chứa 

 

 (1) Tàu đƣợc cung cấp (các) bể chứa nƣớc sạch để giữ nƣớc thoát sạch trên tàu 

nhƣ sau: 

Nhận dạng Vị trí bể: 

Khung (từ) - 

(đến) 

Vị trí bể 

Vị trí bên 

Thể tích 

(m
3
) 

    

    

    

 

 

   

 

 (2) Tàu đƣợc cung cấp (các) bể giữ nƣớc la canh có dầu để giữ nƣớc la canh có 

dầu nhƣ đƣợc nêu trong mục 3.3 của Mẫu A hoặc B. 

   

 

 (3) Con tàu đƣợc trang bị (các) bể giữ nƣớc la canh có dầu để lƣu giữ toàn bộ 

lƣợng nƣớc la canh có dầu nhƣ đƣợc nêu trong mục 2.5.2 của Mẫu A hoặc B. 

 

 (4) Tàu đƣợc cung cấp (các) bể chứa cặn dầu (bùn) để giữ cặn dầu (bùn) trên tàu, 

nhƣ đƣợc nêu trong mục 3.1 của Mẫu A hoặc B. 

   

 

 

4 Hệ thống xả đƣờng thoát nƣớc sạch 

 

 (1) Bố trí xả trên tàu của các đƣờng thoát nƣớc sạch độc lập với hệ thống thoát nƣớc 

la canh có dầu đƣợc cung cấp. 

   

 

 (2) Các phƣơng tiện, nếu đƣợc cung cấp, để giám sát xả thải của các đƣờng thoát 

nƣớc sạch ra biển, nhƣ sau: 

   

 

 

5 Hệ thống xả nƣớc la canh có dầu 

 

 (1) Một máy bơm riêng để chuyển nƣớc la canh đã qua xử lý trƣớc từ bể chứa    
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nƣớc la canh có dầu đến thiết bị lọc/tách nƣớc có dầu (15 ppm) đƣợc cung cấp 

để không trộn lẫn nƣớc la canh đã xử lý trƣớc với nƣớc la canh có dầu chƣa 

qua xử lý. 

 

 (2) Tàu đƣợc cung cấp thiết bị lọc dầu để xử lý nƣớc la canh có dầu nhƣ nêu trong 

mục 2.2, 2.3 và 2.4 của Mẫu A hoặc B. 

   

 

 (3) Tàu có thể xả (các) bể chứa nƣớc la canh có dầu bằng cách kết nối xả 

tiêu chuẩn nhƣ đƣợc nêu trong phần 4 của Mẫu A hoặc B, với biện pháp 

bảo vệ để tránh ô nhiễm cặn dầu (bùn) vào hệ thống nƣớc la canh có dầu. 

Tham khảo Phụ lục I Công ƣớc MARPOL, quy định 12.3.3. 

   

 

 

6 Hệ thống xả cặn dầu (bùn) 

 

 (1) Hệ thống gia nhiệt để nƣớc bay hơi cƣỡng bức đƣợc cung cấp cho (các) 

bể chứa cặn dầu (bùn). 

   

 

 (2) Đƣờng thoát hơi của (các) bể chứa cặn dầu (bùn) phụ đƣợc cách nhiệt.    

 

 (3) Đƣờng thông hơi của (các) bể chứa cặn dầu (bùn) đƣợc lắp một quạt hút.    

 

 (4) Đƣờng thông hơi của (các) bể chứa cặn dầu (bùn) đƣợc lắp với đƣờng hồi 

lƣu ngƣng tụ/giữ sƣơng để chuyển hƣớng bất kỳ nƣớc ngƣng tụ nào trở lại 

bể chứa cặn dầu (bùn) (hoặc bể phụ) 

   

 

 (5) Tàu đƣợc cung cấp các phƣơng tiện để xử lý cặn dầu (bùn) đƣợc giữ lại trong 

các bể chứa cặn dầu nhƣ nêu trong mục 3.2 của Mẫu A hoặc B. 

   

 

 (6) Tàu đƣợc cung cấp một đƣờng ống để xả cặn dầu (bùn) từ la canh máy 

đến các cơ sở tiếp nhận, đƣợc trang bị đầu nối xả tiêu chuẩn tuân theo 

Phụ lục I Công ƣớc MARPOL, quy định 13, nhƣ đƣợc thể hiện trong 

phần 4 của Mẫu A hoặc B. 

   

 

Nơi cấp  ....................................................... Ngày cấp .......................................................  

 

Cơ quan cấp .................................................  của .............................................................  

 

***  
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PHỤ LỤC 14 

DỰ THẢO SỬA ĐỔI PHỤ LỤC I CÔNG ƢỚC MARPOL 

Sửa đổi phụ mục II (Mẫu giấy chứng nhận IOPP và các bổ sung) 

và phụ mục III (Mẫu sổ ghi dầu) 

 

Phụ mục II (Mẫu giấy chứng nhận IOPP và các bổ sung) Mẫu A và B 

[1 Lời nói đầu của phần 3 đƣợc thay thế bằng phần sau: 

"3  Các phƣơng tiện để lƣu giữ và xử lý cặn dầu (bùn) (quy định 12) và nƣớc 

la canh có dầu*  

____________________  

*  Công ƣớc không yêu cầu (các) bể chứa nƣớc la canh có dầu; nếu (các) bể nhƣ 

vậy đƣợc cung cấp, chúng phải đƣợc liệt kê trong bảng 3.3."  

2 Phần mới sau đây đƣợc thêm vào sau phần 3.3 hiện có: 

"3.4  Các phƣơng tiện đƣợc chấp nhận khác để xử lý nƣớc la canh có 

dầu(quy định 17.2.4) (nêu rõ)…………."  

 

Phụ mục III (Mẫu sổ ghi dầu) 

 

PHẦN I - Hoạt động trong khoang máy 

 

DANH SÁCH CÁC MỤC SẼ ĐƢỢC GHI LẠI  

3  Mã (D) "Không tự động bắt đầu xả nƣớc trên tàu, chuyển hoặc thải bỏ nƣớc la 

canh đã tích tụ trong khoang máy" đƣợc thay thế bằng đoạn sau:  

"(D)  Không tự động bắt đầu xả nƣớc trên tàu, chuyển hoặc thải bỏ nƣớc la canh 

đã tích tụ trong khoang máy:  

 

15 Phƣơng thức chuyển giao, xả thải hoặc thải bỏ: 

 

.1 thông qua thiết bị 15 ppm (vị trí trạng thái ở đầu và cuối); 

.2 đến các cơ sở tiếp nhận (xác định cảng);
* 

.3  bể chứa chất thải lỏng hoặc bể chứa hoặc (các) bể khác (cho biết 

(các) bể; nêu số lƣợng đƣợc giữ lại trong (các) bể, tính bằng m3); 

và 

 

.4  phƣơng pháp khác (nêu rõ). 

 _________________  

* Thuyền trƣởng phải có đƣợc từ ngƣời điều khiển các phƣơng tiện tiếp nhận, 

bao gồm sà lan và xe bồn, biên lai hoặc giấy chứng nhận ghi chi tiết số lƣợng 

nƣớc rửa bể, nƣớc dằn bẩn, cặn bẩn hoặc hỗn hợp dầu đƣợc chuyển cùng với 
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thời gian và ngày vận chuyển. Giấy biên nhận hoặc giấy chứng nhận, nếu 

đƣợc đính kèm với Phần I của Sổ ghi dầu, có thể hỗ trợ thuyền trƣởng cung 

cấp rằng con tàu không liên quan đến một sự cố ô nhiễm đƣợc xác nhận. Biên 

nhận hoặc giấy chứng nhận phải đƣợc lƣu cùng với Sổ ghi dầu Phần I."]  

***  
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PHỤ LỤC 15 

DỰ THẢO THÔNG TƢ MEPC SỬA ĐỔI 

 

HƢỚNG DẪN GHI CHÉP HOẠT ĐỘNG VÀO SỔ GHI DẦU 

PHẦN I - HOẠT ĐỘNG TRONG KHOANG MÁY (TẤT CẢ CÁC TÀU) 

 

 

1  Ủy ban Bảo vệ Môi trƣờng Biển, tại phiên họp thứ bảy mƣơi sáu, (từ ngày 19 đến 

ngày 23 tháng 10 năm 2020), đã thông qua văn bản sửa đổi Hướng dẫn ghi chép các hoạt 

động trong Sổ ghi dầu Phần I - Các hoạt động trong khoang máy (tất cả các tàu), đƣợc 

quy định trong phụ lục.  

 

2  Hƣớng dẫn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc tuân thủ các yêu cầu của 

Công ƣớc MARPOL trên tàu bằng cách cung cấp lời khuyên cho các thuyền viên về 

cách ghi lại các hoạt động khác nhau trong Sổ ghi dầu bằng cách sử dụng mã và số 

hạng mục chính xác để đảm bảo quy trình kiểm tra của chính quyền cảng thống nhất 

hơn.  

3  Các cơ quan quản lý của các Bên của Công ƣớc MARPOL đƣợc mời khuyến khích 

việc thực hiện Hƣớng dẫn đƣợc phụ lục để sử dụng trên các tàu treo cờ của họ và phổ biến 

nó cho tất cả các bên liên quan bao gồm cả ngƣời điều khiển tàu, nhân viên khảo sát và cán 

bộ kiểm tra của chính quyền cảng..  

 

4 Thông tƣ này bãi bỏ MEPC.1/Circ.736/Rev.2. 
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PHỤ LỤC 

HƢỚNG DẪN GHI CHÉP CÁC HOẠT ĐỘNG VÀO SỔ GHI DẦU 

PHẦN I - HOẠT ĐỘNG TRONG KHOANG MÁY (TẤT CẢ CÁC TÀU) 

Hƣớng dẫn chung 

 

•  Hƣớng dẫn này chỉ bao gồm các phần C đến I. 

•  Các hoạt động phải đƣợc ghi lại theo thứ tự thời gian đƣợc thực hiện trên tàu. 

•  Ngày phải đƣợc nhập ở định dạng ngày-tháng-năm, ví dụ: 16 tháng 3 năm 2009. 

•  Việc đốt hoặc đổ rác có dầu lên bờ và các bộ lọc đã qua sử dụng chỉ nên đƣợc ghi 

vào Sổ Ghi Rác. 

•  Tất cả các Mục nhập phải đƣợc thực hiện và có chữ ký của sĩ quan hoặc viên chức 

phụ trách các hoạt động liên quan và mỗi trang hoàn thành sẽ đƣợc ký bởi thuyền 

trƣởng. 

•  Không để trống bất kỳ dòng đầy đủ nào giữa các mục nhập liên tiếp. 

•  Nếu một mục nhập sai đã đƣợc ghi vào Sổ Ghi Dầu (ORB), thì ngay lập tức phải 

gạch đầu dòng bằng một dòng sao cho mục nhập sai vẫn có thể đọc đƣợc. 

• Mục nhập sai phải đƣợc ký tên và ghi ngày tháng, với mục nhập mới đƣợc sửa chữa 

sau đây. 

•  Danh pháp bể chứa phải đƣợc ghi theo định dạng đƣợc ghi trong Giấy chứng nhận 

Ngăn ngừa Ô nhiễm Dầu Quốc tế (IOPPC). 

•  Việc ghi lại số lƣợng đƣợc giữ lại trong các bể chứa nƣớc la canh đƣợc liệt kê theo 

mục 3.3 của IOPPC là tự nguyện và không đƣợc Công ƣớc yêu cầu. 

•  Việc ghi lại việc bảo trì chung các hạng mục liên quan đến OWS vẫn tự nguyện và 

không bắt buộc phải đƣợc ghi vào ORB. 

Sử dụng mã C.11: Thu gom cặn dầu (bùn) 

Ví dụ #1 

Kiểm kê hàng tuần các bể chứa cặn dầu (bùn) (bể đƣợc liệt kê theo mục 3.1 trong Phần bổ 

sung cho IOPPC) 

 

Ngày Mã 
Mục 

số 
Biên bản hoạt động/chữ ký của cán bộ phụ trách 

Ngày-tháng-năm C 11.1 [Tên của mục 3.1 Bể chứa &Tên gọi] 

  11.2 xx m
3 

  
11.3 xx m

3 

   
ký tên: (Cán bộ phụ trách, Tên & Cấp bậc) 

ngày-tháng-năm 

Ngày-tháng-năm C 11.1 [Tên của mục 3.1 Bể chứa & Chỉ định] 

  11.2 xx m
3 

  
11.3 xx m

3 

   
ký tên: (Cán bộ phụ trách, Tên & Cấp bậc) 

ngày-tháng-năm 
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Ví dụ #2 

Ghi lại cặn dầu (bùn) đƣợc thu thập bằng cách vận hành thủ công trong bể chứa cặn dầu 

(bùn) (bể đƣợc liệt kê theo mục 3.1 trong Phần bổ sung cho IOPPC)
*  

 

Ngày Mã 
Mục 

số 
Biên bản hoạt động/chữ ký của cán bộ phụ trách 

Ngày-tháng-năm C 11.1 [Tên của mục 3.1 Bể chứa &Tên gọi] 

  11.2 xx m
3 

  
11.3 xx m

3 

  
11.4 xx m

3
được thu thập từ [xác định nguồn] 

   ký tên: (Cán bộ phụ trách, Tên & Cấp bậc) 

ngày-tháng-năm 

Ghi chú:  Ngƣời điều khiển bắt đầu thu gom thủ công trong đó cặn dầu (bùn) đƣợc chuyển 

(chuyển bằng máy bơm) vào (các) bể chứa cặn dầu (bùn). Ví dụ về các hoạt động 

nhƣ vậy có thể là:  

 

1.  Thu gom cặn dầu (bùn) từ bể thoát nƣớc của thiết bị tách dầu nhiên liệu.  

 

2. Thu gom cặn dầu (bùn) bằng cách xả các bể chứa của động cơ. 

3.  Thêm dầu nhiên liệu vào bể chứa cặn dầu (bùn) (tất cả vật chất bên trong 

của bể chứa bùn đƣợc coi là bùn).  

4.  Thu gom bùn từ các bể chứa nƣớc la canh - trong trƣờng hợp này cũng 

cần có một lối vào xử lý nƣớc la canh.  

_______________  

*  Việc sử dụng Mã Mục Số C 11.4 chỉ đƣợc áp dụng theo các sửa đổi của Phụ lục I 

Công ƣớc có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2011 (nghị quyết MEPC.187 (59)).  

Sử dụng mã C.12: Thải bỏ hoặc chuyển dầu cặn (bùn)  

Ví dụ #3 

Xử lý cặn dầu (bùn) thông qua kết nối bờ 

 

Ngày Mã 
Mục 

số 
Biên bản hoạt động/chữ ký của cán bộ phụ trách 

Ngày-tháng-

năm 

C 12.1 xx m
3
bùn từ [Tên của mục 3.1 Bể chứa và tên gọi], 

xx m
3
được giữ lại, 

   đến "danh tính hoặc tên của phương tiện nhận bùn, tức là 

sà lan, xe bồn hoặc phương tiện trên bờ" trong thời gian ở 

cảng (Tên cảng) 

   ký tên: (Cán bộ phụ trách, Tên & Cấp bậc) 
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ngày-tháng-năm 

Ghi chú:Thuyền trƣởng phải có đƣợc từ ngƣời điều khiển các phƣơng tiện tiếp nhận, 

bao gồm sà lan và xe bồn, biên lai hoặc giấy chứng nhận ghi chi tiết số lƣợng 

nƣớc rửa bể, nƣớc dằn bẩn, cặn bẩn hoặc hỗn hợp dầu đƣợc chuyển cùng với 

thời gian và ngày vận chuyển. Giấy biên nhận hoặc giấy chứng nhận, nếu đƣợc 

đính kèm với Phần I của Sổ ghi dầu, có thể hỗ trợ thuyền trƣởng cung cấp rằng 

con tàu không liên quan đến một sự cố ô nhiễm đƣợc xác nhận. Biên nhận 

hoặc giấy chứng nhận phải đƣợc lƣu cùng với Sổ ghi dầu Phần I."] .  

