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II LISA LIITED

LIIDE 1

KAHJULIKE VEDELAINETE LIIGITAMISE SUUNISED [6]

Tooted liigitatakse reostuskategooriatesse nende omaduste hindamise ja sellest tuleneva GESAMP-ohuprofiili põhjal, nagu on
esitatud järgmises tabelis:

Reegel A1

Bioakumulatsioon

A2

Biodegradatsioon

Bl

Äge
mürgisus

B2

Krooniline
mürgisus

D3

Pikaajaline
toime
tervisele

E2

Toime
mereelustikule ja
merepõhjaelustiku
elupaikadele

Kategooria

1   ≥5    X

2 ≥4  4    

3  NR 4    

4 ≥4 NR   CMRTNI  

5   4    Y

6   3    

7   2    

8 ≥4 NR  Mitte 0   

9    ≥1   

10      Fp, F või S

Kui ei ole
anorgaaniline

11     CMRTNI  

12 Kõik tooted, mis ei vasta reeglite 1–11 ja reegli 13 kriteeriumidele Z

13 Kõik järgmiselt identifitseeritud tooted: 2 veerus A1; R veerus A2; tühi koht veerus D3; ei
ole Fp, F või S (kui ei ole orgaaniline) veerus E2; ja 0 (null) GESAMP-ohuprofiili kõigis
muudes veergudes

OS

Muudetud GESAMP-ohuhindamismenetluse lühiselgitus

Veerud A ja B. Veekeskkond  

 A B  

 Bioakumulatsioon ja biodegradatsioon Mürgisus veekeskkonnas  

Järjekorranumber Al [7]

Bioakumulatsioon

A 2 [8]

Biodegradatsioon

Bl [9]

Äge mürgisus

B 2 [10]

Krooniline mürgisus

 

 log Pow BCF  LC/EC/ICso (mg/1) NOEC (mg/1)  

0 1 või > ca 7 Ei ole mõõdetav R: kergesti
biolagundatav

NR: ei ole
kergesti
biolagundatav

>1000 >1  

1 >-{}-l-2

 

>1-10  >100-1000 >0,1-1  

2 >2-3 >10-100  >10-100 >0,01-0,1  

3 >3->4 >100 - 500 Biolagundatav >1-10 >0,001-0,01  

4 >4-5 >500 - 4000  >0,1-1 0,001  

5 >5 >4000  >0,01 -0,1   
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6  0,01   

Veerud C ja D. Inimese tervis (mürgine toime imetajatele)

  C  D

 Äge mürgisus imetajatele Ärritus, söövitus ja pikaajaline toime tervisele

Järjekorranumber C1

Suukaudne
mürgisus
LD50
(mg/kg)

C2

Nahakaudne
mürgisus
LD50
(mg/kg)

C3

Mürgisus
sissehingamisel
LC50 (mg/l)

Dl

Nahaärritus
ja

-söövitus

D2

Silmaärritus ja -
söövitus

D3 [11]

Pikaajaline toime
tervisele

0 >2000 >2000 >20 Ärritav toime
puudub

Ärritav toime puudub C – kantserogeenne

M – mutageenne

R – reprotoksiline

S – sensibiliseeriv

A – hingamist ohustav

T – sihtorganit
süsteemselt kahjustav

L – kopsu kahjustav

N – neurotoksiline

I – immunotoksiline

1 >300 - 2000 >1000 -2000 >10-20 Nõrgalt
ärritav

Nõrgalt ärritav  

2 >50 -300 >200 -1000 >2-10 Ärritav Ärritav  

3 >5 - 50 >50-200 >0,5-2 3 tugevasti
ärritav või

söövitav

3A söövitav
(4h)

3B söövitav
(1h)

3C söövitav
(3m)

Tugevasti ärritav  

4 5 50 0,5  

Veerg E. Mõjud mere muude kasutusviiside korral  

E1

Saastumine

E2 [12]

Füüsiline mõju mereelustikule ja
merepõhjaelustiku elupaikadele

E3

Mõju rannikualadele

 

  Järjekorra
number

Kirjeldus ja tegevus  

NT: saastav toime puudub
(kontrollitud)

T: saasteproov positiivne

Fp: püsivalt pinnal ujuv

F: pinnal ujuv

0 Mõju puudub

Hoiatus ei ole
vajalik

 

 S: põhja vajuvad ained 1 Nõrgalt ebameeldiv

Hoiatus, ala ei
suleta

 

  2 Keskmiselt ebameeldiv
 Võimalik ala

sulgemine

 

  3 Väga ebameeldiv
 Ala suletakse

 

LIIDE 2

KAHJULIKKE VEDELAINEID MAHTLASTINA VEDAVATE LAEVADE LASTIRAAMATU VORM

KAHJULIKKE VEDELAINEID MAHTLASTINA VEDAVATE LAEVADE LASTIRAAMAT

Laeva nimi……………………………………………………………………………….

Tunnusnumber või kutsung……………………………………………………………..

IMO-number……………………………………………………………………………..

Kogumahutavus…………………………………………………………………………..

Ajavahemik:………………………………. ………………………………………………

Laeva nimi……………………………………………………………………………………

Tunnusnumber või kutsung…………………………………………………………………..

LASTI JA SETTETANKIDE SKEEM



(täidetakse laevas)

           Pump-room – pumbaruum

Tankide tähistus Maht

  

  

  

(Märkida iga tanki maht kuupmeetrites)

SISSEJUHATUS

Järgmistel lehekülgedel esitatakse täielik loetelu lasti- ja ballastitoimingutest, mis tuleb registreerida lastiraamatus iga tanki kohta
kooskõlas 1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise
konventsiooni (MARPOL 73/78) II lisa reegli 15 lõikega 2. Kirjed on esitatud toimingute järgi jagudena, iga jagu on tähistatud
suurtähega.

Kannete tegemisel lastiraamatusse lisatakse asjakohasesse lahtrisse kuupäev, toimingu kood ja kirje number ning kantakse
tühjadele kohtadele nõutavad andmed ajalises järjekorras.

Iga lõpetatud toimingu kohta peab olema vastutava juhtkonnaliikme või vastutavate juhtkonnaliikmete allkiri ja kuupäev ning
kohaldamise korral selle riigi pädeva asutuse volitatud ülevaataja allkiri, kus laeva lossitakse. Igal täidetud leheküljel peab olema
laeva kapteni kaasallkiri.

Registreeritavate toimingute loetelu

Kanded tuleb teha kõigi kategooriate ainetega seotud toimingute kohta.

(A)       Lasti lastimine

1          Lastimiskoht.

2          Tankide tähistus, ainete nimetused ja kategooriad.

(B)       Lasti laevasisene ümberlaadimine

3          Ümberlaaditud lasti nimetus ja kategooria.

4          Tankide tähistus:

1          kust:



2          kuhu:

5          Kas lõike 4 punktis 1 nimetatud tankid tühjendati?

6          Kui tanke ei tühjendatud, märkida tankidesse jäänud kogus.

(C) Lasti lossimine

7          Lossimiskoht.

8          Lossitud tankide tähistus.

9          Kas tankid tühjendati?

1          Kui tankid tühjendati, kinnitada, et tühjendamine toimus menetluste ja korralduse käsiraamatu kohaselt (nt kreen, trimm,
tühjendustemperatuur).

2          Kui tanke ei tühjendatud, märkida tankidesse jäänud kogus.

10        Kas menetluste ja korralduse käsiraamatu kohaselt on nõutav eelpesu ning seejärel heide vastuvõtuseadmesse?

11        Pumba- või tühjendussüsteemi rike:

1          rikke tekkimise aeg ja laad;

2          rikke põhjused;

3          süsteemi töökorda saamise kellaaeg.

(D) Kohustuslik eelpesu menetluste ja korralduse käsiraamatu kohaselt

12        Märkida tankid, ained ja kategooriad.

13        Pesemisviis:

1          puhastusmasinate arv ühe tanki kohta;

2          pesemise/pesutsükli kestus;

3          kuum-/külmpesu.

