
Müh.A.YAŞAR CANCA

TMMOB GEMİMO 2.Bşk/TAIS 2.Bşk./ T.A.B Norm Kurulu Üyesi/ İ.T.Ü 

Denizcilik Fak ve    Y.T.Ü Denizcilik Fak Öğr. Görv 

GEMİLERDE 2020 DÜŞÜK KÜKÜRT 

UYGULAMASININ ETKİLERİ VE ALINMASI GEREKEN 

ÖNLEMLER 



KÜKÜRT NEDİR?

 Ham petrol içerisinde %5’ e kadar doğal olarak bulunan kükürt (S):

 Yakıta yağlayıcılık özelliği katar.Pompa ve enjektörler bu nedenle daha az

aşınırlar

 Kütürtün(S) yanma işlemleri esnasında SO2, SO3 vb. bileşeler

oluşur.Ortamdaki su buharı ile reaksiyona girdiği takdirde H2SO3 ve H2SO4

gibi oldukça asidik bir bileşenler çevreye ve insan sağlığına zarar veriler.

 IMO Ek VI kapsamında yanma kaynaklı SOx emisyonlarını azaltmak için

aşamalı olarak yakıt içerisindeki kükürt içeriğini kısıtlamıştır.

 Hampetrol; içerisinde parafinik,neftanik,aromatik,hidrokarbonlardan oluşur.

Değişken olmakla birlikte; Resudies yakıtın başlıca

bileşenleri,asfalten,reçine ve sıvı hidrokarbonlardır



HAM PETROL İŞLENMESİ



RESİDUES(TORTU) YAKITLARIN KULLANILIR HALE GETİRİLMESİ

 500 derece altında yoğuşmayan ve tortu olarak tanımlanan yakıtlar  

kraking denen metodlarla uzun dizinimli hidrokarbon mölekülleri

mölekül yapıları yeniden düzenlenerek ( parçalanarak) daha yararlı 

maddeler haline getiriliyor.

A-Katalizörler yardımı ile(al-si,zeolit,betonit,boxit vs.)10-20 psi altında 

püskürtülür.

1-FCC  fluid katalitik kraking.(akışkan sıvı halde ve akarak yapılıyor)

2-Moving. Hareketli yatak katalitik kraking.

3- termofor katalitik kraking

B-Hıdrokraking

C-Buhar(steam)reforming

D-buhar kraking

Yöntemleri kullanılır. Gemi yakıtları FCC kraking metodu ile yapılır.



CATALYTIC CRACKING

Kraking işlemi ağır moleküllü yakıtların(uzun zincirli)10-20 psi altında  

parçalanarak düşük viskoziteli kısa zincirli hafif yakıtların elde edilmesi 

işlemidir.

Gemilerde kullanılan yakıtların eldesin de çoğunlukla «catalytic craking» yöntemi kullanılır. 

Katalizörler/catalyst

-Zeolit

-Silika Alumina

-Al.hidrosilikat



YAKITLAR

 Distile yakıtlar; kararlılıkları zayıf. Atmosferik ortamda bile bazı möleküller birleşerek daha ağır 

mölekül haline gelirler

 No-1  yakıt; Atmosferik disitilasyon ürünüdür.C9-C16 hidrokarbon bulunan moleküllerden 

oluşur. Kaynama sıcaklığı 260 derece  ve yoğunluk 0,81 g/cm3

 No-1 yakıt ; MGO veya DO diye bildiğimiz yakıtlardır.  Möleküllerinde C9-C24 arasında 

hidrokarbon bulunur.  Kaynama sıcaklıkları ortalama 320 derece olup, yoğunlukları 0,82-0,86 

gr/cm3

 Residues yakıtlar. Fuel oil   moleküllerinde C9-C36 hidrokarbonlu möleküllerden oluşur.  

Yoğunluk 0,86-0,99 gr/cm3 kaynama sıcaklığı 340 derece

 Bu yakıtın  %14 parafinler,%34 aromatikler,%7 neftalinler  ve %45 kalıntılardan oluşur.

 Bize sorun olan zaten bu kalıntılar .

 Bu yakıtlar parçalandıktan sonra,elde edilen yakıtlar beyaz  ürün de olsa yani (DO ) içerisinde 

katkı maddeleri mevcuttur.

 Bu yakıtların içerisindeki oranlara göre yakıtlar isimlendiriliyor. Bu yanma özellikleri nedeni ile 

artık yeni yakıt sisteminde  setan sayısının yanında parafinik yada aromatik  olup olmadığıda 

hayati önem taşımaktadır.