Ví dụ #4 

Xả nƣớc (thải bỏ) từ bể chứa cặn dầu (bùn) đƣợc liệt kê ở mục 3.1 trong Phần bổ sung 

cho IOPPC, đến bể chứa nƣớc la canh đƣợc liệt kê theo mục 3.3 trong Phần bổ sung cho 

IOPPC 

 

Ngày Mã 
Mục 

số 
Biên bản hoạt động/chữ ký của cán bộ phụ trách  

Ngày-tháng-

năm 

C 12.2 xx m
3
nước thoát ra từ [Tên của mục 3.1 Bể chứa & Tên 

gọi] xx m3 được giữ lại, 

   đến [Tên của mục 3.3 Bể chứa & Tên gọi] được giữ lại 

trong (các) bể xx m3
 

   
ký tên: (Cán bộ phụ trách, Tên & Cấp bậc) 

ngày-tháng-năm 

 

Ghi chú:Việc thu gom nƣớc la canh không cần tính đến, vì vậy chỉ cần một mục nhập duy 

nhất. Dung tích của bể chứa bùn không nên đƣợc ghi lại cho các mục C.12.x.  

 

Ví dụ #5 

Chuyển từ bể chứa cặn dầu (bùn) này sang bể chứa cặn dầu (bùn) khác, cả hai đều đƣợc 

liệt kê theo mục 3.1 trong Phần bổ sung cho IOPPC 

 

Ngày Mã 
Mục 

số 
Biên bản hoạt động/chữ ký của cán bộ phụ trách  

Ngày-tháng-

năm 

C 12.2 xx m
3
bùn được chuyển từ [Tên của mục 3.1 Bể chứa 

và Tên gọi], xx m3 được giữ lại, 

   đến [Tên của mục 3.3 Bể chứa & Tên gọi] được giữ lại 

trong (các) bể xx m3
 

   
ký tên: (Cán bộ phụ trách, Tên & Cấp bậc) 

ngày-tháng-năm 

Ví dụ #6 

Đốt cặn dầu (bùn) trong Lò đốt 

 

Ngày Mã 
Mục 

số 
Biên bản hoạt động/chữ ký của cán bộ phụ trách  
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Ngày-tháng-

năm 

C 12.3 xx m
3
bùn được chuyển từ [Tên của mục 3.1 Bể chứa 

và Tên gọi], xx m3 được giữ lại, 

   Đốt trong lò đốt trong xx giờ 

   ký tên: (Cán bộ phụ trách, Tên & Cấp bậc) 

ngày-tháng-năm 

Ví dụ #7 

Đốt cặn dầu (bùn) trong lò hơi 

 

Ngày Mã 
Mục 

số 
Biên bản hoạt động/chữ ký của cán bộ phụ trách  

Ngày-tháng-

năm 

C 12.4 xx m
3
bùn được chuyển từ [Tên của mục 3.1 Bể chứa 

và Tên gọi], xx m3 được giữ lại, 

   Đốt trong lò đốt trong xx giờ 

   ký tên: (Cán bộ phụ trách, Tên & Cấp bậc) 

ngày-tháng-năm 

 

Ví dụ #8 

Làm bay hơi nƣớc (thải bỏ) bằng cách thông gió cƣỡng bức hoặc tự nhiên từ bể chứa cặn 

dầu (bùn) đƣợc liệt kê theo mục 3.1 trong Phần bổ sung của IOPPC 

 

Ngày Mã 
Mục 

số 
Biên bản hoạt động/chữ ký của cán bộ phụ trách  

Ngày-tháng-

năm 

C 12.4 xxm
3
nước bay hơi từ [Tên của mục 3.1 Bể chứa và Tên 

gọi], xx m3 được giữ lại. 

   ký tên: (Cán bộ phụ trách, Tên & Cấp bậc) 

ngày-tháng-năm 

 

Trong trƣờng hợp thông gió cƣỡng bức hoặc các bố trí vật lý khác đƣợc cung cấp trong 

đƣờng thông hơi để ngăn dòng nƣớc ngƣng tụ chảy ngƣợc, điều này có thể đƣợc lƣu ý là 

các phƣơng tiện đƣợc chấp nhận khác trong Phần bổ sung IOPPC theo 3.2.3.  

 

Ghi chú:Nếu bay hơi cƣỡng bức đƣợc sử dụng để làm giảm lƣợng nƣớc trong cặn dầu 

(bùn) thì "gia nhiệt cặn dầu (bùn) nhƣ một phƣơng pháp làm giảm thể tích của 

nó bằng bay hơi cƣỡng bức" phải đƣợc ghi trong đoạn 3.2.3 "Các phƣơng tiện 

đƣợc chấp nhận khác" của IOPPC bổ sung.  

 

Ví dụ #9 

Tái sinh dầu nhiên liệu từ cặn dầu (bùn)
*  

 

Ngày Mã 
Mục 

số 
Biên bản hoạt động/chữ ký của cán bộ phụ trách  
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Ngày-tháng-

năm 

C 12.4 xx m
3
bùn thải được xử lý bằng cách tái sinh x m3 nhiên liệu 

trong [Bể chứa nhiên liệu và tên gọi] và x m3 nước trong 

[Tên của mục 3.3 Bể chứa & Tên gọi] 

   ký tên: (Cán bộ phụ trách, Tên & Cấp bậc) 

ngày-tháng-năm 

_______________  

*  Chỉ đƣợc phép nếu đƣợc đề cập nhƣ một phƣơng tiện thải bỏ đã đƣợc phê duyệt trong 

Phần bổ sung IOPPC.  

Sử dụng mã D: Không tự động bắt đầu xả nƣớc trên tàu, chuyển hoặc thải bỏ nƣớc la canh 

đã tích tụ trong khoang máy 

Ví dụ #10 

 

Bơm nƣớc la canh từ các la canh buồng máy đến bể chứa đƣợc liệt kê trong mục 3.3 (thông 

qua bộ phận tách nƣớc la canh, nếu đƣợc lắp đặt) trong Phần bổ sung cho IOPPC 

 

Ngày Mã 
Mục 

số 
Biên bản hoạt động/chữ ký của cán bộ phụ trách  

Ngày-tháng-

năm 

D 13 xx m
3
nước la canh từ giếng la canh buồng máy, 

  14 Bắt đầu: ...giờ:... phút, dừng: ...giờ:... phút 

   

15.3 

Đến [Tên của mục 3.3 Bể chứa & Tên gọi], được giữ lại 

trong (các) bể xx m3
 

   
ký tên: (Cán bộ phụ trách, Tên & Cấp bậc)Ngày-tháng-năm 

 

Quá trình chuyển từ giếng la canh sang bể chứa nƣớc la canh có dầu khi đi qua bộ phận 

tách nƣớc la canh phải đƣợc coi là một lần chuyển từ giếng la canh sang bể chứa nƣớc la 

canh có dầu và đƣợc ghi lại nhƣ trên.  

 

Ví dụ #10-1  

Làm rỗng và lấp đầy bộ phận tách nƣớc la canh cho các mục đích bảo trì 

 

Ngày Mã 
Mục 

số 
Biên bản hoạt động/chữ ký của cán bộ phụ trách  

 

Ngày-tháng-

năm 

 

I 

 XX m
3
nước la canh thoát ra từ bộ phận tách nước la canh 

sang (bể chứa nước la canh có dầu, v.v.), bây giờ YY m
3 

   
Thiết bị được làm sạch và đổ đầy nước 

   ký tên: (Cán bộ phụ trách, Tên & Cấp bậc)Ngày-tháng-năm 

 

Ghi chú:Các đầu vào phải đƣợc thực hiện cho việc chuyển để làm đầy và làm rỗng bộ 

phận tách nƣớc la canh trong quá trình bảo trì.  

 

Ví dụ #11 
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Chuyển nƣớc la canh giữa các bể đƣợc liệt kê trong mục 3.3 trong Phần bổ sung cho IOPPC 

 

Ngày Mã 
Mục 

số 
Biên bản hoạt động/chữ ký của cán bộ phụ trách  

Ngày-tháng-

năm 

D 13 xx m
3
nước la canh từ, [Tên của mục 3.3 Bể chứa & Tên 

gọi], 

xx m
3
 giữ lại, 

  14 Bắt đầu: ...giờ:... phút, dừng: ...giờ:... phút 

   

15.3 
Đến [Tên của mục 3.3 Bể chứa & Tên gọi], giữ lại trong 

(các) bể chứaxx m
3 

   
ký tên: (Cán bộ phụ trách, Tên & Cấp bậc)Ngày-tháng-năm 

 

Ví dụ #12 

Bơm nƣớc la canh từ bể chứa đƣợc liệt kê trong mục 3.3 trong Phần bổ sung cho IOPPC 

 

Ngày Mã 
Mục 

số 
Biên bản hoạt động/chữ ký của cán bộ phụ trách  

Ngày-tháng-

năm 

D 13 xx m
3
nước la canh từ [Tên của mục 3.3 Bể chứa & Tên gọi] 

   Dung tích xx m3, xx m3 được giữ lại 

  14 Bắt đầu: ...giờ:... phút, dừng: ...giờ:... phút 

  15.1 Thông qua thiết bị 15 ppm quá mạn 

   Vị trí bắt đầu: xx độ xx phút N/S, xx độ xx phút E/W 

   Vị trí dừng: xx độ xx phút N/S, xx độ xx phút E/W 

   ký tên: (Cán bộ phụ trách, Tên & Cấp bậc)Ngày-tháng-năm 

 

Ví dụ #13 

Xả nƣớc la canh từ bể chứa đƣợc liệt kê trong mục 3.3 trong Phần bổ sung cho IOPPC 

sang bể chứa cặn dầu (bùn) đƣợc liệt kê trong mục 3.1 trong Phần bổ sung cho IOPPC 

 

Ngày Mã 
Mục 

số 
Biên bản hoạt động/chữ ký của cán bộ phụ trách  

 

Ngày-tháng-

năm 

 

D 

 

13 

x m
3
nước la canh từ [Tên của mục 3.3 Bể chứa & Tên 

gọi], 

now xx m
3 

  
14 Bắt đầu: ...giờ:... phút, dừng: ...giờ:... phút 

   

15.3 
Được thu thập trong [Tên của mục 3.1 Bể chứa & Tên 

gọi] được giữ lại trong(các) bể xx m3
 

   
ký tên: (Cán bộ phụ trách, Tên & Cấp bậc)Ngày-tháng-năm 

Ghi chú: Có thể cần ghi mã C.11.4 nếu thao tác này là thao tác do ngƣời điều khiển bắt 

đầu bằng tay.  

Sử dụng mã E: Tự động bắt đầu xả nƣớc trên boong, chuyển hoặc thải bỏ nƣớc la canh 
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đã tích tụ trong khoang máy 

Ví dụ #14 

Bơm nƣớc la canh qua thiết bị 15 ppm từ bể chứa đƣợc liệt kê trong mục 3.3 trong Phần 

bổ sung cho IOPPC hoặc từ các giếng la canh buồng máy 

 

Ngày Mã 
Mục 

số 
Biên bản hoạt động/chữ ký của cán bộ phụ trách  

Ngày-tháng-

năm 

E 16 Bắt đầu bơm ...giờ:...phút tại xx độ xx phút B/N, xx độ xx 

phút Đ/T từ 

   [Tên của mục 3.3 Bể chứa & Tên gọi] 

  18 Dừng: …giờ…phút 

   ký tên: (Cán bộ phụ trách, Tên & Cấp bậc)Ngày-tháng-năm 

 

Ví dụ #15 

Chuyển nƣớc la canh từ giếng đáy buồng máy sang bể chứa đƣợc liệt kê theo mục 3.3 

trong Phần bổ sung cho IOPPC 

 

Ngày Mã 
Mục 

số 
Biên bản hoạt động/chữ ký của cán bộ phụ trách  

Ngày-tháng-

năm 

E 17 Chuyển bắt đầu giờ: phút sang 

   [Tên của mục 3.3 Bể chứa & Tên gọi] 

  18 Dừng: …giờ…phút 

   ký tên: (Cán bộ phụ trách, Tên & Cấp bậc)Ngày-tháng-năm 

 

Sử dụng mã F: Tình trạng của thiết bị lọc dầu 

Ví dụ #16 

Hỏng hóc của thiết bị lọc dầu, đồng hồ đo hàm lƣợng dầu hoặc thiết bị dừng hoạt động 

 

Ngày Mã 
Mục 

số 
Biên bản hoạt động/chữ ký của cán bộ phụ trách  

Ngày-tháng-

năm 

F 19 giờ:phút 

  20 giờ:phút (có thể không xác định - nếu phụ tùng thay thế đã 

được đặt hàng) 

  21 [Lý do hỏng, nếu biết] 

   ký tên: (Cán bộ phụ trách, Tên & Cấp bậc)Ngày-tháng-năm 

Ghi chú:Tình trạng của thiết bị lọc dầu cũng bao gồm các thiết bị báo động và dừng tự 

động, nếu có.  

Mục nhập mã 'I' cũng phải đƣợc thực hiện cho biết van trên tàu đã đƣợc đóng kín 
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do Thiết bị lọc dầu hoặc Đồng hồ đo hàm lƣợng dầu không hoạt động. 

Vào ngày hệ thống hoạt động trở lại, một mục nhập mới, sử dụng mã F 19/20/21 sẽ 

đƣợc thực hiện trong đó F 19 là ngày và thời gian xảy ra lỗi ban đầu và F 20 là thời 

gian hệ thống hoạt động trở lại..  

Ví dụ #16bis 

Khi hoạt động bình thƣờng của Thiết bị Lọc Dầu, Máy đo Hàm lƣợng Dầu hoặc thiết bị 

dừng đƣợc khôi phục 

 

Ngày Mã 
Mục 

số 
Biên bản hoạt động/chữ ký của cán bộ phụ trách  

Ngày-tháng-

năm 

F 19 giờ:phút (cùng thời gian như trong ví dụ 16) 

  20 giờ:phút (thời gian hệ thống hoạt động) 

  21 [Lý do hỏng, nếu biết] 

   ký tên: (Cán bộ phụ trách, Tên & Cấp bậc)Ngày-tháng-năm 

Ghi chú:Tình trạng của thiết bị lọc dầu cũng bao gồm các thiết bị báo động và dừng tự 

động, nếu có. 

Một mục nhập mã 'I' cũng phải đƣợc thực hiện cho biết rằng van trên tàu đã đƣợc mở ra 

kể từ khi hoạt động của Thiết bị lọc dầu hoặc Máy đo hàm lƣợng dầu đã đƣợc khôi 

phục.  

Cách sử dụng mã G: Sự xả thải ngẫu nhiên hoặc bất thƣờng khác của dầu 

Ví dụ #17 

Ô nhiễm ngẫu nhiên 

 

Ngày Mã 
Mục 

số 
Biên bản hoạt động/chữ ký của cán bộ phụ trách  

Ngày-tháng-

năm 

G 22 Giờ:phút 

  23 Địa điểm hoặc Vị trí: xx độ xx phút 

  24 Loại và Số lượng cặn dầu (nếu biết) 

  25 Các trường hợp xả thải 

   ký tên: (Cán bộ phụ trách, Tên & Cấp bậc)Ngày-tháng-năm 

 

Ghi chú:Nếu liên quan đến sự cố của Thiết bị lọc dầu hoặc thiết bị liên quan đến Máy đo 

hàm lƣợng dầu, thì mục (F) thích hợp phải đƣợc thực hiện trong ORB. 

 Các phần liên quan của SOPEP (SMPEP) sẽ đƣợc sử dụng để chống lại sự cố tràn 

dầu trên biển. Ví dụ về các trƣờng hợp xả thải bao gồm, nhƣng không giới hạn ở:  

1. Máy đo hàm lƣợng dầu bị lỗi. 

2. Tràn bể chứa nhiên liệu. 

3. Ống/mặt bích dẫn vào boongke có rãnh nứt. 
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4. Rò rỉ bình xăng (do va chạm hoặc tiếp đất). 

