


 Изменение на MARPOL от 2008г с Рез. MEPC.176(58) 
 В сила от 01.07.2010 
 Датата 01.01.2020 потвърдена с Рез. MEPC.280(70) и 

одобрена през октомври 2016г. 
 Прилага се и към горивата за аварийно-спасителните 

средства съгласно „MEPC.1/Circ.795/Rev.4 

 Резолюция MEPC.305(73). Влиза в сила от 01.03.2020г 
освен за кораби с алтернативни системи съгласно 
MARPOL Annex VI правило 4. 



1. Използване на гориво със сярно съдържание под 
0.50% m/m (съответстващо гориво) 
 Блендирани горива 
Дестилатни горива 

2. Системи за очистване на отработените газове – 
скрубери 

3. Използване на алтернативни горива 
 Втечнен природен газ (LNG) 
 Биодизел 
Метанол 
Други 



Брой на корабите използващи 
скрубери и алтернативни 
горива, към края на месец май 
2019г. 
Това включва плавателните 
съдове в експлоатация и тези, 
за чието построяване са 
сключени договори. 
Общо 3,286 са корабите, които 
ще използват скрубери. От тях: 
1,140 – кораби за насипни 
товари, 
588 – контейнеровози, 
470 – химикаловози, 
422 – танкери,  
265 – пасажери 

(Фиг.1) 



) 2019 

 Корабни дестилатни горива (Distillate marine fuels (DM)); 

 Корабни остатъчни горива (Residual marine fuels (RM)) 

 Гориво с ултраниско съдържание на сяра (Ultra-low sulphur 
fuel oil (ULSFO)) – (макс. 0.10% DM, макс 0.10% RM); 

 Гориво с много ниско съдържание на сяра (Very low sulphur 
fuel oil (VLSFO)) (макс. 0.50% DM, макс. 0.50% RM); 

 Гориво с високо съдържание на сяра (High sulphur heavy 
fuel oil (HSHFO)) – надвишаващо 0.50% S 

 

2019 Guidelines For Consistent Implementation Of The 
0.50% Sulphur Limit Under Marpol Annex VI 



 Блендирани горива със сярно съдържание под 0.50% 

 Дестилатните горива със сярно съдържание под 0.10% 

o Тежки горива със сярно съдържание 0.50% 

o Дестилатни горива със сярно съдържание 0.50% 

o Блендирани горива със сярно съдържание 0.1% 

Изборът на гориво – търговско решение 

SOLAS, Глава II-2, Правило 4.2.1.1 забранява използването в 
машинни отделения на горива с пламна температура под 
60оC. 



Стабилност на горивото е способността му да запазва 
първоначалните си свойства в процеса на транспортиране, 
съхранение и експлоатация. 
 При определени условия асфалтените в резултат на физични 

процеси лесно агломерират и се отделят под формата на 
утайки. 

 Това предизвиква повишено отделяне на слъдж и може да 
доведе до прекомерно замърсяване на сепараторите и 
горивните филтри, а при по-тежки случаи, загуба на ход. 

Определя се чрез лабораторен анализ 
Регламентирана е в ISO 8217:2017 
Заявяване по ISO 8217:2017 

 



Съвместимост е способността на две различни горива да се 
смесват, без това да доведе до неблагоприятни 
последствия. 
 Смесването на две стабилни, но несъвместими горива 

може да доведе до утаяване на асфалтените и формиране 
на слъдж 

 След 01.01.2020 при блендирането ще бъдат използвани 
много различни компоненти 
Може да бъде определена от екипажите и от лаборатории 
Съхраняване на горивата в отделни танкове 
Минимизиране смесването в горивната система 

 



Киселинното число характеризира съдържанието на 
киселинни съединения в горивото 
 Използването на горива с високо киселинно число, 

произхождащо от киселинни съединения, може да 
доведе до повреди по двигателите и най-вече по 
горивната апаратура 
Определя се чрез лабораторни изследвания 
Регламентирано е в ISO 8217:2017 
Съгласно MARPOL, Анекс VI, Правило 18.3.1.2, 

горивото не трябва да съдържа неорганични киселини 

 



MEPC 74 одобри ниво на доверие 95% при 
лабораторните тестове за съдържание на сяра в 
горивата 

За приемливи ще се считат резултати до 0.11% и до 
0.53% съответно за горива със сярно съдържание до 
0.10% и до 0.50% 