14        Eelpesujäägid heidetud:

1          vastuvõtuseadmesse lossimissadamas (märkida sadam) [13];

2          vastuvõtuseadmesse muus sadamas (märkida sadam) [14].

(E) Lastitankide puhastamine, välja arvatud kohustuslik eelpesu (muud eelpesutoimingud, lõplik pesu, tuulutus jne)

15        Märkida aeg, tankid, ained, kategooriad ja:

1          kasutatud pesemismenetlus;

2          puhastusvahendid (märkida vahendid ja kogused);

3          kasutatud tuulutusmenetlus (märkida kasutatud ventilaatorid, tuulutuse kestus).

16        Tankipesuvesi heidetud:

1          merre;

2          vastuvõtuseadmesse (märkida sadam) [15];

3          jääkide kogumise tanki (märkida tank).

(F) Tankipesuvee merreheide

17        Märkida tankid:

1          Kas tankipesuvesi heideti merre tankide puhastamise ajal? Kui jah, siis kui suure kiirusega?

2          Kas tankipesuvesi heideti merre jääkide kogumise tankist? Kui jah, siis märkida heite kogus ja kiirus.

18        Pumpamise alguse ja lõpu kellaaeg.

19        Laeva kiirus heite ajal.

(G) Lastitankide ballastimine

20        Ballastitud tankide tähistus.

21        Ballastimise alustamise kellaaeg.

(H) Ballastvee heide lastitankidest

22        Tankide tähistus.

23        Ballasti heide:

1          merre;

2          vastuvõtuseadmesse (märkida sadam) [16].

24        Ballasti heite alustamise ja lõpetamise kellaaeg.

25        Laeva kiirus heite ajal.

(I) Õnnetusjuhtumist tingitud või muu erandlik heide



26        Toimumise aeg.

27        Ligikaudne kogus, ained ja kategooriad.

28        Heite või väljavoolu asjaolud ja üldised märkused.

(J)        Volitatud ülevaatajate korraldatav kontrollimine

29        Märkida sadam.

30        Märkida kaldal tühjendatud tankid, ained ja kategooriad.

31        Kas tankid, pumbad ja torustikusüsteemid on tühjendatud?

32        Kas eelpesu on laeva menetluste ja korralduse käsiraamatu kohaselt tehtud?

33        Kas eelpesuks kasutatud tankipesuvesi pumbati välja kaldal ja kas tank on tühi?

34        Vabastus kohustuslikust eelpesust.

35        Vabastuse põhjused.

36        Volitatud ülevaataja nimi ja allkiri.

37        Organisatsioon, äriühing, valitsusasutus, kus ülevaataja töötab.

(K)      Muud toimingud ja märkused

Laeva nimi……………………………………………………………………………….

Tunnusnumber või kutsung……………………………………………………………………

IMO-number…………………………………………………………………………………..

LASTI-/BALLASTITOIMINGUD

Kuupäev Kood (täht) Kirje (number) Registreeritud toimingud /
vastutava juhtkonnaliikme
allkiri / volitatud
ülevaataja nimi ja allkiri

    

    

    

    

Kapteni allkiri:……………………………………………..

LIIDE 3

MAHTLASTINA VEETAVATE KAHJULIKE VEDELAINETE PÕHJUSTATAVA REOSTUSE VÄLTIMISE RAHVUSVAHELISE
TUNNISTUSE VORM

MAHTLASTINA VEETAVATE KAHJULIKE VEDELAINETE PÕHJUSTATAVA REOSTUSE VÄLTIMISE RAHVUSVAHELINE
TUNNISTUS

Välja antud kooskõlas 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooniga, muudetud seda
täiendava 1978. aasta muudetud protokolliga (edaspidi konventsioon),

…………………………………………………………………………………………………

(riigi täisnimi) valitsuse nimel

Tunnistuse on andnud ……………………………………………………………

(konventsiooni kohaselt volitatud pädeva isiku täisnimi või organisatsiooni täisnimetus)

Laeva andmed [17]

Laeva nimi……………………………………………………………………………………

Tunnusnumber või kutsung……………………………………………………………………….

IMO-number…………………………………………………………………………………..

Kodusadam…………………………………………………………………………

Kogumahutavus………………………………………………………………………………

Tõendame järgmist:

1          Laev on üle vaadatud konventsiooni II lisa reegli 8 kohaselt.

2          Ülevaatus näitab, et laeva ehitus, seadmed, süsteemid, armatuur, seadistus ja materjal on täiesti rahuldavas seisukorras
ning laev vastab konventsiooni II lisa kohaldatavatele nõuetele.

3          Laeval on konventsiooni II lisa reegliga 14 ettenähtud menetluste ja korralduse käsiraamat ning laeva käsiraamatus
ettenähtud seadistus ja seadmed on täiesti rahuldavas seisukorras.

4          Laev vastab MARPOL 73/78 II lisa kahjulike vedelainete mahtlastina veo nõuetele, tingimusel et täidetakse kõiki II lisa
asjakohaseid sätteid.

Kahjulikud vedelained Veo tingimused (tankinumbrid jne) Reostuskategooria

   



   

   

Jätkub allkirjastatud ja kuupäevastatud lisalehtedel

Tunnistus kehtib kuni …, tingimusel et ülevaatused korraldatakse konventsiooni II lisa reegli 8 kohaselt.

Tunnistuse aluseks oleva ülevaatuse lõpetamise kuupäev: …………….

Välja antud:……………………………………………………………………………………………………………………………….

(Tunnistuse väljaandmise koht)

      ……………….                      ……………….………….……….…………………….

(Väljaandmise kuupäev)                       (Tunnistuse väljastanud volitatud ametiisiku allkiri)

(Asutuse pitser või tempel)

IGA-AASTASE JA VAHEPEALSE ÜLEVAATUSE KINNITAMINE

Tõendame, et konventsiooni II lisa reegliga 8 ettenähtud ülevaatusel on laev tunnistatud vastavaks konventsiooni asjakohastele
sätetele.

Iga-aastane ülevaatus:              Allkiri…………………………………..

(Volitatud ametiisiku allkiri)

Koht

Kuupäev… ………………….

(Asutuse pitser või tempel)

Iga-aastane/vahepealne ülevaatus:                    Allkiri…………………………………..

(Volitatud ametiisiku allkiri)

Koht

Kuupäev…………………….

(Asutuse pitser või tempel)

Iga-aastane/vahepealne ülevaatus:                    Allkiri…………………………………..

(Volitatud ametiisiku allkiri)

Koht

Kuupäev… ………………….

(Asutuse pitser või tempel)

Iga-aastane ülevaatus:                          Allkiri…………………………………..

(Volitatud ametiisiku allkiri)

Koht

Kuupäev…………………….

(Asutuse pitser või tempel)

REEGLI 10 LÕIKE 8 PUNKTI 3 KOHANE IGA-AASTANE/VAHEPEALNE ÜLEVAATUS

Tõendame, et konventsiooni II lisa reegli 10 lõike 8 punktiga 3 ettenähtud iga-aastasel/vahepealsel ülevaatusel on laev tunnistatud
vastavaks konventsiooni asjakohastele sätetele.

Allkiri…………………………………..

(Volitatud ametiisiku allkiri)

Koht

Kuupäev…………………….

(Asutuse pitser või tempel)

ALLA VIIE AASTA KEHTIVA TUNNISTUSE KEHTIVUSAJA PIKENDAMISE KINNITAMINE, KUI KOHALDATAKSE REEGLI 10
LÕIGET 3

Laev vastab konventsiooni asjakohastele sätetele. Tunnistus kehtib konventsiooni II lisa reegli 10 lõike 3 kohaselt kuni

Allkiri…………………………………..

(Volitatud ametiisiku allkiri)

Koht

Kuupäev…………………….