Sử dụng mã H: Đem nhiên liệu hoặc dầu bôi trơn số lƣợng lớn vào boongke 

Ví dụ #18 

Đem dầu nhiên liệu vào boongke 

 

Ngày Mã 
Mục 

số 
Biên bản hoạt động/chữ ký của cán bộ phụ trách  

Ngày-tháng-

năm 

H 26.1 [Tên cảng] 

  26.2 Bắt đầuNgày-tháng-năm-giờ : phút 

Dừng Ngày-tháng-năm-giờ:phút 

  26.3 xxxx MT of ISO-xxxxx HFO x.x % S được đưa vào trong bể 

chứa: 

   aaaa MT được thêm vào [Tên bể chứa&Tên gọi] bây giờ 

chứa 

bbbb MT 

   cccc MT được thêm vào [Tên bể chứa & Tên gọi] bây giờ 

chứa 

dddd MT 

   ký tên: (Cán bộ phụ trách, Tên & Cấp bậc)Ngày-tháng-năm 

Ví dụ #19 

Đem dầu bôi trơn số lƣợng lớn vào boongke 

 

Ngày Mã 
Mục 

số 
Biên bản hoạt động/chữ ký của cán bộ phụ trách  

Ngày-tháng-

năm 

H 26.1 [Tên cảng] 

  26.2 Bắt đầu Ngày-tháng-năm-giờ:phút 

DừngNgày-tháng-năm-giờ:phút 

  26.4 xx MT [Loại dầu] được đưa vào trong bể chứa: 

   xx MT được thêm vào [Tên bể chứa & Tên gọi] bây giờ 

chứa xx 

MT 

   ký tên: (Cán bộ phụ trách, Tên & Cấp bậc)Ngày-tháng-năm 

Ghi chú: Các mục nhập riêng biệt cần thiết cho từng loại dầu nhiên liệu và dầu bôi trơn 

tƣơng ứng để đảm bảo tính minh bạch. 

Mục này không bắt buộc nếu dầu bôi trơn đƣợc giao trên tàu ở dạng đóng gói 

(thùng phuy 55 gallon, v.v.).  

 

Sử dụng mã I: Quy trình vận hành bổ sung và nhận xét chung 
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Ví dụ #20 

Bơm nƣớc la canh có dầu từ bể chứa la canh chứa hàng hóa đến bể chứa đƣợc liệt kê theo 

mục 3.3 trong Phần bổ sung cho IOPC 

 

Ngày Mã 
Mục 

số 
Biên bản hoạt động/chữ ký của cán bộ phụ trách  

Ngày-tháng-

năm 

I  xx m
3
nước la canh có dầu từ bể chứa la canh chứa hàng 

hóa 

   to [Tên của mục 3.3 Bể chứa & Tên gọi] 

   ký tên: (Cán bộ phụ trách, Tên & Cấp bậc)Ngày-tháng-năm 

Ghi chú:Mọi hoạt động thu gom và chuyển nƣớc la canh có dầu vào (các) bể chứa la 

canh buồng máy từ (các) bể chứa la canh chứa hàng hóa phải đƣợc ghi lại bằng 

mã (I) 

Ví dụ #21 

Mục nhập liên quan đến mục nhập hoạt động bị bỏ lỡ trƣớc đó 

 

Ngày Mã 
Mục 

số 
Biên bản hoạt động/chữ ký của cán bộ phụ trách  

Ngày-tháng-năm 

(1) 

 

I 

 Mục nhập liên quan đến mục nhập hoạt động bị bỏ lỡ 

trước đó 

Ngày-tháng-năm 

(2) 

 

C 

 

12.2 

xx m
3
bùn được chuyển từ [Tên của mục 3.3 Bể chứa & 

Tên gọi], xx m
3
 retained 

   đến [Tên của mục 3.3 Bể chứa & Tên gọi], được giữ lại 

trong (các) bể chứaxx m
3 

   
ký tên: (Cán bộ phụ trách, Tên & Cấp bậc) 

Ngày-tháng-năm 

   ký tên: (Cán bộ phụ trách, Tên & Cấp bậc) 

Ngày-tháng-năm 

Ghi chú:Ngày (1) là ngày của hoạt động ban đầu.  

Ngày (2) là ngày hiện tại, tức là ngày thực hiện mục nhập.  

Đã ký (1) Chữ ký của Cán bộ thực hiện mục nhập I 

Đã ký (2) Chữ ký của Cán bộ thực hiện mục nhập bị bỏ lỡ 

Ví dụ #22 

Tháo dầu nhiên liệu 

 

Ngày Mã 
Mục 

số 
Biên bản hoạt động/chữ ký của cán bộ phụ trách  

Ngày-tháng-năm I  xxxx MTISO-xxxxx HFO x.x % S được tháo từ bể chứa: 

   xxxx MT được tháo từ [Tên Bể chứa & Tên gọi] bây giờ 

chứa xxx MT 

   Được tháo đến "danh tính hoặc tên của phương tiện 
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nhận tức là sà lan, xe bồn hoặc phương tiện trên bờ" 

trong "Tên cảng" 

   Bắt đầu Ngày-tháng-năm; giờ:phútDừngNgày-tháng-năm; 

giờ:phút 

   ký tên: (Cán bộ phụ trách, Tên & Cấp bậc) 

Ngày-tháng-năm 

Ghi chú:Bao gồm biên lai và giấy chứng nhận từ phƣơng tiện nhận về số lƣợng và loại 

dầu nhiên liệu đã đƣợc tháo.  

 

Tàu chở dầuvới các bể chứa chất thải lỏng 

Ví dụ #23 

Chuyển bùn từ bể chứa cặn dầu (bùn) trong buồng máy sang bể chứa chất thải lỏng ở 

khoang hàng hóa/boong tàu 

 

Ngày Mã 
Mục 

số 
Biên bản hoạt động/chữ ký của cán bộ phụ trách  

Ngày-tháng-năm C 12.4 xx m
3
bùn từ [Tên của mục 3.3 Bể chứa & Tên gọi], 

xx m
3
được giữ lại, 

   Được chuyển sang Bể chứa chất thải lỏng trên boong 

[tên gọi] 

   ký tên: (Cán bộ phụ trách, Tên & Cấp bậc)Ngày-tháng-

năm 

Ví dụ #24 

Chuyển nƣớc la canh từ bể chứa đƣợc liệt kê ở mục 3.3 trong Phần bổ sung cho IOPPC 

sang bể chứa chất thải lỏng trên boong/khoang hàng hóa 

 

Ngày Mã 
Mục 

số 
Biên bản hoạt động/chữ ký của cán bộ phụ trách  

Ngày-tháng-năm D 13 xx m
3
nước la canh từ [Tên của mục 3.3 Bể chứa & Tên 

gọi] 

   Dung tích xx m3, xx m3 được giữ lại 

  14 Bắt đầu: ...giờ:... phút, dừng: ...giờ:... phút 

  15.3 Được chuyển sang Bể chứa chất thải lỏng trên boong 

[tên gọi] 

   ký tên: (Cán bộ phụ trách, Tên & Cấp bậc)Ngày-tháng-

năm 

Ghi chú:Yêu cầu phƣơng pháp này đƣợc liệt kê trong Phần bổ sung IOPP ở mục 3.2.3.  

Nếu cặn dầu liên quan đến hàng hóa không phải là dầu đƣợc chuyển đến các bể 

chứa chất thải lỏng của tàu chở dầu, việc xả cặn đó phải tuân theo quy định 34. 

(UI 22.1.1 đối với quy định 15).  

Yêu cầu mục nhập trong Sổ ghi dầu - Phần II bằng cách sử dụng mã (J).  
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Nếu bùn hoặc nƣớc la canh đƣợc chuyển từ nhiều bể chứa trong buồng máy, một 

mục nhập riêng phải đƣợc thực hiện trong ORB Phần I & II cho mỗi lần chuyển.  

 

Hƣớng dẫn chung - Ghi tự nguyện bổ sung 

Ví dụ #25 

Khai báo tự nguyện về số lƣợng đƣợc giữ lại trong các bể chứa nƣớc la canh ref. 

MEPC.1/Circ.640-ghi hàng tuần 

 

Ngày Mã 
Mục 

số 
Biên bản hoạt động/chữ ký của cán bộ phụ trách  

Ngày-tháng-năm I  Kiểm kê hàng tuần về bể chứa nước la canh (liệt kê trong 

mục 3.3) 

   [Tên của mục 3.3 Bể chứa & Tên gọi] 

   Dung tích xx m3, xx m3 được giữ lại 

   ký tên: (Cán bộ phụ trách, Tên & Cấp bậc)Ngày-tháng-

năm 

 

Ví dụ #26 

Niêm phong tùy chọn của van và/hoặc thiết bị liên quan Phụ lục I Công ƣớc MARPOL 

 

Ngày Mã 
Mục 

số 
Biên bản hoạt động/chữ ký của cán bộ phụ trách  

Ngày-tháng-năm I  Van quá mạn [Số van] từ bộ tách nước la canh 15 ppm 

được niêm phong 

   Niêm phong số.: xxxxxxx, 

   ký tên: (Cán bộ phụ trách, Tên & Cấp bậc)Ngày-tháng-

năm 

 

Ví dụ #27 

Phá vỡ niêm phong tùy chọn trên van và/hoặc thiết bị liên quan đến Phụ lục I Công ƣớc 

MARPOL 

 

Ngày Mã 
Mục 

số 
Biên bản hoạt động/chữ ký của cán bộ phụ trách  

Ngày-tháng-năm I  Van quá mạn [Số van] từ bộ tách nước la canh 15 ppm 

chưa được niêm phong 

   cho hoạt động bình thường của thiết bị 15 ppm 

   Niêm phong số: xxxxxxx 

   ký tên: (Cán bộ phụ trách, Tên & Cấp bậc) 

Ngày-tháng-năm 

 

***  
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PHỤ LỤC 16 

DỰ THẢO THÔNG TƢ MEPC 

CUNG CẤP ĐẦY ĐỦ CÁC PHƢƠNG TIỆN TẠI CẢNG VÀ BẾN ĐỂ TIẾP NHẬN 

CHẤT THẢI NHỰA TỪ TÀU BIỂN 

 

1  Ủy ban Bảo vệ Môi trƣờng Biển, tại phiên họp thứ 73, đã nhận thấy rằng cần phải 

hành động nhiều hơn nữa để giải quyết các vấn đề môi trƣờng và sức khỏe do rác thải 

nhựa trên biển gây ra, đã thông qua Kế hoạch hành động để giải quyết rác thải nhựa trên 

biển từ tàu (nghị quyết MEPC.310 (73)) (Kế hoạch hành động).  

2  Kế hoạch Hành động, đƣợc xây dựng dựa trên các khuôn khổ chính sách và quy 

định hiện có, xác định các cơ hội để tăng cƣờng các khuôn khổ này và đƣa ra các biện pháp 

hỗ trợ mới để giải quyết vấn đề rác thải nhựa trên biển từ tàu biển. Kế hoạch hành động bao 

gồm, trong các biện pháp khác, một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả của các cơ sở tiếp 

nhận cảng và xử lý trong việc giảm rác thải nhựa trên biển.  

3  Để tiến hành Kế hoạch Hành động, Ủy ban Bảo vệ Môi trƣờng Biển nhắc nhở các 

Bên tham gia Phụ lục V Công ƣớc MARPOL về nghĩa vụ của họ theo quy định 8 của Phụ 

lục V MARPOL để đảm bảo cung cấp đầy đủ các phƣơng tiện tại các cảng và bến để tiếp 

nhận rác, bao gồm rác thải nhựa từ tàu và ngƣ cụ, không gây ra sự chậm trễ quá mức cho 

tàu và theo nhu cầu của các tàu sử dụng các phƣơng tiện này.  

4  Các bên cũng đƣợc nhắc nhở rằng Ủy ban Bảo vệ Môi trƣờng Biển, nhằm tạo 

điều kiện thuận lợi cho việc xử lý hiệu quả và có trách nhiệm với môi trƣờng đối với chất 

thải/cặn theo Công ƣớc MARPOL, đã thông qua và/hoặc phê duyệt sổ tay và hƣớng dẫn 

sau đây liên quan đến các phƣơng tiện tiếp nhận tại cảng:  

.1 Các phương tiện tiếp nhận tại cảng - Cách thực hiện (2016); 

.2  Hướng dẫn đảm bảo đầy đủ các phương tiện tiếp nhận chất thải tại 

cảng(nghị quyết MEPC.83 (44)); và 

.3  Hướng dẫn tổng hợp dành cho nhà cung cấp và người sử dụng phương 

tiện tiếp nhận tại cảng(MEPC.1/Circ.834/Rev.1).  

5  Các bên đƣợc nhắc nhở thêm về nghĩa vụ thông báo cho Tổ chức để chuyển cho 

các Bên ký kết liên quan về tất cả các trƣờng hợp mà các phƣơng tiện đƣợc cung cấp 

theo quy định 8 của Phụ lục V MARPOL bị cho là không đủ. Thông báo nhƣ vậy phải 

đƣợc gửi thông qua mô-đun Phƣơng tiện tiếp nhận tại Cảng trong Hệ thống Thông tin 

Vận chuyển Tích hợp Toàn cầu (GISIS).  

6 Về vấn đề này, các Quốc gia có cảng cũng đƣợc nhắc nhở để đƣa ra các sắp 

xếp thích hợp để xem xét và phản ứng một cách thích hợp và hiệu quả đối với các báo 

cáo về những bất cập, thông báo cho IMO và Quốc gia treo cờ báo cáo về kết quả 

điều tra của họ (MEPC.1/Circ.834/Rev.1, đoạn 41). 

***  
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PHỤ LỤC 17 

DỰ THẢO THÔNG TƢ MEPC  

 

CHIA SẺ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VỀ RÁC BIỂN VÀ KHUYẾN KHÍCH CÁC 

NGHIÊN CỨU ĐỂ HIỂU RÕ HƠN VỀ VI NHỰA TỪ TÀU BIỂN 

 

 

1  Ủy ban Bảo vệ Môi trƣờng Biển, tại phiên họp thứ 73, đã nhận thấy rằng cần phải 

hành động nhiều hơn nữa để giải quyết các vấn đề môi trƣờng và sức khỏe do rác thải 

nhựa trên biển gây ra, đã thông qua Kế hoạch hành động để giải quyết rác thải nhựa trên 

biển từ tàu (nghị quyết MEPC.310 (73)) (Kế hoạch hành động).  

 

2  Kế hoạch Hành động, đƣợc xây dựng dựa trên các khuôn khổ chính sách và quy 

định hiện có, xác định các cơ hội để tăng cƣờng các khuôn khổ này và đƣa ra các biện pháp 

hỗ trợ mới để giải quyết vấn đề rác thải nhựa trên biển từ tàu biển. Một biện pháp để nâng 

cao hiểu biết về sự đóng góp của tàu đối với rác thải nhựa trên biển là chia sẻ kết quả từ 

nghiên cứu liên quan đến rác thải biển.  

3  Để tiến hành Kế hoạch Hành động, các Quốc gia Thành viên và các tổ chức quốc 

tế đƣợc khuyến khích:  

.1  cung cấp cho Tổ chức kết quả của bất kỳ nghiên cứu nào đƣợc thực hiện 

về rác biển, bao gồm mọi thông tin về các khu vực bị ô nhiễm bởi rác 

biển từ tàu; và 

.2  thực hiện các nghiên cứu để hiểu rõ hơn về vi nhựa từ tàu và cung cấp kết 

quả của các nghiên cứu đó cho Tổ chức.  

 

 

***  
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PHỤ LỤC 18 

DỰ THẢO THÔNG TƢ MEPC 

 

GIẢI THÍCH THỐNG NHẤT CHO BỘ LUẬT KỸ THUẬT NOX 2008, 

 ĐÃ ĐƢỢC SỬA ĐỔI 

 

1  Ủy ban Bảo vệ Môi trƣờng Biển, tại [phiên họp thứ bảy mƣơi sáu (ngày sẽ đƣợc 

thêm vào)], đã thông qua các giải thích thống nhất cho Bộ luật Kỹ thuật NOX 2008, đã đƣợc 

sửa đổi.  

2  Văn bản hợp nhất cập nhật của tất cả các diễn giải thống nhất hiện có đối với 

Bộ luật Kỹ thuật NOX 2008, đã đƣợc sửa đổi, bao gồm cả những quy định đƣợc nêu 

trong thông tƣ MEPC.1/Circ.865, đƣợc nêu trong phụ lục.  

3  Các chính phủ thành viên đƣợc mời áp dụng các cách giải thích thống nhất đã phụ 

lục cho Bộ luật kỹ thuật NOX 2008, đã đƣợc sửa đổi, bổ sung nếu thích hợp, và thông báo 

cho tất cả các bên liên quan..  