 



 Категоризацията на новите блендирани горива може да се 
окаже неподходяща 

 Гориво категоризирано като RME 180 на база на други 
параметри определени от ISO 8217:2017, може да се 
окаже с кинематичен вискозитет 70 cSt при 50оС 

Важно е да не се разчита само на търговското име на 
продукта (напр. RME 180), а да се знае и реалният 
вискозитет 

Строго препоръчително е вискозимерите да бъдат 
изправни 

 



В рафинериите, за да се разделят големите молекули на тежките 
въглеводороди на малки молекули от леки въглеводороди се 
използват катализатори 
 Може да доведат до ускорено абразивно износване и 

катастрофални последици за двигателите 

 

 Някои по-малки и твърди частици 
оцеляват и се отделят в най-долната 
фракция, която е с ниско съдържание на 
сяра и е идеален компонент при 
блендирането на тежки и ултраниско 
сернисти горива. Червената стрелка 
показва частите, които могат да 
завършат като фини каталитични 
частици 

(Фиг. 2)  неизползвани 
каталитични частици 

(изображение от СЕМ) 



Определят се чрез лабораторен анализ 
В случай, че се установи съдържание на фини каталитични 

частици над допустимите норми е препоръчително горивото да 
не се използва 

Максимално допустимото съдържание е посочено в ISO 
8217:2017 като Алуминий + Силиций (Al + Si) – 25, 40, 50, 60 
[mg/kg] за различните категории горива 

На входа на двигателите не трябва да надвишава 15 [mg/kg] = 
[части на милион] 

Очистването трябва да се извърши от корабната система за 
подготовка на горивото 

 



(Фиг.3) – Допустимо количество фини каталитични частици на 
входа на двигателите 

(Фиг.4) – Препоръчителни нива на очистване от фини 
каталитични частици в зависимост от тяхното съдържание в 
бункерованото гориво 

 

(Фиг.3) (Фиг.4) 



Превантивни мерки: 
Поддържане на температурата в танковете за съхранение 10оC 

над температурата на течливост Pour Point (PP) 
Поддържане на температура 85 оC в отстойните цистерни 
Използване на сепараторите в режим на оптимална 

ефективност и минимална производителност 
Редовно дрениране на водата за улесняване на утаяването 
Наблюдение работата на горивните филтри за признаци на 

бързо замърсяване. Те в никакъв случай не бива да се 
байпасират 

Многократно сепариране на горивото 
съдействие от производителите на двигатели и очистващи 

системи 

 



Ниският вискозитет е един от основните проблеми 
 Повишени пропуски от горивните помпи 
 Влошено смазване на прецизните двойки 
 Понижено налягане на горивото 
 Ускорено износване на плунжерните двойки 
 Проблеми със стартирането и мощността на двигателите 
Да се вземат под внимание препоръките на 

производителите 
Да се извършат съответните проверки, тестове и 

поддръжка 
При необходимост да се инсталират охладители 



Температура на помътняване (Cloud Point (CP)) е 
температурата при която горивото помътнява поради 
формиране на парафинови кристали 
Гранична температура на филтруемост (Cold Filter 

Plugging Point (CFPP)) е минималната температура, 
при която горивото продължава да тече през 
стандартен филтър за определено време. Това е 
температурата, под която горивният филтър започва 
да се запушва 
Температура на течливост Pour Point (PP) е 

температурата, под която горивото спира да тече 



Горивото трябва да се: 
Съхранява при температура поне 10оC по-висока от PP 
Поддържа с температура над CFPP пред филтрите, 

сепараторите и в горивната система 
Поддържа с достатъчна температура за да се осигури 

отделяне на водата в отстойните и работните цистерни 
Заявява с подходящи PP, CP и CFPP според района и 

кораба 
При необходимост може да се обмислят варианти за 

подгрев 
2015 CIMAC Guideline. Cold flow properties of marine fuel 

oils 
 



ISO 8217:2017, допуска корабни горива съдържащи до 
7% биодизел (категории DFA/DFZ/DFB) 
Количеството биодизел в горивото се отбелязва с 

главна буква „B“ и число показващо процентното му 
съдържание в обемни единици напр. B7 означава 7% 
v/v съдържание на биодизел в горивото 