(Asutuse pitser või tempel)

TÄISÜLEVAATUSE LÕPETAMISE KINNITAMINE, KUI KOHALDATAKSE REEGLI 10 LÕIGET 4

Laev vastab konventsiooni asjakohastele sätetele. Tunnistus kehtib konventsiooni II lisa reegli 10 lõike 4 kohaselt kuni ………….



Allkiri…………………………………..

(Volitatud ametiisiku allkiri)

Koht:

Kuupäev…………………….

(Asutuse pitser või tempel)

TUNNISTUSE KEHTIVUSAJA PIKENDAMISE KINNITAMINE, KUI KEHTIVUST PIKENDATAKSE ÜLEVAATUSSADAMASSE
JÕUDMISENI VÕI LISAAJAKS, KUI KOHALDATAKSE REEGLI 10 LÕIGET 5 VÕI 6

Tunnistus kehtib konventsiooni II lisa reegli 10 lõike 5 või 6 kohaselt kuni………

Allkiri…………………………………………..

(Volitatud ametniku allkiri)

Koht…………………………………………….

Kuupäev…………………………….

(Asutuse pitser või tempel)

TÄHTPÄEVA MUUTMISE KINNITAMINE, KUI KOHALDATAKSE REEGLI 10 LÕIGET 8

Konventsiooni II lisa reegli 10 lõike 8 kohane uus tähtpäev on……………………………

Allkiri…………………………………..

(Volitatud ametiisiku allkiri)

Koht…………………………………….

Kuupäev…………………….

(Asutuse pitser või tempel)

Konventsiooni II lisa reegli 10 lõike 8 kohane uus tähtpäev on ……………………………

Allkiri…………………………………..

(Volitatud ametiisiku allkiri)

Koht…………………………………….

Kuupäev…………………….

(Asutuse pitser või tempel)

LIIDE 4

MENETLUSTE JA KORRALDUSE KÄSIRAAMATU STANDARDVORM

Märkus 1. Vorm koosneb standarditud sissejuhatusest ja jagusid sissejuhatavate lõigete indeksist. Standardosa tuleb kopeerida iga
laeva käsiraamatusse. Sellele järgneb konkreetse laeva jaoks koostatud iga jao sisukord. Kui jagu ei kohaldata, tehakse märge
„NA“[ei ole kohaldatav], et säilitada standardvormis ettenähtud järjekorranumbrid. Standardvormi kursiivkirjas lõigetes esitatakse
konkreetse laeva kohta nõutav teave. Selle sisu on iga laeva puhul erinev ning oleneb laeva konstruktsioonist, kaubavedudest ja
kavandatavatest lastidest. Standardvormi tekst, mis ei ole kursiivkirjas, kopeeritakse käsiraamatusse muudatusteta.

Märkus 2. Kui administratsioon vajab lisaks käesolevas standardvormis esitatud teabele ja tegevusjuhistele muud teavet ja
tegevusjuhiseid või kiidab need heaks, lisatakse need käsiraamatu liitesse D.

STANDARDVORM

MARPOL 73/78 II LISA MENETLUSTE JA KORRALDUSE KÄSIRAAMAT

Laeva nimi: ………………………………………………………………………………

Tunnusnumber või kutsung: ………………………………………………………………

IMO-number…………………………………………………………………………………..

Kodusadam: …………………………………………………………………….……....

Administratsiooni kinnitav tempel:

SISSEJUHATUS

1 1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvaheline laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsioon
(edaspidi MARPOL 73/78) kehtestati selleks, et vältida merekeskkonna reostamist laevadelt merre heidetavate ohtlike ainete või
selliseid aineid sisaldava heitveega. Selle eesmärgi saavutamiseks sisaldab MARPOL 73/78 kuus lisa üksikasjalike reeglitega, milles
käsitletakse kuue peamise ohtlike ainete rühma käitlemist laevas ning heidet merre või atmosfääri: I lisa (mineraalõlid), II lisa
(mahtlastina veetavad kahjulikud vedelained), III lisa (pakendatuna veetavad ohtlikud ained), IV lisa (reovesi), V lisa (jäätmed) ja
VI lisa (õhusaaste).

2 MARPOL 73/78 II lisa (edaspidi II lisa) reegliga 13 keelatakse X-, Y- või Z-kategooria kahjulike vedelainete või kõnealuseid aineid
sisaldava ballastvee, tankipesuvee või muude jääkide või segude heide merre, välja arvatud juhul, kui järgitakse selliseid
kindlaksmääratud tingimusi, sealhulgas Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni (IMO) väljatöötatud standarditel põhinevaid menetlusi ja
korraldust, mis tagavad iga kategooriaga seotud kriteeriumide täitmise.

3 Igas laevas, millega on lubatud vedada mahtlastina kahjulikke vedelaineid, peab II lisa nõuete kohaselt olema menetluste ja
korralduse käsiraamat (edaspidi käsiraamat).



4 Käsiraamat on koostatud II lisa liite 4 kohaselt ning selles käsitletakse lastitankide puhastamise ja puhastustoimingutest
tulenevate jääkide ja segude heitega seotud merekeskkonna küsimusi. Käsiraamat ei ole ohutusjuhend; ohtu hinnates tuleb viidata
muudele väljaannetele.

5 Käsiraamatu eesmärk on määrata kindlaks II lisa nõuete täitmist võimaldavad korraldused ja seadmed ning laeva juhtkonna jaoks
kogu lasti käitlemise, tanki puhastamise, jääkide käitlemise, jääkide heite, ballastimise ja ballastist vabastamisega seotud
käituskord, mida tuleb järgida II lisa nõuete täitmiseks.

6 Peale selle kasutab administratsioon käsiraamatut koos laeva lastiraamatu ja II lisa [18] kohaselt välja antud tunnistusega kontrolli
eesmärgil, et tagada laeva täielik vastavus II lisa nõuetele.

7 Kapten tagab, et merre ei heideta lastijääke ega X-, Y- või Z-kategooria aineid sisaldavaid jäägi ja vee segusid, välja arvatud juhul,
kui seda tehakse täielikult kooskõlas käsiraamatus sisalduva käituskorraga.

8 Administratsioon on käsiraamatu heaks kiitnud ning selle ühtegi osa ei muudeta ega vaadata läbi ilma administratsiooni eelneva
heakskiiduta.

SISUKORD

1 MARPOL 73/78 II liite põhipunktid

2 Laeva seadmete ja süsteemide kirjeldus

3 Lasti lossimismenetlused ja tanki tühjendamine

4 Lastitankide puhastamise, jääkide heite, ballastimise ja ballastist vabastamise menetlused

5 Teave ja menetlused

1. JAGU. MARPOL 73/78 II liite põhipunktid

1.1       II lisa nõudeid kohaldatakse kõigi kahjulikke vedelaineid mahtlastina vedavate laevade suhtes. Merekeskkonda ohustavad
ained jaotatakse järgmisse kolme kategooriasse: X-, Y- ja Z-kategooria. X-kategooria ained ohustavad merekeskkonda kõige
rohkem, Z-kategooria ained kõige vähem.

1.2       II lisaga keelatakse merre heita ükskõik milliseid kõnealuste kategooriate aineid sisaldavat heitvett, välja arvatud juhul, kui
seda tehakse iga kategooria jaoks üksikasjalikult kindlaksmääratud tingimuste kohaselt. Need tingimused hõlmavad kohaldatavuse
korral järgmisi näitajaid:

1          suurim merre heita lubatud aine kogus tanki kohta;

2          laeva kiirus heite ajal;

3          minimaalne kaugus lähimast maast heite ajal;

4          vee minimaalne sügavus merreheite ajal;

5          vajadus teha heide veeliinist allpool.

1.3       Teatavate eripiirkondadena määratletud merealade suhtes kohaldatakse rangemaid heitekriteeriume. II lisa kohane
eripiirkond on Antarktika piirkond.