 

4 Thông tƣ này bãi bỏ MEPC.1/Circ.865. 
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PHỤ LỤC 

 

GIẢI THÍCH THỐNG NHẤT CHO BỘ LUẬT 

 KỸ THUẬT NOX 2008, ĐÃ ĐƢỢC SỬA ĐỔI 

 

1 Đoạn 2.2.4.1 

Đoạn 2.2.4.1 đọc nhƣ sau:  

"Có những động cơ, do kích thƣớc, cấu tạo và tiến độ giao hàng của chúng, 

không thể đƣợc chứng nhận trƣớc trên bệ thử nghiệm. Trong những trƣờng hợp 

nhƣ vậy, nhà sản xuất động cơ, chủ tàu hoặc ngƣời đóng tàu phải làm đơn gửi 

Cơ quan quản lý yêu cầu thử nghiệm trên tàu (xem 2.1.2.2). Ngƣời nộp đơn phải 

chứng minh với Cơ quan quản lý rằng phép thử trên tàu đáp ứng đầy đủ tất cả 

các yêu cầu của quy trình trên bệ thử nghiệm nhƣ quy định trong chƣơng 5 của 

Bộ luật này. Trong mọi trƣờng hợp, sẽ không đƣợc cấp phép cho những sai lệch 

có thể có của phép đo nếu một cuộc khảo sát ban đầu đƣợc thực hiện trên tàu mà 

không có bất kỳ thử nghiệm trƣớc chứng nhận hợp lệ nào. Đối với các động cơ 

đang trải qua một thử nghiệm chứng nhận trên boong, để đƣợc cấp Giấy chứng 

nhận EIAPP, các quy trình áp dụng tƣơng tự nhƣ khi động cơ đã đƣợc chứng 

nhận trƣớc trên bệ thử nghiệm, tuân theo các giới hạn nêu trong đoạn 2.2.4.2."  

 

Giải thích:  

 

1.1  Các động cơ trải qua thử nghiệm chứng nhận trên tàu phải có Hồ sơ kỹ thuật đƣợc 

phê duyệt sơ bộ, trong khi chờ kết quả của thử nghiệm khí thải.  

 

1.2  Nếu kết quả của thử nghiệm khí thải không tuân theo quy định NOX hiện hành, 

động cơ phải đƣợc điều chỉnh lại về điều kiện tuân thủ đã đƣợc phê duyệt ban đầu, nếu có, 

hoặc ngƣời nộp đơn phải nộp đơn lên Cơ quan quản lý tàu treo cờ để đƣợc chấp nhận thử 

nghiệm thêm.  

 

2 Đoạn 4.4.6.1 

Đoạn 4.4.6.1 đọc nhƣ sau:  

 

"Nhóm động cơ có thể đƣợc xác định bởi các đặc tính và thông số kỹ thuật cơ 

bản ngoài các thông số đƣợc xác định trong 4.3.8 cho một Họ động cơ."  

 

Giải thích:  

2.1  Đoạn 4.4.6.1 tham chiếu chéo đoạn 4.3.8 cung cấp hƣớng dẫn lựa chọn họ động 

cơ. Đối với các động cơ đƣợc trang bị hệ thống SCR để giảm lƣợng khí thải NOX, phải 

thừa nhận rằng một số thông số đƣợc cung cấp có thể không chung cho tất cả các động 

cơ trong một nhóm, cụ thể là các đoạn 4.3.8.2.3 và 4.3.8.2.4 nêu rõ rằng:  
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".3 dịch chuyển xi lanh riêng lẻ: 

- nằm trong tổng mức lan tràn là 15% 

 

.4 số lƣợng xi lanh và cấu hình xi lanh: 

- chỉ áp dụng trong một số trƣờng hợp nhất định, ví dụ: kết hợp với các 

thiết bị làm sạch khí thải"  

2.2  Đối với động cơ đƣợc trang bị hệ thống SCR để giảm lƣợng khí thải NOX, số 

lƣợng và cách bố trí xi lanh có thể không phổ biến cho tất cả các thành viên của nhóm 

động cơ. Các thông số này có thể đƣợc thay thế bằng các thông số mới lấy từ buồng SCR 

và chất xúc tác 

các khối, chẳng hạn nhƣ vận tốc không gian SCR (SV), hình học khối xúc tác và vật liệu 

xúc tác.  

 

3 Đoạn 4.4.6.2 

Đoạn 4.4.6.2 đọc nhƣ sau:  

 

"Các thông số và thông số kỹ thuật sau đây sẽ là chung cho các động cơ trong 

Nhóm động cơ 

 

.1 kích thƣớc lỗ khoan và kỳ động cơ; 

 

.2 phƣơng pháp và tính năng thiết kế của hệ thống nạp và xả khí áp suất: 

- áp suất không đổi; 

 

- hệ thống rung; 

.3 phƣơng pháp sạc hệ thống làm mát không khí: 

- có/không có bộ làm mát không khí; 

 

.4 đặc điểm thiết kế của buồng đốt có tác dụng phát thải NOX; 

.5  các tính năng thiết kế của hệ thống phun nhiên liệu, pít tông và cam phun 

hoặc van khí có thể nêu các đặc điểm cơ bản ảnh hƣởng đến phát thải NOx; 

và 

.6  công suất định mức ở tốc độ định mức. Phạm vi cho phép của công suất 

động cơ (kW/xi lanh) và/hoặc tốc độ danh định phải do nhà sản xuất công 

bố và đƣợc Cơ quan quản lý chấp thuận."  

Giải thích:  

3.1  Đối với động cơ đƣợc trang bị hệ thống SCR để giảm phát thải NOX, ngƣời ta nhận 
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thấy rằng một số thông số đƣợc cung cấp có thể không phổ biến cho tất cả các động cơ 

trong một nhóm và các thông số mới bắt nguồn từ buồng SCR và khối xúc tác có thể đƣợc 

sử dụng thay thế, chẳng hạn nhƣ SCR Vận tốc không gian (SV), hình học khối xúc tác và 

vật liệu xúc tác.  

 

3.2  Trong khi các quy định tại đoạn 4.4.6.2.1 vẫn phổ biến cho tất cả các động cơ 

trong nhóm, các thông số còn lại đƣợc liệt kê trong đoạn 4.4.6.2 có thể đƣợc thay thế 

bằng các thông số SCR thay thế, với điều kiện là ngƣời nộp đơn có thể chứng minh rằng 

các thông số thay thế này là thích hợp để xác định nhóm động cơ.  

3.3  Ngƣời nộp đơn vẫn chịu trách nhiệm về việc lựa chọn động cơ mẹ và chứng minh 

cơ sở của việc lựa chọn này để đáp ứng sự hài lòng của Cơ quan quản lý.  

4 Đoạn 5.10.1 

Đoạn 5.10.1 đọc nhƣ sau:  

"Đối với mỗi Động cơ riêng lẻ hoặc Động cơ mẹ đƣợc thử nghiệm để thiết lập Họ 

động cơ hoặc Nhóm động cơ, nhà sản xuất động cơ phải chuẩn bị báo cáo thử 

nghiệm trong đó có các dữ liệu cần thiết để xác định đầy đủ tính năng của động cơ 

và cho phép tính toán lƣợng khí thải bao gồm dữ liệu nhƣ đã nêu tại mục 1 của phụ 

lục 5 của Bộ luật này. Bản gốc của báo cáo thử nghiệm phải đƣợc lƣu trữ trong hồ 

sơ với nhà sản xuất động cơ và bản sao y có chứng thực sẽ đƣợc lƣu trữ trong hồ sơ 

của Cơ quan quản lý."  

 

Giải thích:  

4.1  Theo 5.12, cần kết hợp "dữ liệu cần thiết để xác định đầy đủ hiệu suất động cơ và 

cho phép tính toán lƣợng khí thải" từ các đơn vị dữ liệu thô đến giá trị phát thải NOX có 

trọng số chu kỳ tính bằng g/kWh. Bộ dữ liệu đƣa ra theo Phụ lục 5 không đƣợc coi là cuối 

cùng và bất kỳ dữ liệu thử nghiệm nào khác (tức là dữ liệu hiệu suất động cơ hoặc cài đặt, 

mô tả các thiết bị điều khiển) liên quan đến việc phê duyệt thiết kế động cơ cụ thể và/hoặc 

quy trình xác minh NOX trên tàu cũng phải đƣợc đƣa ra. Đối với động cơ đƣợc trang bị 

SCR, theo sơ đồ A, các thông số đƣợc liệt kê trong các tiểu đoạn của đoạn 5.2.2 của Nghị 

quyết MEPC. 291 (71) của IMO cần đƣợc đo và ghi lại trong báo cáo thử nghiệm động cơ. 

Theo sơ đồ B, nhiệt độ khí thải tại đầu vào dự kiến của buồng SCR phải đƣợc xác định và 

ghi lại trong báo cáo thử nghiệm. Đối với động cơ nhiên liệu kép, tỷ lệ giữa nhiệt độ chất 

lỏng và khí, khí đốt và vị trí điểm đo của nó phải đƣợc ghi lại trong quá trình thử nghiệm.  

4.2 Với việc tham chiếu đến phụ lục 5 của Bộ luật, cần giải thích thêm rằng: 

.1  thuật ngữ "Độ lệch" nhƣ đƣợc nêu trong "Trang 3/5, Thiết bị đo lƣờng, 

Hiệu chuẩn" đề cập đến độ lệch của hiệu chuẩn máy phân tích chứ không 

phải độ lệch của nồng độ khí trong khoảng thời gian; và 

.2  "Đặc tính nhiên liệu" nhƣ đƣợc đƣa ra trong "Tờ 3/5, Đặc tính nhiên liệu, 

Đặc tính nhiên liệu" phải bao gồm đầy đủ dữ liệu để chứng minh cho cấp 

ISO 8217: 2017 (tức là DMA, DMB, v.v.) nhƣ đƣợc đƣa ra trong Phần bổ 
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sung Giấy chứng nhận EIAPP 1.9. 4 bằng cách xem xét các kết quả phân 

tích bổ sung khác đối với các đặc tính của dầu nhiên liệu, tức là chỉ số 

Cetane (ISO 4264: 2018), cặn carbon (ISO 10370: 2014).  

 

***  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





PPR 7/22/Add.1 

Phụ lục 19, Trang 1 

I:\PPR\07\PPR 7-22-Add.1.docx  

PHỤ LỤC 19 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HAI NĂM 2020-2021 

 

Tiểu ban Ngăn ngừa và Ứng phó Ô nhiễm (PPR) 

 

Tham chiếu 

đến SD, nếu 

có 

Số đầu 

ra 

Mô tả Năm 

hoàn 

thành 

mục tiêu 

(Các) 

cơ quan 

mẹ 

(Các) cơ 

quan liên 

quan 

Cơ quan điều 

phối 

Tình hình 

đầu ra 

cho Năm 

1 

Tình 

hình đầu 

ra cho 

Năm 2 

Tham chiếu 

1. Cải thiện 

việc triển khai 

1.3 Các khóa đào tạo mẫu đã 

đƣợc kiểm chứng 

Liên tục MSC / 

MEPC 

III/PPR/ CCC 

/ SDC/SSE / 

NCSR 

HTW Không có 

công việc 

đƣợc yêu 

cầu 

  

1. Cải thiện 

việc triển khai 

1.11 Các biện pháp để hài hòa các 

hoạt động và quy trình kiểm 

tra của chính quyền cảng 

(PSC) trên toàn thế giới 

Liên tục MSC / 

MEPC 

HTW/PPR / 

NCSR 

III Đang diễn 

ra 

 MEPC 74/18, 

đoạn 5.118, 

5.120 và phụ lục 

15; và 

PPR 7/22, 

mục 21 

1. Cải thiện 

việc triển khai 

1.12 Xem xét Hƣớng dẫn 2015 

đối với hệ thống làm sạch 

khí thải (nghị quyết 

MEPC.259 (68)) 

2020 MEPC PPR  Hoàn 

thành 

 MEPC 69/21, 

đoạn 19.4 

và 19.5; 

PPR 5/24, 

mục 11; 

PPR 6/20, 

mục 11; và 

PPR 7/22, 

mục 11 

1. Cải thiện 

việc triển khai 

1.14 Hƣớng dẫn sửa đổi về lấy 

mẫu và phân tích nƣớc dằn 

2021 MEPC PPR  Hoàn 

thành 

 MEPC 68/21, 

đoạn 7.14 

và 17.26; 
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Tiểu ban Ngăn ngừa và Ứng phó Ô nhiễm (PPR) 

 

Tham chiếu 

đến SD, nếu 

có 

Số đầu 

ra 

Mô tả Năm 

hoàn 

thành 

mục tiêu 

(Các) 

cơ quan 

mẹ 

(Các) cơ 

quan liên 

quan 

Cơ quan điều 

phối 

Tình hình 

đầu ra 

cho Năm 

1 

Tình 

hình đầu 

ra cho 

Năm 2 

Tham chiếu 

MEPC 70/18, 

đoạn 4.47; 

MEPC 71/17, 

đoạn 4.45; 

         PPR 6/20, 

mục 4; 

MEPC 74/14, 

đoạn 4.36; 

và PPR 7/22, 

mục 4 

1. Cải thiện 

việc triển khai 

1.15 Hƣớng dẫn sửa đổi về các 

phƣơng pháp luận có thể 

đƣợc sử dụng để kiểm kê các 

sinh vật sống đƣợc 

2021 MEPC PPR  Đang tiến 

hành 

 MEPC 71/17, 

đoạn 4.54; 

PPR 5/24, 

mục 6; 

PPR 6/20, 

mục 5; và 

PPR 7/22, 

mục 5 

1. Cải thiện 

việc triển khai 

1.17 Xây dựng hƣớng dẫn lấy 

mẫu trên tàu đối với dầu 

nhiên liệu không đƣợc tàu sử 

dụng 

2020 MEPC PPR  Hoàn 

thành 

 MEPC 74/18, 

đoạn 5.57 đến 

5.59; và 

PPR 7/22, 

mục 9 

1.Cải thiện 

việc triển khai 

1.21 Xem xét Hƣớng dẫn năm 

2011 về kiểm soát và quản lý 

hệ thống lọc sinh học trên 

2021 MEPC PPR  Đang tiến 

hành 

 MEPC 72/17, 

đoạn15.8; và 

PPR 7/22, 
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Tiểu ban Ngăn ngừa và Ứng phó Ô nhiễm (PPR) 

 

Tham chiếu 

đến SD, nếu 

có 

Số đầu 

ra 

Mô tả Năm 

hoàn 

thành 

mục tiêu 

(Các) 

cơ quan 

mẹ 

(Các) cơ 

quan liên 

quan 

Cơ quan điều 

phối 

Tình hình 

đầu ra 

cho Năm 

1 

Tình 

hình đầu 

ra cho 

Năm 2 

Tham chiếu 

tàu để giảm thiểu việc 

chuyển giao các loài thủy 

sinh xâm lấn (nghị quyết 

MEPC.207 (62)) 

mục 7 

1. Cải thiện 

việc triển khai 

1.23 Đánh giá và hài hòa các quy 

tắc và hƣớng dẫn về việc xả 

nƣớc thải lỏng từ EGCS vào 

nƣớc, bao gồm các điều kiện 

và khu vực 

2021 MEPC PPR  Đang tiến 

hành 

 MEPC 74/18, 

đoạn 14.11; 

và PPR 7/22, 

mục 12 

1. Cải thiện 

việc triển khai 

1.26 Sửa đổi Phụ lục IV của Công 

ƣớc MARPOL và các hƣớng 

dẫn liên quan để đƣa ra các 

quy định về lƣu trữ hồ sơ và 

các biện pháp để xác nhận 

hoạt động lâu dài của các 

trạm xử lý nƣớc thải 

2021 MEPC III/HTW PPR Đang tiến 

hành 

 MEPC 74/18, 

đoạn 14.2 đến 

14.7; 

và PPR 7/22, 

mục 16 

2. Tích hợp 

các công nghệ 

mới và tiên 

tiến trong 

khuôn khổ quy 

định 

2.3 Các sửa đổi đối với Bộ luật 

IGF và phát triển các hƣớng 

dẫn về nhiên liệu có điểm 

bốc cháy thấp 

2021 MSC HTW/PPR / 

SDC/SSE 

CCC Không có 

công việc 

đƣợc yêu 

cầu 

 MSC 94/21, 

đoạn 18.5 

và 18.6; 

MSC 96/25, 

đoạn 10.1 đến 

10.3 

2. Tích hợp 

các công nghệ 

mới và tiên 

tiến trong 

2.13 Xem xét Hƣớng dẫn IBTS và 

các sửa đổi đối với Giấy 

chứng nhận IOPP và Sổ ghi 

dầu 

2020 MEPC PPR  Hoàn 

thành 

 MEPC 70/18, 

đoạn 15.12; 

PPR 5/24, 

mục 12; 
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Tiểu ban Ngăn ngừa và Ứng phó Ô nhiễm (PPR) 

 