 Биоразградима природа 
 Склонност към окисляване 
 Ограничения в срока на съхранение 
 Други неблагоприятни последици 
 Трябва да бъде тествано за стабилност 

 



Възможни са случаи, когато в даден порт доставчиците 
предлагат единствено дизелово гориво за наземния 
транспорт 

Да се провери предварително чрез производителите, 
възможността двигателите, котлите и другите 
спомагателни механизми, като сепаратори, филтри и т.н., 
да работят с такова гориво 

Да не се използват за спасителни лодки, аварийни 
дизелгенератори и други, където те се съхраняват в 
изолирани танкове с условия за ускорено разграждане 

CIMAC – „Guideline for Shipowners and Operators on 
Managing Distillate Fuels up to 7.0% v/v FAME (Biodiesel)“ 
 



Запълването на танковете със съответстващо 
нискосернисто гориво след като в тях са били 
съхранявани високосернисти тежки горива не е 
решение 
Танковете за съхранение обикновено са замърсени с 

остатъчни компоненти, като утайки и други седименти 
 Това ще компрометира съответстващото гориво, може 

да доведе до обилно отделяне на слъдж, замърсяване 
на сепараторите, бързо запушване на горивните 
филтри и спиране на двигателите 

Танковете трябва задължително да се почистят преди 
да бъдат запълнени с новото съответстващо гориво 



 Скъпо, трудоемко, свързано е с влизане и работа в 
танковете (затворени пространства) 

 Почти е невъзможно да бъде извършено със 
силите на екипажа 

 Налага наемане на специализирани бригади 

 Wilhelmsen, предлага 3 варианта според 
големината на кораба – стандартен, експресен с 
по-голям екип и почистване от „летящи“ бригади 
по време на преход 

 



 По-дълъг процес и е препоръчително да започне от 
средата на 2019г. 

 Извършва се в процеса на експлоатация на кораба 
 В танковете се добавят химикали, (дисперсанти) 
 утайките диспергират  постепенно в горивото, без или 

почти без да се генерират допълнителни количества 
слъдж 

 Изчиства се цялата горивна система 
 Не отменя необходимостта от визуален оглед на 

танковете и евентуално допълнително почистване 
 На пазара – „INNOSPEC“ (Octamar™), „ADERCO“ и др. 

 



Спазване на процедурите за бункероване и вземане на проби 

Да се избягва смесване на горива от различни бункерования 

Бункероване на различни категории (grades) в един и същ танк 

Да се започва с горивото, което е с по-ниско сярно съдържание 

Продухване на приемния тръбопровод след всеки вид гориво 

Пробите да се вземат от манифолда на кораба 

 „MARPOL delivered sample“ да се взема винаги от манифолда на 
приемащия кораб, съгласно Resolution MEPC.96(47) 

Лабораторен анализ на всяко бункеровано гориво и по 
възможност да не се пристъпва към неговото използване преди 
да са получени резултатите 

 



MEPC.1/Circ.878 „Guidance on the development of a 
ship implementation plan for the consistent 
implementation of the 0.50% sulphur limit under 
MARPOL Annex VI“ 

1)Оценка на риска и мерки за неговото намаляване 
2)Модификация на горивните системи и почистване 

на танковете (ако се налага) 
3)Обща вместимост на гориво и възможност за 

сегрегиране след действията по точка 2 
4)Снабдяване със съответстващо гориво 
5)План за преминаване на съответстващо гориво 
6)Документация 



Малко вероятно е доставчиците да предлагат 
големи количества гориво със сярно съдържание 
под 0.50%, преди да има търсене на такова 

Препоръчително е преговорите с тях да започнат 
колкото може по-рано 

В случай на чартърен договор, който продължава, 
след 2020г., ако горивото се снабдява или плаща 
от чартьора, корабособственикът / операторът 
следва да му представят плана за 
имплементиране и да договорят навременното 
снабдяване на кораба с гориво 



Когато горивото се доставя от чартьорите, в 
чартърните договори трябва да се включат подходящи 
клаузи, които да осигурят, че то се снабдява съгласно 
плана за имплементиране 

 
Две клаузи разработени от BIMCO: 
1)BIMCO 2020 Marine Fuel Sulphur Content Clause for 

Time Charter Parties 
2)BIMCO 2020 Fuel Transition Clause for Time Charter 

Parties 
 
Разработен от INTERTANKO комплексен модел – 

„Bunker Compliance Clause“ 



 Начало на процедурата по преминаване (ден и час). То 
трябва да се базира на времето необходимо за 
изчистване на горивната система 

 Идентифициране на танковете предназначени за 
гориво със сярно съдържание под 0.50%, които ще се 
използват за преминаването 

 Процедури за проверка и наблюдение на всички 
приложими по време на преминаването параметри 
(вискозитет, температура, налягане, аларми), 
включително готовност на stand-by оборудването, 
нива в танковете и т.н. 