1 OCAK 2020 DEN SONRA YAKIT İSİMLERİ

 1 Ocak 2020 tarihinden sonra yakıt terminolojisi değişmektedir. Bu 

terminolojide yakıtlar ısıtılıp ısıtılmadığına ve kükürt içeriğine göre 

kategorize edilmektedir. 

* Sadece Scrubber kullanan gemiler için müsaade edilmektedir.  Bu çalışmamızda daha önce 

yürürlüğe girmiş olan ULSFO veya ULSDM uygulamaları zaten bilindiğinden konu edilmemiştir. 



2020 İTİBARİYLE GEMİLERDE KULLANILABİCEK YAKIT TÜRLERİ

 a) Marine Gas Oil (Low Sulfur Distillate Fuel)

 b) 0.10% Heavy Fuel Oil (ECA Fuel)

 c) 0.50% Heavy Fuel Oil (Global Fuel) (Karışım 

olabilir,spesifikasyonlar bilinmiyor)

 d) Exhaust Gas Cleaning System (EGCS) with Heavy Fuel Oil

 e) LNG

 f) LPG, Etanol,Metanol, Biyodizel,Güneş enerjisi, Yakıt Hücresi vb.

UYGUN OPSİYONLAR



YENİ VLSFO YAKITLARIN İŞLETMEDE ETKİLİ OLAN PARAMETRELERİ

 Stabildin/instabilty . Kararlılık/kararsızlık

 Compatibility and//Uyumluluk 

 Viscosity/ akışkanlık

 Cold flow properties /Soğuk akış özellikleri

 Calculated Carbon Aromaticity Index (CCAI)/Hesaplanmış Karbon Aromatikleşme İndeksi

 Catalytic fines concentration /Katalizör madde Konsantrasyonu (Al+Si)

 Flash point/ parlama sıcaklığı

• Yeni VLSFO farklı yakıtların karışımından oluşacaktır. Bu karışım yüksek oranda

parafinik özellik yüksek olacaktır. Parafinik içerik VLSFO in işletme esnasında bir

takım sorunlara neden olabilecektir.

İşletme açısından önemli olan yakıt özellikleri :



STABİLTY. KARARLILIK

 Tanım olarak; koşulların aynı kalması durumunda,yakıtın özelliklerinin kendiliğinden 

değişmemesidir. 

 Yakıt içerdiği hidrokarbonların parçalanmaya veya birleşmeye karşı direnci olarak 

tanımlanır.

 Distile yakıtlar atmosferdeki oksijenle uzun süre temas ettiğinde bir miktar vernik ve 

karbonlu kalıntılar oluşur. Bazı nitrojenli ve sülfürlü bileşikler ,organik asitler ve reaktif 

olefinlerdir. Bu tip maddeler oksitlendmesi dönüşümü sağlar. Yakıttaki bakır gibi bazı 

çözünmüş maddeler de bu durumu hızlandırı. Bu yakıtlara bazı katkı maddeleri ilave etmek 

gerekir. kararsızlığı önlemek için.

 En basitleri,antioksidan madde veya bazik stabilizörler ilave ederek halledilir.

 İki farklı yakıtın karıştırılması durumunda her iki yakıtında stabilitesi hızlı bir şekilde 

azalmaktadır.sebebi. Yukarıda anlatılna kraking metodu ile parçalanan hidro karbonların 

tekrar bir araya gelme istekleri nedeni ile sludge ve asfalten oluşturmalarıdır.

 Çözüm önerileri. Tanklarda uzun süre saklanmaması,kimyasal ilavesi ve hava ile temasının 

önlenmesi,sürekli kendi içinde karıştırılması.



COMPATIBILITY (KARIŞIM YAKITLARININ UYGUNLUĞU )

 Orijin ve üretim proseslerine bağlı olarak VLSFO ağırlıklı olarak aromatik ve

parafinik özellikli olacaktır.ISO 8217:2017 standartlarına uygunluk gösterse

bile bu durum uyumluluk problemine yol açacaktır. Asfalten, molekülünde

plycylıc aromatikler içeren, yüksek moleküler ağırlıklı bir hidrokarbon

bileşiğidir. Suda ve düşük parafin sıvısında ve alkolde çözünmez. HFO daki

asfalten, katmanlar halinde Maltenden (sürekli faz)aromatik polimeri emdikten

sonra stabil çekirdek oluşturur ve sıvı halde(3)hidrokarbonlardan oluşan bir

kolloidal( peltemsi) çekirdek şeklinde dağılır. Kolladial durum, çok küçük

parçacıkların birbirinin üzerine çökemediği için uzun süre hareketsiz kaldığı

durum olarak adlandırılır

 Aromatik ve parafinik yakıtların gemide karıştırılması durumunda (tanklarda)

başlangıçta kararlı olsalar bile çamur oluşumuna (asphalten slaç) neden

olabilir.bu yakıtların uygunluklarının çok dikkat edilmeleri gerektiğini gösterir