Tham chiếu 

đến SD, nếu 

có 

Số đầu 

ra 

Mô tả Năm 

hoàn 

thành 

mục tiêu 

(Các) 

cơ quan 

mẹ 

(Các) cơ 

quan liên 

quan 

Cơ quan điều 

phối 

Tình hình 

đầu ra 

cho Năm 

1 

Tình 

hình đầu 

ra cho 

Năm 2 

Tham chiếu 

khuôn khổ quy 

định 

PPR 6/20, 

mục 13; và 

PPR 7/22, 

mục 15 

2. Tích hợp 

các công nghệ 

mới và tiên 

tiến trong 

khuôn khổ quy 

định 

2.15 Phát triển các sửa đổi đối với 

Phụ lục VI Công ƣớc và Bộ 

luật kỹ thuật NOX về việc sử 

dụng cấu hình động cơ đa 

hoạt động đối với động cơ 

diesel sử dụng trong hàng 

hải 

2021 MEPC PPR  Đang tiến 

hành 

 MEPC 73/19, 

đoạn15.18; 

và PPR 7/22, 

mục 13 

2. Tích hợp 

các công nghệ 

mới và tiên 

tiến trong 

khuôn khổ quy 

định 

2.18 Các tiêu chuẩn về khí hóa hệ 

thống thải trên tàu và các sửa 

đổi liên quan đến quy định 

16 của Phụ lục VI Công ƣớc 

MARPOL 

2020 MEPC PPR  Đang tiến 

hành 

 MEPC 70/17, 

đoạn 15.17; 

PPR 5/24, 

mục 8; 

MEPC 72/17, 

đoạn 15.10; 

PPR 6/20, 

mục 10; và 

PPR 7/22, 

mục 10 

Ghi chú:Tiểu ban đã yêu cầu MEPC gia hạn năm hoàn thành mục tiêu của đầu ra 2,18 đến năm 2021 
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Tiểu ban Ngăn ngừa và Ứng phó Ô nhiễm (PPR) 

 

Tham chiếu 

đến SD, nếu 

có 

Số đầu 

ra 

Mô tả Năm 

hoàn 

thành 

mục tiêu 

(Các) 

cơ quan 

mẹ 

(Các) cơ 

quan liên 

quan 

Cơ quan điều 

phối 

Tình hình 

đầu ra 

cho Năm 

1 

Tình 

hình đầu 

ra cho 

Năm 2 

Tham chiếu 

2. Tích hợp 

các công nghệ 

mới và tiên 

tiến trong 

khuôn khổ quy 

định 

2.19 Sửa đổi phụ lục 1 của Công 

ƣớc AFS để bao gồm các 

biện pháp kiểm soát đối với 

cybutryne và do đó sửa đổi 

các hƣớng dẫn liên quan 

2020 MEPC PPR  Đang tiến 

hành 

 MEPC 71/17, 

đoạn 14.3; 

PPR 5/24, 

mục 19 và 

đoạn 24.2.25; 

MEPC 73/19, 

đoạn 15.12 

đến 15.15; 

PPR 6/20, 

mục 6; 

MEPC 74/18, 

đoạn 10.19 

và 10.20; và 

PPR 7/22, 

mục 6 

Ghi chú:Tiểu ban đã yêu cầu MEPC gia hạn năm hoàn thành mục tiêu của sản lƣợng 2.19 đến năm 2022 và chấp thuận việc thay đổi tiêu đề của đầu ra 

thành "Sửa đổi các hƣớng dẫn liên quan đến Công ƣớc AFS do việc áp dụng các biện pháp kiểm soát đối với cybutryne" 

2. Tích hợp 

các công nghệ 

mới và tiên 

tiến trong 

khuôn khổ quy 

định 

2… Xây dựng hƣớng dẫn vận 

hành về ứng phó với sự cố 

tràn các chất độc hại và nguy 

hiểm (HNS) 

2022 MEPC PPR  Đang tiến 

hành 

 MEPC 74/18, 

đoạn 14.20 

Ghi chú:Tiểu ban đã yêu cầu MEPC lƣu ý rằng kết quả trên đã đƣợc chuyển sang chƣơng trình nghị sự tạm thời của PPR 8 và năm hoàn thành mục 

tiêu đã đƣợc đặt đến năm 2022, có tính đến việc Ủy ban đã đồng ý rằng sẽ cần hai phiên họp để hoàn thành công việc 

3. Ứng phó 3.3 Giảm tác động lên vùng phát 2021 MEPC PPR  Đang tiến  MEPC 71/17, 



PPR 7/22/Add.1 

Phụ lục 19, Trang 6 

I:\PPR\07\PPR 7-22-Add.1.docx 

Tiểu ban Ngăn ngừa và Ứng phó Ô nhiễm (PPR) 

 

Tham chiếu 

đến SD, nếu 

có 

Số đầu 

ra 

Mô tả Năm 

hoàn 

thành 

mục tiêu 

(Các) 

cơ quan 

mẹ 

(Các) cơ 

quan liên 

quan 

Cơ quan điều 

phối 

Tình hình 

đầu ra 

cho Năm 

1 

Tình 

hình đầu 

ra cho 

Năm 2 

Tham chiếu 

với biến đổi 

khí hậu 

thải muội than ở Bắc Cực từ 

vận chuyển quốc tế 

hành đoạn 5.3; 

PPR 5/24, 

mục 7 và 

đoạn 24.2.7; 

MEPC 73/19, 

đoạn 5.3; 

PPR 6/20, 

mục 7; 

MEPC 74/18, 

đoạn 5.67; 

và PPR 7/22, 

mục 8 

4. Tham gia 

vào quản trị 

đại dƣơng 

4.3 Công việc tiếp theo bắt 

nguồn từ Kế hoạch Hành 

động để giải quyết rác thải 

nhựa trên biển từ tàu 

2021 MEPC PPR/III/HTW  Đang tiến 

hành 

 MEPC 72/17, 

đoạn 15.2 

đến 15.6; 

MEPC 73/19, 

mục 8 và 

phụ lục 10; 

MEPC 74/18, 

đoạn 8.37.1; 

và PPR 7/22, 

mục 17 

6. Đảm bảo 

hiệu quả của 

quy định 

6.1 Giải thích thống nhất các 

điều khoản của các công ƣớc 

liên quan đến an toàn, an 

ninh và môi trƣờng của IMO 

Liên tục MSC / 

MEPC 

III/PPR/CCC 

/ SDC/SSE / 

NCSR 

 Đang diễn 

ra 

 PPR 7/22, 

mục 18 
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Tiểu ban Ngăn ngừa và Ứng phó Ô nhiễm (PPR) 

 

Tham chiếu 

đến SD, nếu 

có 

Số đầu 

ra 

Mô tả Năm 

hoàn 

thành 

mục tiêu 

(Các) 

cơ quan 

mẹ 

(Các) cơ 

quan liên 

quan 

Cơ quan điều 

phối 

Tình hình 

đầu ra 

cho Năm 

1 

Tình 

hình đầu 

ra cho 

Năm 2 

Tham chiếu 

6. Đảm bảo 

hiệu quả của 

quy định 

6.3 Các nguy cơ về an toàn và ô 

nhiễm của hóa chất và việc 

chuẩn bị các sửa đổi do hậu 

quả đối với Bộ luật IBC 

Liên tục MEPC PPR  Đang diễn 

ra 

 PPR 7/22, 

mục 3 

6. Đảm bảo 

hiệu quả của 

quy định 

6.11 Xây dựng các biện pháp 

giảm thiểu rủi ro trong việc 

sử dụng và vận chuyển dầu 

nặng làm nhiên liệu bằng tàu 

ở vùng biển Bắc Cực 

2020 MEPC PPR  Đang tiến 

hành 

 MEPC 71/17, 

đoạn 14.13; 

MEPC 72/17, 

mục 11; 

MEPC 73/19, 

mục 9; 

MEPC 74/18, 

đoạn 10.22 

đến 10.25; và 

PPR 7/22, 

mục 14 

Ghi chú:Tiểu ban yêu cầu MEPC gia hạn năm hoàn thành mục tiêu của đầu ra 6.11 đến năm 2021 

6. Đảm bảo 

hiệu quả của 

quy định 

6.15 Vai trò của yếu tố con ngƣời Liên tục MSC / 

MEPC 

III/PPR/CCC 

/ SDC/SSE / 

NCSR 

HTW Không có 

công việc 

đƣợc yêu 

cầu 
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KẾT QUẢ ĐẦU RA CỦA CHƢƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ SAU HAI NĂM CỦA ỦY BAN DƢỚI SỰ XEM XÉT CỦA TIỂU BAN 

 

TIỂU BAN VỀ NGĂN NGỪA VÀ ỨNG PHÓ VỚI Ô NHIỄM 

KẾT QUẢ ĐẦU RA SAU HAI NĂM ĐƢỢC CHẤP NHẬN (Các) Cơ 

quan mẹ 

 

(Các) cơ 

quan liên 

quan 

 

Cơ quan điều 

phối 

 

Thang thời 

gian (phiên 

họp) 

 

 

Tham chiếu 

 

STT 

 

Hai năm∗ 

Tham khảo 

định hƣớng 

chiến lƣợc, nếu 

có 

 

Mô tả 

2 2018-2019 1. Cải thiện 

việc triển khai 

Xây dựng hƣớng dẫn vận hành về 

ứng phó với sự cố tràn các chất độc 

hại và nguy hiểm (HNS) 

MEPC PPR  2 MEPC 74/18, 

đoạn 

14.20 

Ghi chú: Tiểu ban đã yêu cầu MEPC lƣu ý rằng kết quả nêu trên này đã đƣợc chuyển sang chƣơng trình nghị sự tạm thời của PPR 8 và năm hoàn 

thành mục tiêu đã đƣợc đặt là 2022, có tính đến việc Ủy ban đã đồng ý rằng cần phải tiến hành hai phiên họp để Hoàn thành công việc. 

4 2018-2019 6. Đảm bảo 

hiệu quả của 

quy định 

Xây dựng các sửa đổi cần thiết đối 

với các Phụ lục I, II, IV, V và VI của 

Công ƣớc MARPOL để cho phép các 

Quốc gia có cảng ở khu vực Bắc Cực 

tham gia các thỏa thuận khu vực về 

các phƣơng tiện tiếp nhận cảng (PRF) 

MEPC PPR  2 MEPC 74/18, 

đoạn  

14.18 

 

*** 

 

 

 

 

 

 

Hai năm khi đầu ra đƣợc đƣa vào chƣơng trình nghị sự sau hai năm.  
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PHỤ LỤC 20 

CHƢƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ TẠM THỜI ĐƢỢC ĐỀ XUẤT CHO PPR 8 

 

Khai mạc phiên họp 

1 Thông qua chƣơng trình nghị sự 

2  Quyết định của các cơ quan IMO khác 

3  Các nguy cơ về an toàn và ô nhiễm của hóa chất và chuẩn bị các sửa đổi do hậu quả 

đối với Bộ luật IBC 

4  Xây dựng tài liệu hƣớng dẫn vận hành về ứng phó với sự cố tràn các chất Nguy 

hiểm và Độc hại (HNS) 

5  Hƣớng dẫn sửa đổi về các phƣơng pháp luận có thể đƣợc sử dụng để liệt kê các sinh 

vật sống đƣợc 

6  Sửa đổi các hƣớng dẫn liên quan đến Công ƣớc AFS do việc áp dụng các biện pháp 

kiểm soát đối với cybutryne 

7  Rà soát Hƣớng dẫn năm 2011 về kiểm soát và quản lý hệ thống lọc sinh học trên tàu 

để giảm thiểu việc chuyển giao các loài thủy sinh xâm hại (nghị quyết MEPC.207 

(62)) 

8  Giảm tác động đối với phát thải muội than ở Bắc Cực từ vận chuyển quốc tế 

9  Tiêu chuẩn về khí hóa hệ thống thải trên tàu và các sửa đổi liên quan đến quy định 

16 của MARPOL Phụ lục VI 

10  Đánh giá và hài hòa các quy tắc và hƣớng dẫn về việc xả nƣớc thải từ EGCS vào 

môi trƣờng nƣớc, bao gồm các điều kiện và khu vực 

11  Phát triển các sửa đổi đối với Phụ lục VI Công ƣớc MARPOL và Bộ luật kỹ thuật 

NOX về việc sử dụng nhiều cấu hình hoạt động của động cơ cho động cơ diesel sử 

dụng trong hàng hải 

12  Xây dựng các biện pháp để giảm thiểu rủi ro khi sử dụng và vận chuyển dầu nặng 

làm nhiên liệu cho các tàu ở vùng biển Bắc Cực 

13  Sửa đổi Phụ lục IV của Công ƣớc MARPOL và các hƣớng dẫn liên quan để đƣa ra 

các quy định về lƣu trữ hồ sơ và các biện pháp để xác nhận hoạt động lâu dài của 

các trạm xử lý nƣớc thải 

14  Công việc tiếp theo xuất phát từ Kế hoạch Hành động nhằm giải quyết rác thải 

nhựa trên biển từ tàu 

15  Giải thích thống nhất các điều khoản của các công ƣớc liên quan đến môi trƣờng 
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của IMO 

16  Chƣơng trình nghị sự hai năm và chƣơng trình nghị sự tạm thời cho PPR 9 

17  Bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch năm 2022 

 18  Bất kỳ công việc nào khác 

19  Báo cáo cho Ủy ban Bảo vệ Môi trƣờng Biển 

***  
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PHỤ LỤC 21 

DỰ THẢO THÔNG TƢ BWM SỬA ĐỔI 

 

HƢỚNG DẪN THỬ NGHIỆM VẬN HÀNH HỆ THỐNG QUẢN LÝ NƢỚC DẰN 

 

 

1  Ủy ban Bảo vệ Môi trƣờng Biển (MEPC), tại phiên họp thứ bảy mƣơi ba (từ ngày 

22 đến ngày 26 tháng 10 năm 2018), đã phê duyệt Hướng dẫn cho việc vận hành thử 

nghiệm các hệ thống quản lý nước dằn.  

 

2  MEPC 74 (từ ngày 13 đến ngày 17 tháng 5 năm 2019) đã mời đệ trình lên Tiểu ban 

Ngăn ngừa và Ứng phó Ô nhiễm (PPR) liên quan đến các đề xuất về bất kỳ thay đổi cần thiết 

nào đối với Hƣớng dẫn dựa trên dự thảo sửa đổi quy định E-1 của Công ƣớc BWM.  

3  [MEPC 75 (30 tháng 3 đến 3 tháng 4 năm 2020)], đã phê duyệt Hướng dẫn 

thử nghiệm vận hành hệ thống quản lý nước dằn sửa đổi, đƣợc PPR 7 lập (17 đến 21 

tháng 2 năm 2020), nhƣ đƣợc nêu trong phụ lục.  

4  Các chính phủ thành viên và các tổ chức quốc tế đƣợc mời đƣa Hƣớng dẫn phụ lục 

đến sự chú ý của tất cả các bên liên quan.  

 

5 Thông tƣ này thay thế BWM.2/Circ.70. 
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PHỤ LỤC 

HƢỚNG DẪN THỬ NGHIỆM VẬN HÀNH HỆ THỐNG QUẢN LÝ NƢỚC DẰN 

 

Bối cảnh 

1  Mục đích của thử nghiệm chạy thử là xác nhận việc lắp đặt hệ thống quản lý nƣớc 

dằn (BWMS) bằng cách chứng minh rằng các quá trình cơ học, vật lý, hóa học và sinh học 

của hệ thống này đang hoạt động bình thƣờng. Thử nghiệm vận hành không nhằm mục đích 

xác nhận thiết kế của BWMS đã đƣợc phê duyệt loại đã đƣợc Cơ quan quản lý phê duyệt.  

2  Hƣớng dẫn sau đây về thử nghiệm vận hành của BWMS đã đƣợc phát triển để sử 

dụng cho những ngƣời lắp và xác minh việc cài đặt BWMS phù hợp với:  

 

.1 quy định E-1 của Công ƣớc; 

 

.2  đoạn 8.2.5 của Bộ luật BWMS, trong đó yêu cầu Cơ quan quản lý cấp Giấy 

chứng nhận quản lý nƣớc dằn quốc tế xác minh rằng các quy trình vận 

hành lắp đặt trên tàu theo một định dạng phù hợp;  

 

.3  đoạn 8.3.6 của Bộ luật BWMS, trong đó yêu cầu rằng các quy trình vận 

hành lắp đặt đã đƣợc hoàn thành trƣớc khi ban hành IBWMC sau khi lắp 

đặt BWMS; và 

 

.4  đoạn 1.18 của nghị quyết MEPC.174 (58) quy định rằng, khi một hệ thống 

quản lý nƣớc dằn đã đƣợc phê duyệt về kiểu loại đƣợc lắp đặt trên tàu, thì 

một cuộc khảo sát lắp đặt theo mục 8 phải đƣợc thực hiện. 

