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MARPOL Ek VI uyarınca Đlave Numune Kaplarının Tedariki
MARPOL Annex VI düzenlemesine göre tedarikçiler gemi mühendisinin gemide saklaması için
ilave bir numune alma kabı sağlamak zorundadırlar. Bu Marpol numunesi olarak adlandırılır ve
minimum 1 yıl süreyle güvenli olarak saklanmalıdır. Numune alma kabı en az 400 ml olmalıdır.
Söz konusu numune alma kaplarının üzerindeki etiketlerde aşağıdaki bilgiler bulunmalıdır.
1. Numunenin alınma metodu ve yeri
2. Yakıtın sağlandığı tarih
3. Yakıt sağlanan liman
4. Yakıt sağlayan istasyon
5. Alıcı geminin Adı ve IMO numarası
6. Tedarikçinin Adı,
7. Tedarikçinin temsilcisi ve Gemi sorumlusunun adları ve imzaları
8. Detaylar ve Mühür tanımı
9. Yakıt sınıfı
Đlave numune alma kabının sağlanması ve numune alınması tedarikçinin sorumluluğunda olmasına
rağmen tedarikçinin bu kapları bulundurmaması durumları için biz yeni numune alma kitlerimizde
gerekli kapları sağlamaktayız.
Bizim yeni kaplarımız tüm Marpol VI gereksinimlerini sağlamasına karşın IMO numarası için ayrı
bir satır bulunmamaktadır. Ancak gerekli olan IMO numarasını etiketlerde bulunan “Remarks”
kısmına yazabilirsiniz.
Tüm kaplarımız sızdırmaz kapakları ile tanımlama numaraları yazılı olarak teslim edilir.
Numunenin alındığı kap 5 litre yakıt örneğini alabilecek kapasitededir ve bu ihtiyacınız olan üç
ticari numune için ve tedarikçi kabul ettiği taktirde Marpol numunesi için gerekli olan miktardan
fazladır.
Eğer, elinizde her kit için bulundurulan 3 adet eski numune kaplarından varsa, lütfen bu kapları
ticari amaçla kullanmaya devam ediniz ve elinizdeki kit miktarını bize bildiriniz ki Marpol
numunesi için gerekli 400 ml lik kaplardan gerekli olan miktarı sizlere ulaştıralım. Lütfen,
unutmayınız ki yalnızca yakıt tedarikçinizin ilave kabı Marpol VI gereksinimlerini karşılamak
zorundadır. Sizlere istemeniz halinde ilave Marpol numunesi için gerekli olan kabı eski kaplarınız
bitene kadar yollayacağız. Tüm yeni kitlerimiz 4 adet numune alma kabıyla birlikte gelecektir.
Bu teknik bültenle birlikte Baş Mühendis kayıt formu (C/E Marpol Log Book) yolluyoruz. Bu
formu ayrıca www.viswalab.com web sitemizden i-access mönüsünden indirebilirsiniz.
Tekrar hatırlatmak isteriz ki Marpol numunesi tedarikçinin sorumluluğundadır ve onu bağlar.
Numuneyi sizin alıp tedarikçiye vermeniz durumunda tedarikçi kolayca bu numunenin kendisine ait
olmadığını söyleyebilir. Lütfen, bu uyarımızı dikkate alınız
Herhangi bir sorunuz olması halinde lütfen bizi aramaktan çekinmeyiniz.
Saygılarımla,
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