1.4       II lisaga nõutakse, et laev oleks varustatud pumba- ja torustikusüsteemiga, mis tagab, et ükski X-, Y- ja Z-kategooria ainete
veoks ettenähtud tank ei sisalda pärast lossimist jääki lisas ettenähtust suuremas koguses. Iga tanki puhul, millega kavatsetakse
vedada kõnealuseid aineid, tuleb hinnata jäägi kogust. Tanki võib X-, Y- või Z-kategooria ainete veoks heaks kiita ainult juhul, kui
hinnangu kohaselt on jäägi kogus väiksem lisas ettenähtud kogusest.

1.5       Peale eespool nimetatud tingimuste sisaldab II lisa olulist nõuet, mille kohaselt võib teatavate lastijääkide heitetoiminguid
ning teatavaid tankipuhastus- ja tuulutustoiminguid teha ainult heakskiidetud menetluste ja korralduse kohaselt.

1.6       Selleks et lõike 1 punkti 5 nõuet oleks võimalik täita, sisaldab käsiraamatu 2. jagu kõiki laeva seadmete ja süsteemidega
seotud üksikasju, 3. jagu lasti lossimise ja tanki tühjendamise käituskorda ning 4. jagu lastijääkide heitega, tankipesu, jääkide
kogumise, ballastimise ja ballastist vabastamisega seotud menetlusi, mida võidakse kohaldada laevaga vedada lubatud ainete
suhtes.

1.7       Käsiraamatus ettenähtud menetluste järgimisega tagatakse, et laev vastab kõigile MARPOL 73/78 II lisa asjakohastele
nõuetele.

2. JAGU. Laeva seadmete ja süsteemide kirjeldus

2.1       Jagu sisaldab kõiki laeva seadmete ja süsteemidega seotud üksikasju, mis võimaldavad laevaperel järgida 3. ja 4. jaos
ettenähtud käituskorda.

2.2       Laeva üldine korraldus ja lastitankide kirjeldus

Selles jaos esitatakse laeva lastiala lühikirjeldus, lastitankide peamised omadused ja asukohad.

Lisatakse laeva üldist korraldust kujutavad joonised ja skeemid, millel esitatakse ka lastitankide ning küttesüsteemide asend ja
numbrid.

2.3       Lasti pumba- ja torustikusüsteemi ning tühjendussüsteemi kirjeldus

Selles jaos esitatakse lasti pumba- ja torustikusüsteemi ning tühjendussüsteemi kirjeldus. Esitatakse joonised või skeemid, mis
näitavad järgmist ja on vajaduse korral varustatud selgitava tekstiga:

1          lasti torustikusüsteem koos läbimõõtudega;

2          lasti pumbasüsteem ja pumpade võimsus;

3          tühjendussüsteemi torustikusüsteem koos läbimõõtudega;

4          tühjendussüsteemi pumbasüsteem ja pumpade võimsus;

5          lastitorustiku imiotsakud ja tühjendustorustik igas lastitankis;



6          kui on paigaldatud kogumiskaev, märgitakse selle asukoht ja maht kuupmeetrites;

7          torustiku äravoolu- ja tühjendus- või tuulutussüsteem;  

8          torustiku tuulutamiseks vajaliku lämmastiku või õhu kogus ja rõhk (kohaldamise korral).

2.4       Ballastitankide ning ballasti pumba- ja torustikusüsteemi kirjeldus

Selles jaos esitatakse ballastitankide ning ballasti pumba- ja torustikusüsteemi kirjeldus.

Esitatakse joonised või skeemid ja tabelid, mis näitavad järgmist:

1          üldskeem, millel on esitatud eraldatud ballasti tankid ja ballastitankidena kasutatavad lastitankid ning nende maht
(kuupmeetrites);

2          ballasti torustikusüsteem;

3          nende lastitankide pumpamismaht, mida võib kasutada ka ballastitankidena;

4          võimalikud ühendused ballasti torustikusüsteemi ja veealuse väljalaskesüsteemi vahel.

2.5       Settetankide ning nende pumba- ja torustikusüsteemi kirjeldus

Selles jaos esitatakse settetankide (kui need on olemas) ning nende pumba- ja torustikusüsteemi kirjeldus. Esitatakse joonised või
skeemid ja tabelid, mis näitavad järgmist:

1          settetankid ja nende maht;

2          settetankide pumba- ja torustikusüsteem, torustiku läbimõõdud ja nende ühendus veealuse väljalaskeavaga.

2.6       Kahjulikke vedelaineid sisaldava heitvee veealuse väljalaskeava kirjeldus

Selles jaos esitatakse andmed veealuse väljalaskeava (või väljalaskeavade) asendi ja maksimaalse läbivoolumahu, väljalaskeava
ning lastitankide ja settetankide vaheliste ühenduste kohta. Esitatakse joonised või skeemid, mis näitavad järgmist:

1          veealuste väljalaskeavade asukoht ja arv;

2          ühendused veealuse väljalaskeavaga;

3          kõigi merevee sisselaskeavade asukoht veealuste väljalaskeavade suhtes.

2.7       Voolukiirust näitavate ja salvestavate seadmete kirjeldus

(Välja jäetud)

2.8       Lastitanki tuulutussüsteemi kirjeldus

Selles jaos esitatakse lastitanki tuulutussüsteemi kirjeldus.

Esitatakse joonised või skeemid ja tabelid, mis näitavad järgmist ja on vajaduse korral varustatud selgitava tekstiga:

1          käsiraamatu lõike 4 punkti 4 alapunktis 10 loetletud kahjulikud vedelained, mille veoks on laev sobivaks tunnistatud, mille
aururõhk temperatuuril 20 ºC on üle 5 kPa ning mis on eemaldatavad tuulutamise teel;

2          tuulutustorustik ja ventilaatorid;

3          tuulutusavade asend;

4          tuulutussüsteemi minimaalne läbivooluhulk lastitanki põhja ja kõigi osade nõuetekohaseks tuulutamiseks;

5          tankisiseste tuulutamist mõjutavate tarindite asukoht;

6          lasti torustikusüsteemi, pumpade, filtrite jne tuulutamisviis;

7          vahendid, mis tagavad, et tank on kuiv.

2.9       Tankipesusüsteemi ja pesuvee soojendussüsteemi kirjeldus

Selles jaos esitatakse lastitanki pesemissüsteemi, pesuvee soojendussüsteemi ja kõigi vajalike tankipesuseadmete kirjeldus.

Esitatakse joonised või skeemid ja tabelid, mis näitavad järgmist:

1          tankipesuks ettenähtud torustikusüsteem ja torude läbimõõdud;

2          tankipuhastusmasinate tüüp, võimsus ja rõhunäidud;

3          samal ajal kasutatavate tankipuhastusmasinate maksimaalarv;

4          lastitanki pesuvee jaoks ettenähtud tekiavade asukoht;

5          lastitanki seinte täielikuks puhastamiseks vajalike puhastusmasinate arv ja asukoht;

6          paigaldatud kütteseadmetega 60 ºC-ni soojendatava pesuvee maksimaalne maht;

7          samal ajal temperatuuril 60 ºC kasutatavate tankipuhastusmasinate maksimaalarv.

3. JAGU. Lasti lossimismenetlused ja tanki tühjendamine

3.1       Selles jaos esitatakse lasti lossimise ja tanki tühjendamise menetlused, mida tuleb järgida, et tagada II lisa nõuete täitmine.

3.2       Lasti lossimine

Selles jaos esitatakse menetlused, mida tuleb järgida, sealhulgas pumpade ja lasti lossimisel ning igas tankis kasutatava
tühjendustorustiku puhul. Võib esitada alternatiivseid viise.

Esitatakse pumba või pumpade töötamisviis ja kõigi ventiilide toimimisjärjestus.



Põhinõue on lasti maksimaalne lossimine.

3.3       Lastitanki tühjendamine

Selles jaos esitatakse menetlused, mida tuleb järgida iga lastitanki tühjendamise ajal.