Thử nghiệm vận hành 

3  Nƣớc xung quanh địa phƣơng nên đƣợc sử dụng để kiểm tra bất kể mức độ thách 

thức mà nó đặt ra đối với BWMS.  

4  Các bƣớc sau đây phải đƣợc thực hiện sau khi lắp đặt BWMS trên tàu và sau khi tất 

cả các thiết bị dằn (ví dụ: máy bơm và đƣờng ống) đã đƣợc lắp đặt hoàn chỉnh và thử nghiệm 

khi thích hợp:  

 

.1  Một mẫu có thể đƣợc thu thập trong quá trình hút nƣớc dằn để mô tả đặc 

tính của nƣớc xung quanh, bằng bất kỳ phƣơng tiện thực tế nào (ví dụ: 

mẫu tại cảng lấy mẫu trực tiếp hoặc bến cảng trực tiếp). Đặc tính của 

nƣớc xung quanh không yêu cầu phân tích chi tiết về lƣợng nƣớc hấp thụ, 

tuy nhiên có thể thực hiện phân tích chỉ định;  

 

.2  Một mẫu đại diện phải đƣợc thu thập trong quá trình xả nƣớc dằn tƣơng ứng 

sau khi đã áp dụng quá trình xử lý đầy đủ. Mẫu phải đƣợc thu thập từ điểm 

lấy mẫu nhƣ đƣợc mô tả trong Hướng dẫn lấy mẫu nước dằn (G2). Tổng thể 

tích mẫu ít nhất phải là 1 m3. Nếu một thể tích nhỏ hơn đƣợc xác nhận để 
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đảm bảo lấy mẫu đại diện của các sinh vật, nó có thể đƣợc sử dụng;  

 

.3  Các mẫu đại diện phải đƣợc phân tích cho hai loại kích thƣớc của sinh vật, 

cụ thể là ≥ 50 µm và ≥ 10 µm đến <50 µm, nhƣ đƣợc quy định trong tiêu 

chuẩn D-2, sử dụng các phƣơng pháp phân tích chỉ dẫn đƣợc liệt kê trong 

BWM.2/Circ.42/Rev.1 có thể đƣợc sửa đổi; và 

 

.4  các thông số tự giám sát có thể áp dụng (ví dụ: tốc độ dòng chảy, áp suất, 

nồng độ TRO, cƣờng độ/truyền tia UV, v.v.) của BWMS cũng cần đƣợc 

đánh giá, có tính đến Giới hạn thiết kế hệ thống của BWMS và hoạt động 

chính xác của tất cả các cảm biến và các thiết bị liên quan cần đƣợc xác 

nhận.  

5  Thử nghiệm vận hành thành công nếu phân tích chỉ thị cho thấy rằng các mẫu 

xả thải không vƣợt quá tiêu chuẩn D-2 đối với các cấp kích thƣớc đƣợc phân tích (xem 

đoạn 4.3) và thiết bị tự giám sát cho thấy hoạt động chính xác. Thiết bị phân tích chỉ thị 

đƣợc sử dụng phải đáp ứng đƣợc yêu cầu của Chính quyền. Phân tích chỉ báo đƣợc 

định nghĩa trong BWM.2/Circ.42/Rev.1 và có thể đƣợc sửa đổi.  

6  Trong trƣờng hợp nƣớc xung quanh không thích hợp cho thử nghiệm vận hành 

(ví dụ: độ mặn của nƣớc xung quanh nằm ngoài Giới hạn thiết kế hệ thống của BWMS), 

việc thử nghiệm phải đƣợc đánh giá theo sự thỏa mãn của Cơ quan quản lý.  

 

7  Việc thu thập và phân tích các mẫu đại diện phải độc lập với nhà sản xuất hoặc nhà 

cung cấp BWMS và tuân theo sự thỏa mãn của Cơ quan quản lý.  

 

Tài liệu 

 

8  Một báo cáo bằng văn bản bao gồm các phƣơng pháp, kết quả (bao gồm cả dữ liệu 

thô) và thông tin về các thông số tự giám sát phải đƣợc cung cấp cho Cơ quan quản lý.  

 

 

***  
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PHỤ LỤC 22 

 

TUYÊN BỐ CỦA CÁC PHÁI ĐOÀN VÀ QUAN SÁT VIÊN
* 

MỤC 1  

Tuyên bố của phái đoàn Nhật Bản 

"Trƣớc hết, liên quan đến sự lây lan của bệnh nhiễm virus corona mới (2019-nCoV) ở 

Trung Quốc, Nhật Bản muốn nhân cơ hội này bày tỏ sự cảm thông và khen ngợi đối với 

chính phủ Trung Quốc và ngƣời dân vì những nỗ lực tuyệt vời của họ trong việc giải quyết 

và ngăn chặn sự lây lan của virus, cũng nhƣ gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới các nạn nhân 

của vụ lây nhiễm. 

Trƣớc tình hình nghiêm trọng này ở Trung Quốc, Nhật Bản xin lƣu ý rằng một số khó khăn 

đang xảy ra trong việc thực hiện các quy định bắt buộc của IMO. 

Ví dụ, việc sửa chữa và bảo dƣỡng tàu hoặc trang bị thêm Hệ thống quản lý nƣớc dằn trong 

các nhà máy đóng tàu và các cuộc điều tra của Cơ quan quản lý hoặc ROs đang phải đối 

mặt với sự chậm trễ, khó khăn hoặc thậm chí không thể tránh khỏi ở Trung Quốc. Nhiều 

tàu lo ngại sẽ gặp khó khăn trong việc thực hiện các nghĩa vụ của mình theo Công ƣớc 

MARPOL và các công ƣớc IMO khác. 

Trƣớc tình hình khẩn cấp này, Chính phủ Nhật Bản đã quyết định áp dụng các biện pháp 

dự phòng nhƣ cung cấp linh hoạt thời hạn khảo sát theo luật định và hiệu lực của Giấy 

chứng nhận, nếu xét thấy bất khả kháng do ảnh hƣởng của virus corona. Nhật Bản muốn 

mời các Quốc gia Thành viên khác xem xét thực hiện các hành động thích hợp trong tình 

huống khẩn cấp này. 

Nhật Bản tin rằng tình hình nghiêm trọng do nhiễm virus corona mới gây ra cần đƣợc giải 

quyết đúng đắn thông qua sự hợp tác của tất cả các Quốc gia Thành viên trên phạm vi toàn 

cầu. 

Về vấn đề này, Nhật Bản xin đề nghị đƣa tuyên bố này của Nhật Bản vào báo cáo của Tiểu 

ban. " 

Tuyên bố của phái đoàn Hy Lạp 

"Hy Lạp muốn đề cập đến sự can thiệp từ phái đoàn đặc biệt của Nhật Bản vào ngày đầu 

tiên của phiên họp hiện tại và sự hỗ trợ của các phái đoàn khác, về ảnh hƣởng của virus 

corona đối với hoạt động vận tải biển bình thƣờng và đặc biệt hơn là đối với những khó 

khăn gặp phải thực hiện kịp thời các cuộc kiểm tra theo chƣơng trình tại các bãi ở Trung 

Quốc và có lẽ ở những nơi khác là Đông Nam Á, dẫn đến việc không thể kịp thời chứng 

                                                           
*
Các tuyên bố đã đƣợc đƣa vào phụ lục này do các phái đoàn/quan sát viên cung cấp, theo thứ tự đƣa ra, sắp 

xếp theo mục chƣơng trình và theo ngôn ngữ trình (bao gồm cả bản dịch sang bất kỳ ngôn ngữ nào khác nếu 

bản dịch đó đƣợc cung cấp). Các tuyên bố có thể truy cập bằng tất cả các ngôn ngữ chính thức trên tệp âm 

thanh tại: http://docs.imo.org/Meetings/Media.aspx 
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nhận các tàu.  

Với suy nghĩ này, phái đoàn này cũng phản ánh những băn khoăn của các phái đoàn với 

tình huống đã xảy ra. Do đó, chúng tôi muốn yêu cầu Ban thƣ ký IMO kiểm tra khả năng 

phân phối, có lẽ là thông qua một thông tƣ, về ảnh hƣởng của virus corona đối với việc 

vận chuyển, bổ sung vào Thông tƣ Thƣ số 4204/Add1., Đã đƣợc xuất bản bởi Ban thƣ ký. 

Theo cách đó, nó có thể đƣợc làm rõ hơn liên quan đến các yếu tố nhất định về tác động 

của trƣờng hợp bất khả kháng theo các công ƣớc IMO và/hoặc theo các nguyên tắc chung 

của luật pháp quốc tế, nơi nó thƣờng đƣợc công nhận là một tình huống ngoại lệ không 

thể xảy ra. dự đoán ngay cả với sự chú ý lớn nhất có thể, cung cấp cơ sở để miễn trừ các 

tình huống đƣợc quy định trong điều kiện bình thƣờng.  

 

Một tài liệu nhƣ vậy có thể chứng minh là hỗ trợ các chính phủ thành viên khi kiểm tra 

các yêu cầu gia hạn giấy chứng nhận, tức là với tƣ cách là quốc gia treo cờ nhƣng cũng sẽ 

liên quan đến việc thực hiện các chức năng của quốc gia có cảng.  

 

Chúng tôi vui lòng yêu cầu đƣa tuyên bố này vào báo cáo của Tiểu ban.  

 

Xin cảm ơn ngài Chủ tịch."  

MỤC 8  

Tuyên bố của quan sát viên từ ISO 

"Kính thƣa Ngài Chủ tịch, quý vị đại biểu 

 

ISO cảm ơn Đức và Phần Lan vì họ đã gửi. Đã đọc PPR đệ trình 7/8 và tài liệu kỹ thuật về 

ʺChất lƣợng đốt cháy nhiên liệu hàng hải có hàm lƣợng lƣu huỳnh thấp sau năm 2020 -sẽ 

tốt hơn hoặc tệ hơn ʺ đƣợc tham chiếu trong PPR 7/8 và cụ thể là đoạn 23 của tài liệu PPR 

7/8 khuyến nghị giới thiệu một thông số kỹ thuật về hàm lƣợng chất thơm và tỷ lệ H/C 

trong tiêu chuẩn đặc điểm kỹ thuật nhiên liệu hàng hải ISO 8217. ISO cũng muốn lƣu ý 

đến một số sự kiện thích hợp và ghi lại tuyên bố này trong báo cáo của cuộc họp này.  

PPR 7/8, đoạn 6, tuyên bố rằng nhiên liệu 0,50% S đƣợc thử nghiệm trong chiến dịch đo 

muội than đã đƣợc chọn là hỗn hợp mẫu có thể từ các dòng máy lọc dầu có nhiều khả năng 

đƣợc sử dụng vào năm 2020. Tuyên bố này thừa nhận sự không chắc chắn về việc liệu các 

hỗn hợp này là thực tế và thực sự, hỗn hợp đƣợc đề cập đến trong tài liệu kỹ thuật đã đƣợc 

chứng minh là khác biệt đáng kể so với nhiên liệu hiện đang đƣợc cung cấp trên toàn cầu 

nhƣ nhiên liệu tối đa 0,50% S.  

Có một số lý do cho điều này:  

•  Tài liệu kỹ thuật đƣợc tham chiếu trong PPR 7/8 đƣợc xuất bản vào năm 

2018, trƣớc khi VLSFO tối đa 0,50% lần đầu tiên đƣợc giới thiệu trên thị 

trƣờng.  

•  Hỗn hợp C đƣợc đề cập trong tài liệu kỹ thuật có hàm lƣợng chất thơm cao 

bất thƣờng và sự lựa chọn của nó vào thời điểm đó không phải là đại diện 
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thực tế của VLSFO mà các nhà tinh chế hoặc thƣơng nhân dự kiến cung 

cấp.  

•  Trong bản đệ trình này, thiếu bản mô tả đầy đủ các đặc tính của nhiên liệu, 

bao gồm cả phƣơng pháp luận đƣợc sử dụng để xác định độ thơm, là thiếu để 

so sánh với các kinh nghiệm hiện tại..  

 

Ngƣợc lại:  

•  Dữ liệu thực tế hiện có trên một vài nghìn mẫu từ các dịch vụ thử nghiệm 

lớn cho thấy trong giai đoạn từ tháng 10 năm 2019 đến ngày 27 tháng 1 

năm 2020, VLSFO có mật độ trung bình thấp hơn khoảng 940 kg/m3 so 

với HSFO có mật độ trung bình xấp xỉ 978 kg/m3. Điều này cho thấy 

VLSFO có bản chất giống hệt nhau hơn so với đề xuất của Đức và Phần 

Lan..  

Nhƣ đƣợc đề xuất trong tài liệu PPR 7/8, đề xuất đƣa hàm lƣợng thơm và đặc điểm kỹ thuật 

tỷ lệ H/C vào ISO 8217 có thể đƣợc nhóm công tác ISO xem xét, tuy nhiên cần hiểu rằng 

một số đặc tính nhiên liệu đƣợc kiểm tra thƣờng xuyên nhƣ tỷ trọng, điểm đông đặc và cặn 

carbon vi mô, đã là những chỉ số tốt cho bản chất của nhiên liệu. Tuy nhiên, đề xuất này sẽ 

đƣợc coi là biện pháp nào khác, nếu có, có thể đƣợc xem xét chống lại những gì đã đƣợc 

đƣa vào.  

Dữ liệu dịch vụ thử nghiệm nhiên liệu hiện tại cho thấy rằng:  

•  Dƣới 5% HSFO có điểm đông đặc trên 21 ° C, trong khi 20-25% VLSFO có 

điểm đông đặc trên 21 ° C. Điểm đông đặc cao hơn thể hiện tính chất parafinic 

của nhiên liệu 

•  Trong cùng khoảng thời gian, VLSFO có MCR (dƣ lƣợng carbon vi mô) 

trung bình thấp hơn khoảng 5,8 m% so với HSFO có lƣợng dƣ lƣợng 

carbon vi mô trung bình xấp xỉ 12,8 m% cũng cho thấy VLSFO có bản 

chất parafinic nhiều hơn. MCR cho biết số lƣợng và loại hydrocarbon 

trong nhiên liệu có đặc tính cháy kém hơn 

•  Mức trung bình của CCAI (Chỉ số thơm các-bon đƣợc tính toán) đối với 

VLSFO thấp hơn đáng kể so với HSFO, tƣơng ứng là 816 và 844. CCAI thấp 

chỉ ra nhiên liệu parafinic nhiều hơn 

•  Nhiên liệu parafinic sẽ có giá trị Năng lƣợng riêng ròng cao hơn so với các 

nhiên liệu thơm hơn, đƣợc hỗ trợ bởi dữ liệu rút ra từ các VLSFO trên thị 

trƣờng hiện nay khoảng 2-3%. 

Tài liệu PPR 7/8 cho thấy lƣợng phát thải muội than tăng lên đối với nhiên liệu có hàm 

lƣợng chất thơm cao khi đƣợc sử dụng trong động cơ thử nghiệm tốc độ trung bình. Hàm 

lƣợng chất thơm cao có thể ảnh hƣởng đến khả năng cháy của nhiên liệu, mặc dù động cơ 

tốc độ thấp ít nhạy cảm với hàm lƣợng chất thơm hơn động cơ tốc độ trung bình và tốc 

độ cao. Điều này đƣợc mô tả kỹ trong hƣớng dẫn CIMAC - Chất lƣợng nhiên liệu - đánh 
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lửa và đốt cháy và các giới hạn đối với CCAI (chỉ số độ thơm carbon đƣợc tính toán) đã 

đƣợc bao gồm trong ISO 8217. Loại động cơ và các cài đặt của nó, bảo trì động cơ kém 

và một số điều kiện vận hành nhất định sẽ góp phần vào hiệu suất của nhiên liệu và cả 

mức độ phát thải muội than.  

 

Kể từ khi phân tích sớm các VLSFO đƣợc cung cấp cho các tàu vào tháng 1 năm 2020 khi 

so sánh với dữ liệu phân tích HSFO, minh họa bản chất parafinic của VLSFO nhiều hơn 

hầu hết các HSFO, hiệu suất đánh lửa/đốt cháy dự kiến sẽ đƣợc cải thiện và do đó dẫn đến 

phát thải muội than thấp hơn.  