 Време необходимо за пълното преминаване. 
Препоръчва се използването на changeover 
калкулатори предоставени от класификационните 
организации 



 Детайлно описание на съображенията за 
навигационна и експлоатационна безопасност по 
време на процедурата по преминаване. Това 
включва трафик, видимост, разстояние до брега, 
натоварване на двигателите, готовност на stand-by 
оборудването и т.н .; 

 Подробно описание на процедурата по 
преминаване, включително реда на операциите, 
кранове, подгреватели, помпи и т.н. 

 Необходими промени по системите и 
механизмите, например смяна гравитационни 
дискове на сепараторите, преминаване на друго 
цилиндрово масло и т.н. 



 Периодична щателна проверка за течове от 
тръбопроводи, фланци, помпи, уплътнения 

 Процедури за тестване на главен двигател напред 
и назад 

 Необходими проверки и действия по поддръжката 
 Обучение на екипажа 



1)„MARPOL delivered sample“ – пробите съгласно правило 
18.8.1 

2)“In-use sample” – проби от използваното гориво, за 
проверка на съответствието с изискванията на правила 
14.1 и 14.4. (MEPC.1/Circ.864/Rev.1) 

 In-use fuel oil sampling point 
 за нови кораби построени след влизане в сила на 

правилото – от момента на построяването 
 за съществуващи кораби – на първия подновителен 

преглед, 12 месеца след влизане в сила на правилото 
 Не се изискват за горива с ниска пламна температура 

(под 60оC) 
3)“ On board sample“ – проби от горивото в танковете (все 

още няма насоки) 



Информират се Администрацията на флага и пристанището на 
назначение 

Fuel Oil Non-Availability Report (FONAR) приложение към 
MEPC.320(74) 

 На борда трябва да се съхраняват доказателства за 
комуникацията с доставчика 

Трябва да се вземат под внимание логистични фактори – 
наличие на съответстващо гориво на други кейови места и 
терминали в границите на порта, политики на пристанището за 
бункероване. 

Малко вероятно е необходимостта от смяна на кейово място 
или преместване на котвена стоянка, с цел снабдяване със 
съответстващо гориво, да бъдат приети за неоправдано 
закъснение на кораба 



 По-високата цена няма да се приемат за основание за 
неналичие 

Ако не може да се снабди гориво със сярно съдържание под 
0.50% трябва да се бункероват и използват други съответстващи 
горива. Изключение - само ако това застрашава безопасността 
или изисква пълно почистване на танковете поради 
несъвместимост с новото гориво. FONAR трябва да се 
съпровожда от потвърждаващи документи 

Следва добре да се прецени какво количество несъответстващо 
гориво ще се бункерова. Всяко останало несъответстващо 
гориво ще трябва да се предаде на брега след снабдяване със 
съответстващо 

(FONAR) не е освобождаване от изискванията. Съгласно 
правило 18.2.3, администрацията следва да определи 
подходящите действия, включително да не предприеме такива. 



 При разглеждане на FONAR, администрациите могат да вземат 
под внимание следното: 

броя на FONAR подадени от кораба за последните 12 месеца 
броя на FONAR подадени от корабособственика / оператора за 

последните 12 месеца 
дали количеството бункеровано несъответстващо гориво е 

неоправдано голямо за планирания рейс 
Дали други кораби със сходни маршрути са подавали FONAR 
Дали планирането от корабособственика / оператора е 

ефективно 
FONAR трябва да се изпрати веднага щом капитанът узнае че 

корабът не може да бъде снабден със съответстващо гориво и 
преди корабът да отплава от пристанището на бункероване 



 Устройства инсталирани в газоизпускателната система 
след двигателите или котлите, третиращи 
отработените газове с различни субстанции, които 
могат да включват морска вода, химически 
обработена сладка вода или сухи препарати 