Menetlused sisaldavad järgmist:

1          tühjendussüsteemi toimimine;

2          kreeni- ja trimminõuded;

3          torustiku äravoolu- ja tühjendus- või tuulutussüsteem (kohaldamise korral);

4          vees toimuva tühjenduskatse kestus.

3.4       Lasti temperatuur

Selles jaos esitatakse teave nende lasti küttenõuete kohta, mis peavad tagama teatava kindlaksmääratud miinimumtemperatuuri
lossimise ajal.

Esitatakse teave küttesüsteemi järelevalve ja temperatuuri mõõtmise viisi kohta.

3.5       Menetlused, mida tuleb järgida, kui lastitanki ei saa lossida ettenähtud menetluste kohaselt

Selles jaos esitatakse teave menetluste kohta, mida tuleb järgida juhul, kui 3. jao punktis 3 ja/või 4 sisalduvaid nõudeid ei ole
võimalik täita näiteks järgmiste asjaolude tõttu:

1          lastitanki tühjendussüsteemi rike;

2          lastitanki küttesüsteemi rike.

3.6       Lastiraamat

Lastiraamatu asjakohased osad tuleb täita pärast iga lastitoimingu lõpetamist.

4. JAGU. Lastitankide puhastamise, jääkide heite, ballastimise ja ballastist vabastamisega seotud menetlused

4.1       Selles jaos esitatakse tanki puhastamise ning ballasti ja jääkide käitlemisega seotud käituskord, mida tuleb järgida, et
tagada II lisa nõuete täitmine.

4.2       Järgmistes lõigetes esitatakse järjestikused meetmed koos teabega, mis on oluline selleks, et tagada kahjulike vedelainete
heide, tekitamata merekeskkonna kahjustamise ohtu.

4.3       (Välja jäetud)

4.4       Teabes, mida on vaja lastijääkide heite, tanki puhastamise, ballastimise ja ballastist vabastamisega seotud menetluste
sätestamiseks, võetakse arvesse järgmist:

1          Aine kategooria

Aine kategooria tuleb märkida asjakohase tunnistuse järgi.

2          Tanki pumbasüsteemi tühjendusvõimsus

Selle jao sisu oleneb laeva konstruktsioonist ning sellest, kas laev on uus või kasutatud (Vaata vooskeemi ja
pumpamis-/tühjendusnõudeid).

3          Eripiirkonnas või väljaspool eripiirkonda asuv laev

Selles jaos esitatakse juhised selle kohta, kas tankipesuvee võib merre heita eripiirkonnas (nagu on määratletud 1. jao lõikes 3) või
väljaspool eripiirkonda. Teistsuguseid nõudeid tuleb täpsustada olenevalt laeva konstruktsioonist ja kaubavedudest.

Kahjulike vedelainete jääkide või selliseid aineid sisaldavate segude merreheide Antarktika eripiirkonnas (merepiirkond lõuna pool
60ºlõunalaiust) ei ole lubatud.

4          Tahkuv või kõrge viskoossusega aine

Aine omadused tuleb märkida veodokumendi järgi.

5          Segunevus veega

(Välja jäetud)

6          Ühtesobivus muid aineid sisaldavate jääkidega

Selles jaos esitatakse juhised lastijääkide lubatava ja keelatud segamise kohta.  Viidata tuleb ainete ühtesobivuse juhistele.

7          Heide vastuvõtuseadmesse

Selles jaos määratakse kindlaks ained, mille jäägid tuleb eemaldada eelpesu teel ning heita vastuvõtuseadmesse.

8          Heide merre

Selles jaos esitatakse teave tegurite kohta, mida tuleb arvestada selleks, et kindlaks määrata, kas jäägi-veesegu on lubatud merre
heita.

9          Puhastusvahendite või lisaainete kasutamine

Selles jaos esitatakse teave tanki pesuvees kasutatavate puhastusvahendite (näiteks tanki puhastamiseks kasutatud lahustid) ja
lisaainete [19] (näiteks pesuained) kasutamise ja kõrvaldamise kohta.

10        Tuulutamine tanki puhastamiseks

Selles jaos esitatakse kõik ained, mis sobivad kasutamiseks tuulutuses.



4.5       Pärast eespool esitatud teabe analüüsimist tuleb kindlaks määrata õige käituskord 5. jaos esitatud juhiste ja vooskeemi abil.
Lastiraamatusse tuleb teha asjakohased kanded, millest selgub kasutuselevõetud menetlus.

5. JAGU. Teave ja menetlused

Selles jaos käsitletakse menetlusi, mis olenevad laeva vanusest ja pumpade jõudlusest.  Lisanduses A on esitatud selles jaos
nimetatud vooskeemi näidised ning hulgaliselt nõudeid kohaldamiseks nii uute kui ka olemasolevate laevade suhtes. Konkreetse
laeva käsiraamat sisaldab ainult neid nõudeid, mida kohaldatakse selle laeva suhtes. Teave nende ainete sulamistemperatuuri ja
viskoossuse kohta, mille sulamispunkt on vähemalt 0 ºC või mille viskoossus temperatuuril 20 ºC on vähemalt 50 mPa/s, tuleb
märkida veodokumendi järgi.

Ainete puhul, mida on lubatud vedada, viidatakse asjakohasele tunnistusele.

Käsiraamat sisaldab järgmist:

Tabel 1:           (Välja jäetud)

Tabel 2:           Lastitanki andmed

A:                    Vooskeem

B:                    Eelpesumenetlused

C:                    Tuulutusmenetlused

D:                    Administratsiooni nõutavad või heakskiidetud lisaandmed ja kasutusjuhised

Allpool esitatakse eespool nimetatud tabeli ja lisanduste ülevaade.

Tabel 2. Lastitanki andmed

Tanki nr Maht (m3) Tühjendatav kogus (liitrites)

   

   

   

LISANDUS A

VOOSKEEMID – LASTITANKIDE PUHASTAMINE NING X-, Y- JA Z-KATEGOORIA AINETE JÄÄKE SISALDAVA
TANKIPESUVEE/BALLASTI KÕRVALDAMINE

Märkus 1. Vooskeem esitab kõigi vanuserühmade laevade suhtes kohaldatavad põhinõuded ning on mõeldud kasutamiseks ainult
suunisena.

Märkus 2. Kõiki merreheiteid reguleeritakse II lisaga.

Märkus 3. Antarktika piirkonnas on kahjulike vedelainete või selliseid aineid sisaldavate segude merreheide keelatud.

Tank ja torustik tühjendatakse võimalikult täielikult

X-kategooria jääk                   Kohaldatakse

                                               CDP 1(a) või 3

Y-kategooria jääk                   Tahkuv või kõrge viskoossusega

                                               Kohaldatakse CDP 1(a) või 1(b)

                                               Kohaldatakse CDP 2(a) või 3

Z-kategooria jääk                    Laeva kiil maha pandud pärast 10. jaanuari 2007
                                                Kohaldatakse CDP 2(a) või 3

                                                Kohaldatakse CDP 2(a), 2(b) või 3

Muude ainete (OS) jääk          Heitenõuded puuduvad

                                               Vedu ei ole lubatud

Laeva andmed Tühjendusnõuded (liitrites)

X-kategooria Y-kategooria Z-kategooria

Uued laevad: kiil maha pandud pärast 1. jaanuari
2007

75 75 75

Rahvusvahelise kemikaalide mahtlastina veo
koodeksile vastavad laevad kuni 1. jaanuarini 2007

100 +50
 lubatud

hälve

100 + 50
 lubatud

hälve

300 + 50 
 lubatud hälve

Ohtlike kemikaalide mahtlastina veo koodeksile
vastavad laevad

300 + 50
 lubatud

hälve

300 + 50
 lubatud

hälve

900 + 50 
 lubatud hälve

Muud laevad: kiil maha pandud enne 1. jaanuari
2007

ei kohaldata ei kohaldata Tühjendatakse
võimalikult
täielikult

Puhastus- ja heitemenetlused (CDP)

(Alustada veeru alguses CDP-numbri alt ja märkida igas punktis menetlus ettenähtud
järjekorras)

Nr.