 Yakıt uyumsuzluğu neticesinde çökelme olduğunda filtre ve seperatörler

hızlı bir şekilde tıkandıkları gibi yakıt pompası ve enjektörlerde tutma olayları

ile karşılaşılır. Ayrıca enjektör memesi, egzoz valfleri ve türbin kanatlarında

depozit oluşumu da hızlanır.

 not.Bu uygunluk için kullanılacak kimyasalların makineye etkileri

olabileceğinden, makine üreticilerinden etki etmediğine dair rapor alınmalı

Aromatikler  zor tutuşurlar, 

parafinikler çabuk tutuşurlar

Aromatik

Parafin



COMPABILTY /KARIŞTIRILAN YAKITLARDA UYGUNSUZLUK SEBEPLERİ  



NEDEN YAKITLARI KARIŞTIRMAMALIYIZ

 Blend yöntemi ile karıştırılan yakıtlar ISO 8217:2017 speklerıne uygun değildir

ve hangi miktarlarda, kaç defa blendstock yapıldığı bilinmediğinden uygunluk

için herhangi bir yardımcı olacak açıklama yoktur.

Zengin Parafinik yakıtlar 

(paraffin rich)

ZenginAromatikyakıtlar(polycyclic-

aromatic rich)

Tipik mölekül yapısı 20  karbon ( C ) dizinimli

ıcosane (alkane) napthalene
Ateşleme ve yanma 

kalitesi(ignition and 

combustion quality)

iyi zayıf 

Soğuk akış özelliği zayıf iyi

uyumluluk(compality) zayıf  farklı yakıtlar 

karıştırılırsa

zayıf farklı yakıtlar karıştırılırsa



COMPATIBILITY (KARIŞIM YAKITLARININ UYGUNLUĞU )

 Asfaltane çamurunun birikimini önlemek için sludge dispersant ürünlerini kullanabilirsiniz.

Çamur dağıtıcı, asfaltane karşı doğal reçinelere benzer bir özelliğe sahiptir. Böylece yakıtın

stabilitesini/uyumluluğunu koruyabilir. Dıspersant içerisindeki yüzey aktif maddelerde, asfalten

çekirdeğinin dengesini koruyarak stabil kalmasını sağlar, bu şekilde asfalten toplanamaz.



SOĞUK AKIŞ ÖZELLİKLERİ/COLD FLOW PROPERTIES



SOĞUK AKIŞ ÖZELLİKLERİ/COLD FLOW PROPERTIES

SOĞUK AKIŞI GÖSTEREN PARAMETRELER

Büyük miktarlarda parafin içeren yakıtın cold flow dedıgımız soğuk akış özelliği ,makina üzerınde ciddi 

olumsuzluklar yaratabilir.Yakıtın soğuk akma kriterleri olarak,CP(bulut noktası),CFPP(soğuk filitre 

tıkanma noktası) ve PP( akma noktası)ile değerlendirilmektedir.Her üç parametrenin ölçüm standartları 

ISO standartlarında ve Uluslararası kabul görmüş standartlar olarak aşağıda belirtilmiştir.

-CLOUD POİNT. Bulut noktası,parafın krıstallerının yakıtta görünür hale gelmeye başladığı sıcaklık 

olarak tanımlanır.Parafin,seffaf bir yakıt bulutu halıne gelir, bunun standartı ISO 0315 belirlenmiştir.

Bulut noktası,parafın krıstallerının yakıtta görünür hale gelmeye başladığı sıcaklık olarak 

tanımlanır.Parafin,seffaf bir yakıt bulutu halıne gelir, bunun standartı ISO 0315 belirlenmiştir. COLD 

FİLTER PLUGGING POİNT

Soguk fılıtre tıkanma noktası,belirli bir süre içerisinde (60 saniye),kabul edilmiş 45 mikron bir filitreden 

vakum ile çekilen belirli bir miktarın akmaya devam ettiği en düşük sıcaklık olarak kabul edilir.ASTM 

D6371 standartında belirlenmiştir.