ISO đã không chuyển đổi tỷ lệ C/H thành ISO/PAS 23263: 2019. Theo quan điểm của 

việc sửa đổi ISO 8217, ISO đã và đang trong quá trình và sẽ tiếp tục theo dõi các thuộc 

tính VLSFO/HSFO và cung cấp phản hồi về hiệu suất của chúng.  

 

ISO cũng sẽ xem xét liệu có thể thêm một thƣớc đo khác vào những gì đã đƣợc đƣa vào 

để cung cấp một dấu hiệu gần đúng về việc liệu nhiên liệu là parafinic hay thơm hơn, 

dựa trên các đặc tính đã có trong ISO 8217..  

Chúng ta không nên bỏ qua thực tế rằng ngành công nghiệp này chỉ còn chƣa đầy hai tháng 

nữa là đến năm 2020 và vẫn đang xây dựng kinh nghiệm với các loại nhiên liệu mới. 

Cảm ơn Ngài Chủ tịch."  

 

Tuyên bố của quan sát viên từ IMarEst 

"Cảm ơn Ngài Chủ tịch.  

 

Chúng tôi nhân cơ hội này để cảm ơn những ngƣời gửi PPR 7/8 vì đã có thêm xác nhận 

hữu ích rằng FSN là một phƣơng pháp đo lƣờng đáng tin cậy cho muội than. 

 

Tuy nhiên, vì sự cần thiết phải có một cách thông báo khoa học về phía trƣớc, chúng tôi 

có một số mối quan tâm liên quan đến việc đệ trình này. Đó là về cơ sở cốt lõi của chƣơng 

trình thử nghiệm và báo cáo những phát hiện của nó. Hơn nữa, chúng tôi không thấy biện 

minh nào cho các phép ngoại suy đƣợc đƣa ra trong các giấy tờ PPR 7/8/2 và 7/8/3 rằng 

một phát hiện cụ thể của PPR 7/8 về muội than có thể áp dụng cho tất cả các loại dầu 

nhiên liệu gốc lƣu huỳnh tối đa 0,50%. đƣợc sử dụng bởi bất kỳ loại động cơ nào trong 

hạm đội thế giới. 

 

Tại thời điểm này, chúng tôi muốn đề cập đến bảy quan sát chính của chúng tôi đã dẫn 

chúng tôi đến những kết luận này:  

 

1  Chúng tôi đặt câu hỏi về việc lựa chọn các hỗn hợp dầu có hàm lƣợng thơm cao 

này đại diện cho các loại dầu nhiên liệu gốc lƣu huỳnh tối đa 0,50%. Những điều đó không 

phản ánh quan điểm chung của ngành nhƣ đã đƣợc thể hiện trong Hƣớng dẫn chung về 

ngành, mà IMarEST là đồng tác giả. JIG đã xác định kỳ vọng về sự thay đổi lớn hơn cả về 

thành phần và đặc tính của các loại dầu nhiên liệu lƣu huỳnh tối đa 0,50% này so với kinh 

nghiệm trƣớc đây và kỳ vọng rằng các loại dầu nhiên liệu này sẽ có xu hƣớng parafinnic 
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hơn - không thơm - về bản chất. Hơn nữa, cơ sở của việc lựa chọn các giá trị hàm lƣợng 

thơm đơn đƣợc sử dụng để đại diện cho tất cả các sản phẩm chƣng cất và HFO trƣớc năm 

2020 không đƣợc đƣa ra..  

 

2  Không có bất kỳ đặc điểm nào khác của nhiên liệu thử nghiệm ngoài các giá trị 

hàm lƣợng lƣu huỳnh và chất thơm đã đƣợc khuyến cáo để cho phép chúng đƣợc phân 

loại là dầu nhiên liệu dùng cho tàu biển. Chúng tôi mong đợi thông tin đƣợc cung cấp liên 

quan đến các loại và sự phân bố hợp chất thơm tƣơng ứng của chúng và về các đặc tính 

của dầu nhiên liệu thƣờng đƣợc sử dụng bao gồm các thông số chỉ thị hiệu suất đánh lửa 

nhƣ đã có trong ISO 8217. Do mục đích của chƣơng trình thử nghiệm này, không thể giải 

thích đƣợc. rằng số/chỉ số cetan hoặc Số Cetan ƣớc tính (ECN) không đƣợc xác định vì 

nếu không có những điều này thì không có liên kết chức năng nào với nhiên liệu trong thế 

giới thực trong quá khứ, hiện tại hoặc tƣơng lai.  

3  Nhƣ đƣợc thể hiện trong tài liệu PPR 7/8 Hình 1 ở tải động cơ 100%, 50% và 

25% (không bao gồm trƣờng hợp thứ hai là hỗn hợp 95% cực đoan), các phát hiện của 

FSN đối với HFO và ba hỗn hợp dầu thơm về cơ bản là giống hệt nhau và để đặt điều 

này trên cơ sở tuyệt đối, dƣới giới hạn thƣờng đƣợc áp dụng là 0,3 FSN, nhƣng chúng 

tôi không thấy những phát hiện đó cần đƣợc khám phá thêm trong phần thảo luận về 

kết quả thu đƣợc.  

4  Chúng tôi có thể xác định rằng các phát hiện FSN cụ thể ở mức tải 75% chủ yếu là 

một chức năng của chu trình E2, khi động cơ common rail (đƣờng dẫn chung) đã đƣợc điều 

chỉnh đặc biệt để tuân thủ Cấp II NOx. Ví dụ, các cài đặt có xu hƣớng giảm NOx ngƣợc lại 

có thể dẫn đến tăng phát thải muội than. Khoa học cần phải giảm cả hai xuống cùng nhau.  

 

5  Trong động cơ common rail, hiệu suất điểm giữa các chế độ, FSN trong trƣờng 

hợp này, không thể đƣợc giả định là đƣợc biểu thị bằng các đƣờng cong đã trình bày vì các 

lý do đƣợc cung cấp trong tài liệu IMarEST PPR 5/23/1.  

6  Nhƣ một kết luận rút ra từ ba lần quan sát gần đây nhất, có vẻ nhƣ loại động cơ đƣợc 

sử dụng cho chƣơng trình thử nghiệm mặc dù xét về mặt FSN, nhạy cảm với loại dầu nhiên 

liệu - ghi nhận các tác động về năng lƣợng sản xuất tốt cho môi trƣờng của những loại nhiên 

liệu đó - nó thƣờng không nhạy cảm với hàm lƣợng thơm của nhiên liệu - chỉ cho thấy độ 

nhạy ở điểm chế độ đó nơi một mục tiêu điều chỉnh cụ thể, NOx trong trƣờng hợp này, đƣợc 

áp dụng bao gồm một phạm vi có lẽ không quá một vài điểm% tải xung quanh chế độ tải 

75% đó điểm. Do đó, chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng lƣợng phát thải muội than phụ thuộc 

nhiều vào các yếu tố liên quan đến động cơ nhƣ thiết kế, cài đặt và tình trạng, vì chúng là các 

yếu tố liên quan đến nhiên liệu nhƣ chủng loại, thành phần và sự điều chế.  

 

7  Các loại động cơ và kiểu xe khác nhau hoạt động ở các điều kiện bảo dƣỡng tại 

điểm tải khác nhau sẽ có mức độ nhạy cảm khác nhau với phát thải muội than. Phát hiện 

ra rằng các thành phần nhiên liệu loại thơm dẫn đến xu hƣớng tăng độ trễ khi đánh lửa - 

và do đó phát thải dạng hạt/muội than - không phải là mới. Đó là một thực tế đã biết từ 

những ngày đầu tiên của thử nghiệm hiệu suất động cơ và là cơ sở cơ bản của việc xác 

định số cetan trong đó nhiên liệu chuẩn 0 là một hydrocarbon thơm đƣợc chỉ định. Do đó, 

các phát hiện FSN từ động cơ thử nghiệm tốc độ trung bình tốc độ không đổi cụ thể này 
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không đƣợc coi là có khả năng ngoại suy không đủ tiêu chuẩn đƣợc áp dụng, nhƣ đƣợc 

đƣa ra bởi PPR 7/8/2 và 7/8/3 cho tất cả các động cơ khác, ví dụ, tất cả những động cơ đó 

Các loại động cơ chéo tốc độ thấp sử dụng phần lớn dầu nhiên liệu sử dụng cho hàng hải.  

 

Do đó, chúng tôi yêu cầu rằng những điểm nêu trên đƣợc Tiểu ban xem xét cẩn thận khi 

quyết định đƣờng lối về vấn đề này..  

 

Cảm ơn Ngài Chủ tịch."  

MỤC 9  

Tuyên bố của quan sát viên từ BIMCO 

 

"Cảm ơn Ngài Chủ tịch 

 

BIMCO có những lo ngại nghiêm trọng về đề xuất của IMarEST trong MEPC 74/10/2.  

 

Cho phép tôi cố gắng giải thích tại sao.  

Một bể chứa dầu nhiên liệu thông thƣờng chỉ có hai khe hở là miệng bể để kiểm tra khi bể 

cạn và ống dò. Các bể chứa dầu nhiên liệu không đƣợc xây dựng với bất kỳ điểm lấy mẫu 

nào đƣợc chỉ định và các tàu không đƣợc trang bị thiết bị lấy mẫu thích hợp. Chúng tôi 

đồng ý với tuyên bố của IMarEST, - không nên lấy mẫu bằng cách sử dụng ống dò vì nó 

sẽ không mang tính đại diện.  

Để có đƣợc một mẫu đại diện, giải pháp thay thế sau đó sẽ là sử dụng miệng bể. Không bao 

giờ đƣợc mở miệng bể khi có dầu nhiên liệu bên trong bể, vì dầu sẽ bị tràn. Dầu nhiên liệu 

đƣợc bảo quản ở nhiệt độ cao và do đó không an toàn cho ngƣời lấy mẫu.  

 

Theo quan điểm của chúng tôi, không thể sử dụng mẫu gián tiếp sử dụng bơm chuyển dầu 

nhiên liệu, vì nó không thể đồng nhất và đại diện cho hàm lƣợng lƣu huỳnh trong bể. Vì 

ống hút của bơm chuyển tải đƣợc đặt ở đáy thùng nhiên liệu, BIMCO lo ngại rằng các 

mẫu nhƣ vậy sẽ cho kết quả sai mặc dù dầu nhiên liệu thực sự phù hợp..  

 

Mẫu dầu nhiên liệu thực sự đồng nhất và đại diện duy nhất có sẵn ngày nay là mẫu theo 

Công ƣớc MARPOL vì nó đƣợc rút ra trong toàn bộ hoạt động của boongke.  

 

Cảm ơn Ngài Chủ tịch."  

 

MỤC 11  

Tuyên bố của phái đoàn Ireland 

"Cảm ơn Ngài Chủ tịch, Chào buổi sáng tất cả.  

 

Thứ nhất, xin lỗi vì đã quay trở lại mục 11 trong chƣơng trình nghị sự tại thời điểm này 

của quá trình tiến hành nghị sự, nhƣng điều đó là cần thiết.  
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Trong phiên họp này, Nhóm công tác 2, đã tiến hành xem xét các hƣớng dẫn cho EGCS 

sử dụng PPR 6/11 làm tài liệu cơ sở.  

 

Hƣớng dẫn EGCS 2015 đã đƣợc hoàn thiện để đƣa ra bản dự thảo Hƣớng dẫn 2020 mới. 

Nhóm công tác cũng đƣợc giao nhiệm vụ xem xét PPR 6/11 Phụ lục 6, với mục đích cập 

nhật và tạo ra Thông tƣ cụ thể cho các hƣớng dẫn EGCS 2020 mới đƣợc soạn thảo.  

 

Trên thực tế, trong quá trình nhóm làm việc, Phụ lục 6 của tài liệu 6/11 đã bị xóa - lý do 

hợp lý đƣợc đƣa ra là MEPC.1/Circ.883; đƣợc phê duyệt tại MEPC 74 cho Hƣớng dẫn 

EGCS 2015, đã thay thế Phụ lục 6 và Phụ lục đó không bắt buộc. Toàn bộ nội dung của 

Thông tƣ 883 đƣợc giữ lại; với sửa đổi duy nhất là xóa các tham chiếu đến Hƣớng dẫn 

EGCS 2015 khỏi tiêu đề.  

 

Ireland không đồng ý rằng Circ. 883 bao gồm chính xác các sửa đổi gần đây của Hƣớng 

dẫn ECGS 2020 hoặc các đề xuất hoạt động và kỹ thuật cụ thể đƣợc liệt kê trong tài liệu 

PPR 6/11 Phụ lục 6. Trên thực tế, bằng cách loại bỏ tham chiếu đến hƣớng dẫn 2015, 

phạm vi áp dụng cho Circ. 883 có thể đã vô tình đƣợc mở rộng để bao gồm tất cả các 

phiên bản tƣơng lai của hƣớng dẫn EGCS sửa đổi.  

 

Xin cảm ơn Chủ tịch, ông Lundy đã đề cập đến những quy trình đó trong lời khai mạc, và 

những nỗ lực thể thao của ông trong việc đạt đƣợc sự đồng thuận. Tuy nhiên, Ireland không 

chấp nhận rằng nội dung của thông tƣ 883 đã đƣợc xem xét đầy đủ và do đó, nó không cụ thể 

đối với hƣớng dẫn của EGCS 2020. Ireland không tin rằng Circ. 883 bổ sung hoặc phản ánh 

các hƣớng dẫn; và sẽ nêu vấn đề này tại MEPC 75 để đề xuất xem xét lại Thông tƣ đó một 

cách đầy đủ hơn.  

Hơn nữa, Ireland muốn tuyên bố này đƣợc thêm vào báo cáo của nhóm công tác. Xin cảm 

ơn Ngài Chủ tịch."  

MỤC 14  

Tuyên bố của phái đoàn Cộng hòa Bolivia Venezuela 

"Gracias señor Presidente, Buenas Días a todos.  

 

Permítame ante todo expresar nuestra solidaridad con la República Popular China y los 

otros países que están siendo afectados por el nuevo Coronavirus.  

Mi Delegación agradece a las distinguidas Delegaciones de los países que han presentado 

documentos en este tema, y especialmente a la Delegación de la Federación de Rusia por los 

documentos PPR7/14/2 y PPR7 INF.13, los cuales contienen una evaluación muy completa 

y documentada sobre el impacto de una prohibición del uso y el transporte por barco de 

fueloil pesado en aguas del Ártico.  

 

De la lectura del PPR7/14/2, en sus párrafos 17 (numerales 1 al 4), y 18, se desprende con  

claridad la necesidad de tomar en cuenta la realidad socioeconómica de los Estados  

afectados, como condición prioritaria para el desarrollo de medidas restrictivas en el 
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marco  

del tema 14.  

Mi Delegación estima que los objetivos para la elaboración y puesta en vigencia de una  

prohibición son claros: salvar al Ártico de la amenaza de la contaminación ambiental y 

proteger  

de manera sostenible a las comunidades de la región y sus economías y modos de vida.  

 

Hay una gran diversidad de circunstancias en las poblaciones e industrias de la región y 

por ello mismo es necesario que la norma que se aplique no sea rígida, si no que responda a 

las particularidadesdelosEstadosÁrticosparagarantizarlaprotecciónambientalyel  

Aprovisionamiento del Norte, ese complejo sistema de transporte por mar destinado a 

proveer de insumos esenciales a pueblos e industrias aislados. El enfoque único no parece 

ser el más aconsejable.  

En tal sentido, mi Delegación apoya las acciones solicitadas por la Delegación de Rusia en 

el documento PPR7/14/2 y solicita que esta declaración conste en Acta.  

Gracias señor Presidente."  

Tuyên bố của phái đoàn Liên bang Nga 

 

Г̋осподинПредседатель,  

ВпервуюочередьхотелбыпоблагодаритьпредседателярабочейгруппыгосподинаC.H. 

Goh (Сингапур) исотрудниковСекретариатазапрофессиональнуюработу, 

атакжевсехучастниковрабочейгруппызаинтереснуюипродуктивнуюдискуссию. 

Этовравнойстепениотноситсяикроссийскимколлегам.  

Вотношениипроектаруководствапоснижениюрисковмыподтверждаемнашуготовнос

тькоординироватьработукорреспондентскойгруппыипризываемвсезаинтересованные

стороныкактивномуучастиювееработе, 

еслиПодкомитетприметрешениеовоссозданиигруппы.  