 

Toiming Menetluse number

l(a) l(b) 2(8) 2(b) 3

1 Tühjendada tank ja torustik võimalikult täielikult, vähemalt selle X X X X X



käsiraamatu 3. jao menetluste kohaselt

2 Teha eelpesu selle käsiraamatu lisanduse B kohaselt ja heita jääk
vastuvõtuseadmesse X X    

3 Teha eelpesule lisaks täiendav pesu: puhastusmasina(te) täielik
tsükkel – ette nähtud enne 1. juulit 1994 ehitatud laevade puhul,
vee kogus on vähemalt arvutuse kohane, kui k = 1,0 – ette nähtud
1. juulil 1994 või pärast seda ehitatud laevade puhul

 X    

4 Kasutada tuulutusmenetlust käesoleva käsiraamatu lisanduse C
kohaselt     X

5 Ballastitankid ja pesutank vastavad kaubandusstandarditele X  X X X

6 Tanki lisatud ballast  X    

7 Muu kui eelpesust tuleneva ballasti-/jäägi-/veesegude heite
tingimused:      

 1 kaugus maast > 12 meremiili X  X X  

 2 laeva kiirus > 7 sõlme X  X X  

 3 vee sügavus > 25 meetrit x  X X  

 4 Heide allpool veeliini (ületamata lubatud heitekiirust) X  X   

8 Ballasti heite tingimused:      

 1 kaugus maast > 12 meremiili  X    

 2 vee sügavus > 25 meetrit  X    

9 Hiljem tanki juhitud vett võib merre heita piiranguteta X X X X X

LISANDUS B

EELPESUMENETLUSED

Käsiraamatu selles lisanduses esitatakse II lisa liite 6 nõuetel põhinevad eelpesumenetlused. Menetlused sisaldavad
tankipesusüsteemide ja konkreetsel laeval olevate seadmete kasutamise erinõudeid ja neis on märgitud:

1          kasutatavate puhastusmasinate asukoht;

2          jääkide väljapumpamismenetlus;

3          kuumpesunõuded;

4          puhastusmasina tsüklite arv (või aeg);

5          minimaalne töösurve.

LISANDUS C

TUULUTUSMENETLUSED

Käsiraamatu selles lisanduses esitatakse II lisa liite 7 nõuetel põhinevad tuulutusmenetlused. Menetlused sisaldavad konkreetsele
laevale paigaldatud lastitanki tuulutussüsteemi või -seadmete kasutamise erinõudeid ja neis on märgitud:

1          kasutatavad tuulutuskohad;

2          ventilaatorite minimaalne läbivool või kiirus;

3          lastitorustiku, pumpade, filtrite jne tuulutusmenetlused;

4          menetlused, mis tagavad, et tankid on tuulutuse lõppemisel kuivad.

LISANDUS D. ADMINISTRATSIOONI NÕUTAVAD VÕI HEAKS KIIDETUD LISAANDMED VÕI KASUTUSJUHISED

LIIDE 5

LASTITANKIDES, PUMPADES JA TORUSTIKUS OLEVATE JÄÄKIDE KOGUSE HINDAMINE

1          Sissejuhatus

1.1       Eesmärk

1.1.1    Liite eesmärk on sätestada lastitanki pumbasüsteemide jõudluse katsetamise menetlus.

1.2       Taust

1.2.1    Tanki pumbasüsteemi vastavus reegli 12 lõike 1, 2 või 3 nõuetele määratakse kindlaks käesoleva liite 3. jaos ettenähtud
menetluse kohaselt tehtud katse abil. Mõõdetavat kogust tähistab mõiste „tühjenduskogus“. Iga tanki tühjenduskogus
registreeritakse laeva käsiraamatus.

1.2.2    Pärast ühe tanki tühjenduskoguse kindlaksmääramist võib administratsioon kasutada kindlaksmääratud koguseid
samasuguste tankide puhul, tingimusel et administratsioon on kindel, et kõnealuse tanki pumbasüsteem on samasugune ja töötab
nõuetekohaselt.

2          Projekteerimistingimused ja jõudluskatse

2.1       Lastipumbasüsteemid peavad olema projekteeritud nii, et need vastavad ühe tanki ja selle torustiku kohta ettenähtud
maksimaalsele jäägikogusele, mis on administratsiooni rahuldaval viisil kindlaks määratud II lisa reeglis 12.

2.2       Lasti pumbasüsteemide jõudlust kontrollitakse reegli 12 lõike 5 kohaselt veega katsetades. Vesikatsete mõõtmistulemused
peavad näitama süsteemi vastavust reegli 12 nõuetele. Reegli 12 lõigete 1 ja 2 kohaselt on lubatud hälve 50 liitrit tanki kohta.

3          Jõudluskatse veega

3.1       Katsetingimused



3.1.1    Laeva trimm ja kreen peavad soodustama äravoolu imiotsakusse. Vesikatse ajal võib laeva trimm olla kuni 3º ahtris ja laeva
kreen võib olla kõige rohkem 1º.

3.1.2    Vesikatseks valitud trimm ja kreen registreeritakse. Vesikatse ajal kasutatakse soodsat miinimumtrimmi ja -kreeni.

3.1.3    Vesikatse ajal peavad olema kasutuses vahendid vähemalt 100 kPa vasturõhu säilitamiseks lastitanki lossimiskollektoris (vt
joonised 5-1 ja 5-2).

3.1.4    Iga tanki puhul registreeritakse vesikatse tegemiseks kulunud aeg, võttes arvesse, et seda võib muuta järgmiste katsete
tulemusena.

3.2       Katsemenetlus

3.2.1    Tee kindlaks, et katsetatav lastitank ja selle torustik on puhastatud ning et lastitanki sisenemine on ohutu.

3.2.2    Täida lastitank veega nii, et selles on piisava sügavusega vett tavapärase lossimise lõputoimingute tegemiseks.

3.2.3    Tühjenda lastitank ja selle torustik veest ettenähtud menetluse kohaselt.

3.2.4    Kogu lastitanki ja selle torustikku jäänud vesi kalibreeritud mõõtemahutisse. Veejäägid kogutakse muu hulgas kokku
järgmistest kohtadest:

1          lastitanki imiotsakust ja selle ümbrusest;

2          lastitanki põhja sulgunud aladelt;

3          lastipumba madalast äravoolupunktist;

4          kõigist lastitankiga seotud torustiku madalatest äravoolupunktidest kollektori ventiilini.

3.2.5    Eespool nimetatud kogutud vee üldmahtude põhjal määratakse lastitanki tühjenduskogus.

3.2.6    Kui tankirühmal on üks ühine pump või torustik, võib ühiste süsteemidega seotud vesikatse jäägid jaotada võrdselt tankide
vahel, tingimusel et laeva heakskiidetud käsiraamatusse lisatakse järgmine tegevuspiirang: „Selle rühma tankide järjestikusel
lossimisel ei tohi pumpa ega torustikku pesta enne, kui kõik selle rühma tankid on lossitud.”

Cargo piping – lastitorustik

Manifold valve – kollektori ventiil 

Flange – äärik

Test hose or pipe – katsevoolik või -toru

Ship’s deck – laeva tekk

Ship’s side – laeva külg

Joonis 5-1



Cargo piping – lastitorustik

Manifold valve – kollektori ventiil 

Flange – äärik

Pressure gauge – püsisurveventiil 100 kPa

Ship’s deck – laeva tekk

Ship’s side – laeva külg

Joonis 5-2

Eespool esitatud joonistel on toodud katseseadmed, mille abil tekitatakse lastitanki lossimiskollektori juures vastusurve vähemalt
100 kPa.

LIIDE 6

EELPESUMENETLUSED

A. Enne 1. juulit 1994 ehitatud laevad

Eelpesumenetlus on vajalik II lisa teatavate nõuete täitmiseks. Selles liites selgitatakse, kuidas kõnealuseid menetlusi teha.