-POUR POİNT

Akma noktası,yakıt soğutulduğunda akmaya devam edeceği en düşük sıcaklık olarak tarif edılır.(ISO 

3016)

Bununla birlikte,ISO 8217:2017DMX için maksımum CP sınırını ve DMX hariç DM sınıfı için maksımum 

PP sınırını belirmektedir ama diğer soğuk akış özellıklerını belirtmez.DM sınıfında CP ve CFPP 

raporlanması gerektıgı unutulmamalıdır.



VİSCOSİTY/VİZKOZİTE



HESAPLANMIŞ KARBON AROMATİKLEŞME İNDEKSİ/CALCULATED CARBON AROMATICITY INDEX (CCAI) 



CAT FINES.  BAŞIMIZIN BELASI
 Abrasive particles entering the combustion chamber of two-stroke diesel engines

are a cause of wear. Cat fines (catalytic fines) are small, very hard particles
originating from the refining process. In case of insufficient cleaning onboard, cat
fines may enter the engine with the fuel and cause wear.

 The latest ISO marine fuel standard specifies levels of up to maximum 60 ppm Al
+ Si in the fuel (ISO 8217). Such a level would cause high wear compromising
reliability in the combustion chamber, and so the fuel must be cleaned on board
the ship before it reaches the engine

 Always keep the level as low as possible and, max. at 15 ppm Al + Si at engine
inlet for short periods.

 Remove the cat fines from the fuel by setting a high temperature (min. 98°C) and
a low flow in the fuel separators

 Enable proper cleaning of the tanks in service by making the overflow pipe in the
service tank go to the bottom of the tank, and/or by using a separate line to
recirculate the fuel to the settling tank.

 To be warned when the fuel system is not operating optimally, a 10 µm abs. fine-
filter should be installed in front of the engine



KATALİTİK PARTİKÜLLER/ CATALYTIC FINES (CAT FINES) 

Katalitik partiküller kraking işlemleri esnasında katalizör olarak

kullanılan aşındırıcı partiküllerin yakıttan ayrıştırılamayan kısımını

ifade etmektedir. Yakıt seperasyon, filtre ve tank temizliğine dikkat

edilmesi gerekir.

Yüksek katalitik partikül motor elemanlarının ömürlerini yarı yarıya 

düşürebilir. Örneğin 6S80ME-C makinesinde aşınma iki katına 

çıktığı takdirde Ekstra maliyet:



TANK TEMİZLEMENİN VE YAKIT TEMİZLEME VERİMLİLİĞİNİN AŞINMAYA ETKİSİ

Yakıt temizliği sadece seperatör ve filtre etkinliği ile değil aynı zamanda tank 
temizliğiyle de sağlanır.

Tank Temizliğinin aşınmaya 

etkisi

Genel yakıt temizleme verimliliğinin cat fine 

miktarı üzerine etkisi



PARLAMA NOKTASI/FLASH POINT

 Parlama noktası, yangın güvenliği açısından sorun oluşturabilir. SOLAS ve
ISO 8217 ye göre yakıtın parlama notası 60 0C den daha yüksek
olmalıdır.Alınacak yakıtlarda yangın riskine karşı bu özelliğe dikkat etmek
gerekir.

 Parlama noktaları düşük yakıtların servis ve setling tanklarında parlama
sıcaklığından yüksek sıcaklıklara çıkarsa ve havadaki yakıt buharının oranı
1/14 e ulaştığında yanma başlayabilir.

 Yakıtlar alındığında bu sıcaklıklar

kontrol edilerek tank sıcaklıkları

ayarlanmalı



PARLAMA NOKTASI VE YANMA KALİTESİ /FLASH POINT IGNITIONS

yanma kalitesı,uzun yanma süresini,alev uzunluğunu ve yanma odasındaki siyah 

duman ve tortular gıbı yanmamış bileşenlerin oranını temsili olarak 

tanımlanır.Yani ,ateşleme kalitesi yanma başlangıcının karekterisliğini temsil 

ederken,yanma kalitesı ikinci bölümden yanma sonuna kadar olan bölümü 

karekterıze eder.

Yanma kalitesı ISO 8217-2017 de tanımlanmamıştır.potansiyel bir risk olarak bizi 

beklemektedir.. 



BAZI YAKIT ÖZELLİKLERİNİN DOĞRUDUĞU PROBLEMLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Yakıt Özellikleri Problem Düzeltici Faaliyetler

Yüksek viskozite Yakıt transferi ve püskürtme güçlükleri İstenen viskoziteye çıkmak için sıcaklığı artırmak

Yüksek yoğunluk Separasyon güçlüğü Klasik seperatölerde seperatöleri Purifier+Clarifier

modunda seri çalıştırmak.  > 991 kg/m3 ise klasik

separatörlerde mümkün değil. Bu durumda Alcap tarzı

seperatörler kullanmak gerekir.