Теперькасательнонепосредственнозапрета.  

 

Вцеломсудовлетворениемотмечаемпроявленноеучастникамирабочейгруппыстремле

ниекпоискукомпромиссавцеляхмаксимальногоучетарезультатовоценкипоследствийз

апрета,атакжеважныхособенностейсоциально-

экономическогоположенияразличныхарктическихгосударств.  

Считаем, 

чтоподготовленныйгруппойпроектпоправокявляетсяхорошейосновойдлядальнейшей

работыпоэтому «чувствительному» вопросу.  

Приэтоммыисходимизтогоиэтооченьважно, чтокаждаяизгосударств-

сторонМАРПОЛ,втомчислеиРоссийскаяФедерация,ещеразтщательноизучитразработ

анныйпроектпоправокипредставитпонеобходимостинаКЗМС-76 
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своюпозициюотносительноегоприемлемости.  

Вотношениинепосредственнотекстапоправокхотелибыобратитьвниманиена  

нескольковажныхаспектовиподелитьсясвоимиозабоченностями.  

Впроектеустанавливаетсяпредельныйсрокдействияисключений (waivers), которые 

Администрацияможетпредоставлятьотдельнымсудам- это1 июля2029года.  

 

Положениеобизъятияхбыловключеновтекстпоправокпонашейинициативе , 

посколькусчитаем, чтоэтопозволитгосударствуснизитьнегативноевлияниезапретаи, 

преждевсего, снятьтетяжелыесоциально-экономическиепоследствия, 

которыелягутнаплечиместногонаселения.  

Нарабочейгруппемыобсуждаливключениевтекстпоправоктакжеположенияовозмо

жностипересмотраэтойдатыпорезультатамоценкипоследствий, 

которуюзаинтересованныегосударствамоглибыпровестик 2027 году, т.е. 

задвагодадоистеченияпредельногосрокадействияисключений.  

Ксожалению, этопредложениенебылопринято, хотяоно, понашемумнению, 

несловсебеоченьважныйсмысл. 

Дополнительнаяоценкадляуточнениядатыпрекращениядействияисключенийзаклады

валабымеханизмобратнойсвязи, 

которыйнеобходимдляполногоучетаинтересовместногонаселенияарктическихрегионо

ввизменившихсяусловиях.  

Сегодняшняяситуациянабункерномрынке, господинПредседатель, 

непозволяетделатьдажекраткосрочныепрогнозы. Несмотрянаэто, 

нампредложенопринятьрешение,последствиякоторогонаступятболее,чемчерез9лет,

хотясейчасневозможнопредположитьвкакойстепенииспользованиетяжелоготоплив

абудетактуальнокэтомувремени, сохранятсялинегативныепоследствия, 

связанныесотказомотегоиспользования.  

 

Считаем,чтозаложникамитакогоподходаопятьстановятсянашигражданеиэкономика.  

 

Ещеодиннеменееважныйаспект, господинПредседатель.  

Каквидноизпункта 13 отчетарабочейгруппы (WP.6), 

некоторыеделегациисошлисьвомненииотносительноотсутствиядостаточныхобоснов

анийтехническогохарактера, 

которыеподтверждалибыцелесообразностьраспространениязапретанасудасконструк

тивнойзащитойтопливныхтанков.Онипростонебылипредставленысторонникамидан

ногоограничения. Исходимизтого, чтоихпростонет. Крометого, 

приводившаясястатистикапоаварийноститакихсудовнеотносиласькАрктике.  

Это - очереднойпример, когдазапретительныемеры, 

аэтоглавнымобразомкасаетсяэкологическихограничений,разрабатываютсябездостато

чнойнаучно-техническойпроработки, можносказатьвспешке. Ксожалению, 

впоследнеевремятакихпримероввсебольше.  
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Экологическиезапреты,господинПредседатель,понашемумнению,можноразрабатыва

тьиприменятьтольковсамыхкрайних (каккрайнююмеру) иобоснованныхслучаях. 

Иначе, какбылосправедливоотмеченовходеобсуждениянарабочейгруппе, 

прощезапретитьсудоходствовцелом.  

Это - довольноопаснаятенденция, 

особенносучетомведущихсясегоднявИМОважнейшихпереговоровпооченьсерьезно

мувопросуснижениявыбросовпарниковыхгазов.Результатыэтихпереговоровбудутво

многомопределятьсостояниеидальнейшиеперспективыразвитиямеждународногосудо

ходства.  

ВэтойсвязивочереднойразпризываемИМОвернутьсянапутьдолжнойнаучно- 

техническойпроработкиобязательныхрешений. 

Намвсемнеобходимконструктивныйинепредвзятыйдиалог, 

которыйопираетсяисключительнонапроверенныенаучныеданные.Толькотакойподхо

дпозволитобеспечитьправильныйбалансмеждуэкологическимблагополучиемипоступ

ательнымразвитиемсудоходства, азначит - иуспехдальнейшийработыИМО .̋  

Bản tiếng Anh của tuyên bố của phái đoàn Liên bang Nga 

"Kính thƣa Ngài Chủ tịch,  

Trƣớc hết, chúng tôi xin cảm ơn Chủ tịch nhóm công tác Ông C.H.Goh đến từ Singapore và 

các cán bộ Ban Thƣ ký đã có những công việc xuất sắc trong chuyên môn cũng nhƣ tất cả 

các thành viên trong nhóm đã có một cuộc thảo luận thú vị và hiệu quả; điều này đề cập đến 

các đồng nghiệp Nga.  

 

Đối với dự thảo Hƣớng dẫn về các biện pháp giảm thiểu nhằm giảm thiểu rủi ro trong việc 

sử dụng và vận chuyển HFO làm nhiên liệu cho tàu ở vùng biển Bắc Cực, chúng tôi tái 

khẳng định sự sẵn sàng phối hợp công việc của nhóm liên lạc và khuyến khích tất cả các 

bên quan tâm tham gia tích cực vào công việc của nhóm nếu Tiểu ban quyết định thành lập 

lại nhóm.  

 

Bây giờ liên quan đến bản dự thảo lệnh cấm.  

Nhìn chung, chúng tôi hài lòng ghi nhận mong muốn của những ngƣời tham gia nhóm 

công tác nhằm tìm kiếm một thỏa hiệp nhằm tối đa hóa việc đƣa vào kết quả đánh giá hậu 

quả của lệnh cấm, cũng nhƣ các đặc điểm quan trọng của xã hội. - tình hình kinh tế của 

các quốc gia Bắc Cực khác nhau.  

Chúng tôi tin rằng dự thảo sửa đổi do nhóm chuẩn bị là cơ sở tốt để tiếp tục nghiên cứu về 

vấn đề nhạy cảmʺ này.  

 

Đồng thời, chúng tôi giả định và điều rất quan trọng là mỗi Quốc gia Thành viên MARPOL, 

bao gồm cả Liên bang Nga, sẽ một lần nữa nghiên cứu kỹ về dự thảo sửa đổi đã đƣợc phát 

triển và đệ trình lên MEPC-76, khi cần thiết, quan điểm của họ liên quan đến khả năng chấp 

nhận của nó.  
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Liên quan đến nội dung của bản sửa đổi, chúng tôi muốn thu hút sự chú ý đến một số 

khía cạnh quan trọng và chia sẻ mối quan tâm của chúng tôi.  

 

Dự thảo đặt ra thời hạn hiệu lực của các miễn trừ mà Cơ quan quản lý có thể cung cấp 

cho các tàu cá nhân - đây là ngày 1 tháng 7 năm 2029. Điều khoản về miễn trừ đã đƣợc 

đƣa vào văn bản của các sửa đổi theo sáng kiến của chúng tôi, vì chúng tôi tin rằng điều 

này sẽ cho phép nhà nƣớc để giảm tác động tiêu cực của lệnh cấm, chủ yếu bằng cách 

loại bỏ những hậu quả kinh tế xã hội khó khăn sẽ giáng lên vai ngƣời dân địa phƣơng.  

 

Tại nhóm công tác, chúng tôi cũng đã thảo luận về việc đƣa vào văn bản sửa đổi một điều 

khoản về khả năng xem xét lại ngày này dựa trên kết quả đánh giá tác động của các hậu 

quả mà các quốc gia quan tâm có thể thực hiện vào năm 2027, tức là hai năm trƣớc khi 

hết thời hạn miễn trừ (đoạn 21 của WP.6) 

Thật không may, đề xuất này đã không đƣợc chấp nhận, mặc dù theo quan điểm của chúng 

tôi, nó là cực kỳ quan trọng. Một đánh giá bổ sung để làm rõ ngày hết hạn của các miễn trừ 

sẽ thiết lập một cơ chế phản hồi, cơ chế này là cần thiết để tính đến đầy đủ lợi ích của ngƣời 

dân địa phƣơng ở các vùng Bắc Cực trong các điều kiện thay đổi.  

Thƣa Chủ tịch, tình hình thị trƣờng boongke hiện tại không cho phép chúng tôi đƣa ra 

những dự báo ngắn hạn. Mặc dù vậy, chúng tôi đang đƣợc mời để đƣa ra quyết định, hậu 

quả của nó sẽ đến trong hơn 9 năm nữa, mặc dù bây giờ không thể dự đoán mức độ phù 

hợp của việc sử dụng nhiên liệu nặng vào thời điểm này, liệu những hậu quả tiêu cực liên 

quan tới việc từ chối sử dụng nó có tiếp tục diễn ra hay không. 

 

Chúng tôi tin rằng công dân và nền kinh tế của chúng tôi một lần nữa trở thành con tin của 

cách tiếp cận này. Một khía cạnh khác không kém phần quan trọng, thƣa Chủ tịch. Nhƣ có 

thể thấy từ đoạn 13 của báo cáo của nhóm công tác (WP.6), một số phái đoàn đã nhất trí 

về việc thiếu các cơ sở kỹ thuật đầy đủ cho việc gia hạn lệnh cấm đối với các tàu có 

phƣơng tiện bảo vệ bể chứa nhiên liệu. Đơn giản là trƣờng hợp không có lời biện minh 

nào nhƣ vậy đƣợc đƣa ra bởi những ngƣời ủng hộ hạn chế này. Chúng ta phải giả định 

rằng chúng chỉ đơn giản là không tồn tại. Hơn nữa, số liệu thống kê về tỷ lệ tai nạn của 

những con tàu nhƣ vậy không liên quan đến chính Bắc Cực. 

 

Theo quan điểm của chúng tôi, đây là một ví dụ nữa khi các biện pháp nghiêm cấm - và 

điều này chủ yếu liên quan đến các hạn chế về môi trƣờng - đƣợc phát triển mà không 

nghiên cứu khoa học và kỹ thuật đầy đủ, ngƣời ta có thể nói một cách vội vàng. Thật 

không may, gần đây xuất hiện ngày càng nhiều những ví dụ nhƣ vậy. 

Các lệnh cấm về môi trƣờng, theo quan điểm của chúng tôi, Chủ tịch chỉ có thể đƣợc phát 

triển và áp dụng trong trƣờng hợp khắc nghiệt nhất (nhƣ là biện pháp cực đoan) và trong 

những trƣờng hợp hoàn toàn chính đáng. Nếu không, nhƣ đã đƣợc các đồng nghiệp lƣu ý 

trong các cuộc thảo luận tại nhóm công tác, việc cấm vận chuyển hoàn toàn sẽ dễ dàng 

hơn. 

Đây là một xu hƣớng khá nguy hiểm, thƣa Chủ tịch, đặc biệt là trƣớc các cuộc đàm phán 

cực kỳ quan trọng của IMO về vấn đề giảm phát thải khí nhà kính rất nghiêm trọng. Kết 

quả của các cuộc đàm phán này sẽ quyết định phần lớn tình trạng và triển vọng trong 

tƣơng lai đối với sự phát triển của vận tải biển quốc tế nói chung. 
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Về vấn đề này, chúng tôi một lần nữa kêu gọi IMO quay trở lại con đƣờng nghiên cứu 

khoa học và kỹ thuật thích hợp về các quyết định bắt buộc. Tất cả chúng ta đều cần một 

cuộc đối thoại mang tính xây dựng và khách quan chỉ dựa trên những bằng chứng khoa 

học có cơ sở. Chỉ có cách tiếp cận nhƣ vậy mới đảm bảo sự cân bằng phù hợp giữa sức 

khỏe môi trƣờng và sự phát triển tiến bộ của vận tải biển, và do đó thành công trong các 

công việc tiếp theo của IMO."  

MỤC 21  

Tuyên bố của phái đoàn Bỉ 

"Trƣớc khi cho ý kiến về nội dung của tài liệu PPR 7/2/5, chúng tôi muốn góp ý về quy 

trình xây dựng thêm Hƣớng dẫn 2019 về kiểm tra của chính quyền cảng theo Phụ lục VI 

Công ƣớc MARPOL (là Nghị quyết MEPC.321 (74)). Chúng tôi đề cập đến các biện pháp 

can thiệp trƣớc đó của Bỉ trong PPR 6, MEPC74 và III 6 và chúng tôi nhắc lại mối quan 

tâm của mình. Chúng tôi tin rằng cần phải làm rõ, sắp xếp và thông báo cho tất cả các Ủy 

ban và tiểu ban liên quan về con đƣờng dự kiến để sửa đổi thêm đối với Nghị quyết 

MEPC.321 (74) và việc tích hợp các hƣớng dẫn này nhƣ một Phụ lục của Nghị quyết tổng 

thể về ʺCác quy trình kiểm tra của chính quyền cảngʺ (hiện là nghị quyết của Hội đồng 

A.1137 (31). Điều này phù hợp với các quyết định trƣớc đó của III 3, đƣợc MEPC 70 và 

MSC 97 thông qua, để tránh ban hành các hƣớng dẫn kiểm tra của chính quyền cảng riêng 

lẻ nhƣ các văn kiện độc lập. 

Kế hoạch chiến lƣợc cho tổ chức nêu rõ vai trò điều phối của III đối với đầu ra của OW 10. 

Sự điều phối của III và các chuyên gia PSC của tổ chức sẽ đảm bảo rằng tất cả các hƣớng 

dẫn của PSC đƣợc nhóm lại với nhau. Nhƣng điều quan trọng hơn là nó sẽ đảm bảo rằng 

phạm vi kiểm tra và các tài liệu đƣợc kiểm tra nhƣ đƣợc mô tả trong các Phụ lục khác nhau 

là nhất quán trong toàn bộ nghị quyết của Hội đồng, bất kể chủ đề hoặc công ƣớc. 

Ở III 6, chúng tôi đã phải đối mặt với những vấn đề bắt nguồn từ việc phát triển song song 

các hƣớng dẫn của PSC ở III và PPR hoặc MEPC. 

Ngƣời ta nhận thấy rằng phụ lục 18 mới đƣợc bổ sung không hoàn toàn phù hợp với phần 

còn lại của nghị quyết hội đồng A.1137 (31), đặc biệt với các Chƣơng 2 và 3 nói chung và 

các tiêu chí mới đƣợc phát triển để áp dụng cho một cách tiếp cận nhất quán tài liệu sẽ đƣợc 

kiểm tra trong quá trình kiểm tra của PSC. Rõ ràng là những mâu thuẫn này trong Nghị 

quyết của Hội đồng là khó hiểu và dẫn đến việc hƣớng dẫn các tài liệu của PSCO không rõ 

ràng và mơ hồ. 

Do đó, chúng tôi đề xuất chuyển trực tiếp tài liệu PPR 7/2/5 tới III để Tiểu ban đó giải 

quyết các đề xuất trong tài liệu. Sau đó, III có thể quyết định gửi hƣớng dẫn PSC đã sửa đổi 

của họ tới PPR để các chuyên gia về luật môi trƣờng xem xét về khía cạnh kỹ thuật, trong 

trƣờng hợp này là Phụ lục VI Công ƣớc Marpol. Việc xem xét về khía cạnh kỹ thuật này 

sau đó không nhằm mục đích thêm hoặc bớt các mục vào phạm vi kiểm tra hoặc các tài liệu 

sẽ đƣợc kiểm tra (nhiệm vụ này thuộc về nhiệm vụ và chuyên môn của tiểu ban III), mà 

phải tập trung vào việc xem xét bất kỳ những mâu thuẫn về kỹ thuật hoặc pháp lý có thể tồn 

tại giữa văn bản của hƣớng dẫn PSC và các công ƣớc liên quan."  
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___________ 

 