Mittetahkuvate ainete eelpesumenetlused

1          Tanke pestakse tugeva veesurve toimel pöörleva veejoa abil. X-kategooria ainete puhul kasutatakse puhastusmasinaid
kohtades, mis võimaldavad pesta kõiki tanki pindu. Y-kategooria ainete puhul on vaja kasutada ainult ühte kohta.

2          Pesemise ajal vähendatakse vee kogust tankis võimalikult suurel määral, pumbates pidevalt välja jääke ja suurendades
(suurema kreeni ja trimmi abil) voolu hulka imiotsaku suunas. Kui seda tingimust ei ole võimalik täita, korratakse pesemismenetlust
kolm korda ja pesukordade vahel tühjendatakse tank täielikult.

3          Ainete puhul, mille viskoossus temperatuuril 20 ºC on vähemalt 50 mPa/s, pestakse kuuma veega (vähemal 60 ºC), kui
nimetatud ainete omadused ei vähenda pesemise tõhusust.

4          Kasutatava puhastusmasina tsüklite arv ei tohi olla väiksem, kui on ette nähtud tabelis 6-1. Puhastusmasina tsükkel on
ajavahemik tanki puhastusmasina kahe järjestikuse täpselt samasuunalise pöörde (360º) vahel.

5          Pärast pesemist jäetakse tanki puhastusmasinad tööle nii pikaks ajaks, et läbi loputada torustik, pump ja filter, ning heidet
kaldal asuvasse vastuvõtuseadmesse jätkatakse kuni tanki tühjenemiseni.

Tahkuvate ainete eelpesumenetlused

1          Tankid pestakse võimalikult kiiresti pärast lossimist. Võimaluse korral soojendatakse tanke enne pesemist.

2          Luukide ja manluukide juurest tuleks jäägid eemaldada enne eelpesu.

3          Tanke pestakse tugeva veesurve toimel pöörleva veejoa abil ja pesemiskoht peab tagama võimaluse pesta tanki kõiki pindu.

4          Pesemise ajal vähendatakse vee kogust tankis võimalikult suurel määral, pumbates pidevalt välja jääke ja suurendades
(suurema kreeni ja trimmi abil) voolu hulka imiotsaku suunas. Kui seda tingimust ei ole võimalik täita, korratakse pesemismenetlust
kolm korda ja pesukordade vahel tühjendatakse tank täielikult.

5          Tanke pestakse kuuma veega (vähemalt 60 ºC), kui nimetatud ainete omadused ei vähenda pesemise tõhusust.

6          Puhastusmasina kasutatud tsüklite arv ei tohi olla väiksem, kui on ette nähtud tabelis 6-1. Puhastusmasina tsükkel on
ajavahemik masina kahe järjestikuse täpselt samasuunalise pöörde (360º) vahel.

7          Pärast pesemist jäetakse tanki puhastusmasinad tööle nii pikaks ajaks, et läbi loputada torustik, pump ja filter, ning heidet
kaldal asuvasse vastuvõtuseadmesse jätkatakse kuni tanki tühjenemiseni.

Tabel 6-1. Puhastusmasina tsüklite arv kõigis pesemiskohtades

Aine kategooria Puhastusmasina tsüklite arv

Mittetahkuvad ained Tahkuvad ained

X-kategooria 1 2

Y-kategooria 1/2 1

B 1. juulil 1994 või pärast seda ehitatud laevad. Soovituslik enne 1. juulit 1994 ehitatud laevadele



Eelpesumenetlus on vajalik II lisa teatavate nõuete täitmiseks. Selles liites selgitatakse, kuidas kasutada kõnealuseid
eelpesumenetlusi ning kuidas kindlaks määrata kasutatava pesuvahendi minimaalne maht. Administratsiooni rahuldaval viisil tehtud
tegeliku kontrollkatse tulemuste põhjal võib kasutada väiksemaid pesuvahendikoguseid. Kui kiidetakse heaks vähendatud koguste
kasutamine, tuleb selle kohta teha kanne käsiraamatusse.

Kui eelpesuks kasutatakse muud vahendit kui vett, kohaldatakse reegli 13 lõike 5 punkti 1.

Mittetahkuvate ainete eelpesumenetlused taaskasutuseta

1          Tanke pestakse tugeva veesurve toimel pöörlevate veejugade abil. X-kategooria ainete puhul kasutatakse puhastusmasinaid
kohtades, mis võimaldavad pesta kõiki tanki pindu. Y-kategooria ainete puhul võib kasutada ainult ühte kohta.

2          Pesemise ajal vähendatakse vee kogust tankis võimalikult suurel määral, pumbates pidevalt välja jääke ja suurendades
imiotsaku suunas kulgeva voolu hulka. Kui seda tingimust ei ole võimalik täita, korratakse pesemismenetlust kolm korda ja
pesukordade vahel tühjendatakse tank täielikult.

3          Ainete puhul, mille viskoossus temperatuuril 20 ºC on vähemalt 50 mPa/s, pestakse kuuma veega (vähemalt 60 ºC), kui
nimetatud ainete omadused ei vähenda pesemise tõhusust.

4          Kasutatavad pesuveekogused ei või olla väiksemad lõikes 20 nimetatud või lõike 21 kohaselt kindlaksmääratud kogustest.

5          Pärast eelpesu tühjendatakse tankid ja torustikud täielikult.

Tahkuvate ainete eelpesumenetlused taaskasutuseta

6          Tankid pestakse võimalikult kiiresti pärast lossimist. Võimaluse korral soojendatakse tanke enne pesemist.

7          Luukide ja manluukide juurest tuleks jäägid eemaldada enne eelpesu.

8          Tanke pestakse tugeva veesurve toimel pöörlevate veejugade abil. Pesemiskohad peavad tagama võimaluse pesta tanki kõiki
pindu.

9          Pesemise ajal vähendatakse vee kogust tankis võimalikult suurel määral, pumbates pidevalt välja jääke ja suurendades
imiotsaku suunas kulgeva voolu hulka. Kui seda tingimust ei ole võimalik täita, korratakse pesemismenetlust kolm korda ja
pesukordade vahel tühjendatakse tank täielikult.

10        Tanke pestakse kuuma veega (temperatuur vähemalt 60 ºC), kui nimetatud ainete omadused ei vähenda pesemise tõhusust.

11        Kasutatavad pesuveekogused ei või olla väiksemad lõikes 20 nimetatud või lõike 21 kohaselt kindlaksmääratud kogustest.

12        Pärast eelpesu tühjendatakse tankid ja torud täielikult.

Eelpesumenetlused pesuvahendi taaskasutamisega

13        Pesemist taaskasutatava pesuvahendiga võib rakendada mitme lastitanki pesemisel. Koguse määramisel tuleb
nõuetekohaselt arvesse võtta eeldatavat jääkide kogust tankides, pesuvahendi omadusi ja seda, kas kasutatakse eelloputust. Kui
ei ole vajalikul määral teistsuguseid andmeid, ei tohi lastijääkide lõplik kontsentratsioon pesuvahendis olla üle 5%,
nimitühjenduskoguste põhjal arvutatuna.

14        Taaskasutatavat pesuvahendit võib kasutada ainult sama või samasugust ainet sisaldanud tankide pesemiseks.

15        Pestavatesse tankidesse lisatakse jätkuvat pesemist võimaldav piisav kogus pesuvahendit.

16        Kõik tanki pinnad pestakse tugeva veesurve toimel pöörlevate veejugade abil. Pesuvahendit võib taaskasutada kas pestavas
tankis või teises, näiteks settetankis.

17        Pesemist jätkatakse, kuni läbivoolu koguhulk vastab vähemalt lõikes 20 nimetatud või lõike 21 kohaselt kindlaksmääratud
asjakohastele kogustele.