Предназначението им е да намалят емисиите на 
серни окиси (SOx) и прахови частици във въздуха 

Всички скрубери генерират отпадък съдържащ 
субстанциите използвани в процеса на очистване плюс 
отделените серни окиси и прахови частици 



 Мокри скрубери 
Скрубери с отворен цикъл 

Морска вода 

Скрубери със затворен цикъл 
Сладка вода с малки изключения 

Хибридни скрубери 
Обединяват предимствата на горните два вида, работят в 2 

режима – с морска и сладка вода 

Сухи скрубери 
Абсорбентът е суха пулверизирана вар. Поради високото 

потребление на химикали, се използват основно при 
наземни инсталации 



1-Помпа промивна морска вода 
2-Помпа за разреждане на задбордната вода 
3-Изхвърляща помпа 
4-Соленомер 
5-Модул за контрол на задбордната вода 
6-Маслоотделител и сепаратор на сажди 
7-Слъдж танк 
8-Слъдж сепаратор 
9-Деаератор 
10-Вход на отработените газовете 
11-Скрубер 
12-Изсмукващ вентилатор 
13-Управляващ модул 
14-Модул за контрол и сигнализация; 
15-Изход на отработените газовете 



1-Охл. помпа морска вода 
2-Помпа за промивна вода 
3-Циркулационна помпа 
4- Маслоотделител и сепаратор на сажди 
5-Контрол на алкалността 
6-Слъдж танк 
7-Слъдж сепаратор 
8- Деаератор 
9-Охладител 
10-Вход на отработените газовете 
11-Скрубер 
12-Изсмукващ вентилатор 
13-Управляващ модул 
14-Модул за контрол и сигнализация 
15-Изход на отработените газовете 
16-Станция за третиране на отделената вода 
17-Събирателен танк 
18-Модул за контрол на задбордната вода 
19-Регулатор на температурата на промивната вода 



1-Охл. помпа морска вода/промивна морска вода 
2-Помпа за промивна вода/разреждане на задбордната вода 
3-Циркулационна/изхвърляща помпа 
4-Регулатор на температурата на промивната вода 
5-Модул за контрол на задбордната вода 
6-Маслоотделител и сепаратор на сажди 
7-Контрол на алкалността;  
8-Слъдж танк 
9-Слъдж сепаратор 
10-Деаератор 
11-Охладител 
12- Вход на отработените газовете 
13- Скрубер 
14- Изсмукващ вентилатор 
15-Управляващ модул 
16-Модул за контрол и сигнализация 
17-Изход на отработените газовете 
18-Станция за третиране на отделената вода 
19-Събирателен танк 





 



 Res. MEPC.320(74) – 2019 Guidelines for consistent implementation of the 0.50% sulphur limit under MARPOL Annex VI. 

 Resolution MEPC.305(73) Amendments To The Annex Of The Protocol Of 1997 To Amend The International Convention For The 
Prevention Of Pollution From Ships, 1973, As Modified By The Protocol Of 1978 Relating Thereto. 

 MEPC.1/Circ.878 Guidance on the development of a ship implementation plan for the consistent implementation of the 0.50% sulphur 
limit under MARPOL Annex VI. 

 Resolution MEPC.96(47) Guidelines for the sampling of fuel oil for determination of Compliance with Annex VI of MARPOL 73/78. 

 MEPC.1/Circ.864 Guidelines for onboard sampling for the verification of the sulphur content of the fuel oil used on board ships. 

 ISO 8217:2017 

 Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол 

 Compliance with the 2020 „Global Sulphur Cap“ (ICS) 

 IMO Pollution Prevention & Response Sixth session Summary Report (Lloyd’s Register) 

 CIMAC Guideline for Ship Owners and Operators on Managing Distillate Fuels up to 7.0% v/v FAME (Biodiesel) 

 Cat Fines Impact on engine wear and how to reduce the wear (MAN) 

 Guidance for switching to low sulphur fuel (ExxonMobil) 

 DNV GL Alternative Fuels Insight 

 ABS Advisory On Exhaust Gas Scrubber Systems July 2018 

 Iinnospec marine fuel watch. The newsletter for Innospec Fuel Specialties 

 2020 Sulphur update – outcome of the MEPC 74 (DNV GL) 
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