18        Tahkuvate ainete ja ainete puhul, mille viskoossus temperatuuril 20 ºC on vähemalt 50 mPa/s, pestakse kuuma veega
(vähemalt 60 ºC), kui pesuvahendina kasutatakse vett, kui nimetatud ainete omadused ei vähenda pesemise tõhusust.

19        Kui tank on taaskasutatava pesuvahendiga lõikes 17 määratud ulatuses pestud, tühjendatakse tank pesuvahendist täielikult.
Seejärel loputatakse tanki pidevalt voolava puhta pesuvahendiga, mis heidetakse vastuvõtuseadmesse. Loputatakse vähemalt tanki
põhi ning loputus peab olema piisav torustiku, pumba ja filtri läbiloputamiseks.

Eelpesuks kasutatava vee miinimumkogus

20        Eelpesuks kasutatava vee miinimumkogust määrates arvestatakse kahjuliku vedelaine jäägi kogust tankis, tanki suurust,
lasti omadusi, ükskõik millise järgmise heitvee lubatud kontsentratsiooni ja tegevuspiirkonda. Miinimumkoguse arvutamiseks
kasutatakse järgmist valemit:

kus:

Q = vajalik miinimumkogus (m3)

r = jäägi kogus tanki kohta (m3), r väärtuson saadud tegeliku tühjendusjõudluse katse tulemusena; see ei tohi olla väiksem kui

0,100 m3 tanki puhul, mille maht on vähemalt 500 m3, ning 0,040 m3 tanki puhul mahuga kuni 100 m3. 100–500 m3 mahuga tanki
miinimumkoguse arvutamisel saadakse r lubatud miinimumväärtus lineaarse interpoleerimise teel.

X-kategooria ainete puhul määratakse r väärtus kas käsiraamatu kohaselt tehtud tühjenduskatsete tulemuste põhjal, arvesse võttes

eespool esitatud alumisi piirväärtusi, või loetakse võrdseks 0,9 m3.

V = tanki maht (m3)

k = tegur, mille väärtused on järgmised:

X-kategooria, mittetahkuv, madala viskoossusega aine, k = 1,2

X-kategooria, tahkuv või kõrge viskoossusega aine, k = 2,4



Y-kategooria, mittetahkuv, madala viskoossusega aine, k = 0,5

Y-kategooria, tahkuv või kõrge viskoossusega aine, k = 1,0

Tabelis esitatud väärtused on arvutatud valemi põhjal, milles k = 1. Tabelit võib kasutada lihtsa näidisena.

Tühjenduskogus (m3)
Tanki maht (m3)

100 500 3000

≤0,04 1,2 2,9 5,4

.10 2,5 2,9 5,4

.30 5,9 6,8 12,2

.90 14,3 16,1 27,7

21        Lõikes 20 esitatud eelpesumahtudest väiksemate mahtude heakskiitmiseks võib teha administratsiooni poolt heakskiidetud
viisil kontrollkatse, et tõendada reegli 13 nõuete täitmist seoses ainetega, mille vedamiseks on laeval luba. Selliselt kontrollitud
eelpesumaht kohandatakse vastavaks muudele eelpesutingimustele, kasutades selleks lõikes 20 määratletud tegurit k.

LIIDE 7

TUULUTUSMENETLUSED

1          Selliste ainete lastijäägid, mille aururõhk temperatuuril 20 ºC on suurem kui 5 KPa, eemaldatakse lastitankist tuulutamise
abil.

2          Enne kahjulike vedelainete jääkide tankist väljatuulutamist hinnatakse lasti süttivuse ja toksilisusega seotud ohte.
Ohutusaspekte silmas pidades tuleb tutvuda muudetud SOLAS 74 sätetega, milles käsitletakse lastitankides olevate avade
käitusnõudeid, rahvusvahelise kemikaalide mahtlastina veo koodeksi ja kemikaalide mahtlastina veo koodeksiga ning Rahvusvahelise
Merenduskoja (ICS) tankerite ohutusjuhendis (kemikaalid) (Tanker Safety Guide (Chemicals)) sisalduvate tuulutusmenetlustega.

3          Sadamavaldajatel võivad samuti olla lastitanki tuulutamise eeskirjad.

4          Tankis olevate lastijääkide tuulutusmenetlused on järgmised:

1          torustik tühjendatakse ja puhastatakse seejärel vedelikust tuulutusseadmete abil;

2          kreen ja trimm kohandatakse võimalikult madalale astmele, et suurendada jääkide aurumist tankis;

3          kasutatakse tuulutusseadmeid, mille õhujuga ulatub tanki põhja. Joonise 7-1 abil saab hinnata kindlaksmääratud
sügavusega tanki tuulutamiseks kasutatud tuulutusseadmete nõuetekohasust;

4          tuulutusseadmed paigutatakse tanki kogumiskaevule või imiotsakule kõige lähemal asuvasse avasse;

5          tuulutusseadmed paigutatakse võimaluse korral nii, et õhujuga on suunatud tanki kogumiskaevu või imiotsaku poole ning et
võimalikult vältida õhujoa põrkumist vastu tanki konstruktsioonielemente;

6          tuulutamist jätkatakse, kuni tankis ei ole enam nähtavaid vedelikujääke. Seda kontrollitakse visuaalselt või samaväärse
meetodi abil.



Minimaalne voolukiirus tanki iga sissevooluava juures (m3/min)

Sissevoolujoa läbistamissügavus (m)

Joonis 7-1 Minimaalne voolukiirus kui joa läbistamissügavuse funktsioon.

Joa läbistamissügavus on võrreldav tanki kõrgusega.

[6] Viide kemikaalide esialgse liigitamise muudetud suunistele(Guidelines for Provisional Assessment of Chemicals), MEPC/Circ.265.

[7] Veerge kasutatakse reostuskategooria määramiseks.

[8] Veerge kasutatakse reostuskategooria määramiseks.

[9] Veerge kasutatakse reostuskategooria määramiseks.

[10] Veerge kasutatakse reostuskategooria määramiseks.

[11] Veerge kasutatakse reostuskategooria määramiseks.

[12] Veerge kasutatakse reostuskategooria määramiseks.

[13] Laeva kapten peab saama vastuvõtuseadmete, sealhulgas praamide ja paakautode käitajalt kviitungi või tõendi, milles
märgitakse heidetud tankipesuvee kogus, heite kellaaeg ja kuupäev. Kviitungit või tõendit tuleb hoida koos lastiraamatuga.

[14] Laeva kapten peab saama vastuvõtuseadmete, sealhulgas praamide ja paakautode käitajalt kviitungi või tõendi, milles
märgitakse heidetud tankipesuvee kogus, heite kellaaeg ja kuupäev. Kviitungit või tõendit tuleb hoida koos lastiraamatuga.

[15] Laeva kapten peab saama vastuvõtuseadmete, sealhulgas praamide ja paakautode käitajalt kviitungi või tõendi, milles
märgitakse heidetud tankipesuvee kogus, heite kellaaeg ja kuupäev. Kviitungit või tõendit tuleb hoida koos lastiraamatuga.

[16] Laeva kapten peab saama vastuvõtuseadmete, sealhulgas praamide ja paakautode käitajalt kviitungi või tõendi, milles
märgitakse heidetud tankipesuvee kogus, heite kellaaeg ja kuupäev. Kviitungit või tõendit tuleb hoida koos lastiraamatuga.

[17] Alternatiivina võib laeva andmed esitada horisontaalsetes lahtrites.

[18] Sisaldab ainult konkreetsele laevale välja antud tunnistust, s.t mahtlastina veetavate kahjulike vedelainete põhjustatava
reostuse vältimise rahvusvahelist tunnistust või tunnistust laeva vastavuse kohta ohtlike kemikaalide mahtlastina veoks või
rahvusvahelist tunnistust laeva vastavuse kohta ohtlike kemikaalide mahtlastina veoks.

[19] Vaata MEPC.2 ringkirja viimane väljaanne (antakse välja iga aasta detsembris).