Yüksek karbon kalıntısı Gaz yollarında ve türbo doldurucu kanatlarında karbon ve is oluşumu, 

aşırı filitre tıkanması ve kötü yanma

Yakıt seperatör debisinin düşürülmesi

Yüksek kükürt Silindir yüzeyinde sıcak ve soğuk korozyon saldırısı Özellikle düşük yüklerde silindir yüzey sıcaklığı düşük

olduğu için korozyon riski fazladır. Bu yüklerde silindir

soğutma sıcaklığının düşük olmamasına özellikle dikkat

edilmelidir. Ayrıca yakıt içerisindeki kükürt miktarına

bağlı olarak yüksek baz sayısı yüksek(BN) yağlama yağı

kullanmak.

Yüksek kül miktarı Segman ve silindirlerde fazla aşınma. Egzoz valfi, segman yuvası ve

türbin kanatlarında depozit oluşumu.

Separatörün yüksek verimle çalıştırılması ve gerekirse

çıkışına düşük gözenek çaplı (<50 m) filitre konulması.

Yüksek vanadyum Yüksek sıcaklık korozyonu ve depozit oluşumu Yüksek sıcaklık korozyonunu önlemek için vanadyumu

etkisiz hale getirecek katkı maddeleri kullanmak.

Sodyum (deniz suyu) Türbin kanatlarında depozit oluşumu Egzoz valflerinde aşırı çamur

birikimi. Enjektör memesi ve segman yuvasında depozit oluşumu

Separatörü düşük debide yüksek verimde çalıştırarak

maksimum su ayrıştırmak.

Yüksek Al+Si Yakıt pompaları, segman, silindir gömleği ve segman yuvalarında

yüksek aşınma

Klasik seperatörlerde separatörlerin düşük debide seri

bağlı çalıştırılması.

Yakıt uyumsuzluğu Separatörden aşırı çamur çıkışı, yakıt pompalarında aşınmanın

artması, enjektör memesinde, egzoz valf ve türbinde depozit

oluşumu.

Yakıtlar için uygunluk testinin yapılması. Uygunluk testi

yapma imkanı yok ise yakıt alımlarından önce yakıt

tankındaki eski yakıtın başka yakıtlara transfer edilmesi.

Düşük setan sayısı Vuruntu problemi Ana makine ön ısıtıcısının belirli süre önce devreye

alınırak motorun sıcak tutulması



BAZI YAKIT ÖZELLİKLERİNİN KISA VE UZUN DÖNEM PERFORMANSA ETKİLERİ

Özellik Özellik 

tipi*
Performansa Etkisi Zamana bağlı etkileri

Parlama noktası Kısıtlı Depolama güvenliğiyle ilgili. Doğrudan performansı etkilemez. -

Su ve tortu Kısıtlı Yakıt filitre ve enjektörleri etkiler Uzun dönem

Uçuculuk Genel İlk hareket kolaylığı ve duman oluşumunu etkiler Ani

Viskozite Genel Yakıt atomizasyonunu ve yakıtın yağlayıcılık özelliğini etkiler Ani ve uzun dönem

Kül Kısıtlı Yakıt püskürtme sistemine zarar verir ve yanma odasında depozit

oluşumuna neden olur

Uzun dönem

Kükürt Kısıtlı Partikül emisyonunu, silindirde korozif aşınma ve depozit

oluşumunu etkiler.

Partikül emisyonu: Ani 

Aşınma: Uzun dönem

Bakır şerit korozyonu Kısıtlı Metal yüzeylerinde korozif atak potansiyelini gösterir. Uzun dönem

Setan sayısı CCAI Genel Tutuşma kalitesini gösterir. İlk hareket, duman, yanma ve

emisyonları etkiler

Ani

Bulutlanma/Akma Kısıtlı Düşük sıcaklıkta akıcılık özelliğidir ve yakıt transferini etkiler Ani

Isıl Değer Genel Yakıt eknomisini etkiler Ani

Yoğunluk Genel Isıl değeri etkiler Ani

Kararlılık Sınırlı Çözünemeyen partikül oluşturma, yakıtın kullanım ve depolama

esnasındaki çökelti/sakızlaşma potansiyelini gösterir

Ani ve uzun dönem

Yağlayıcılık Sınırlı Yakıt püskürtme sisteminin aşınmasını(pompa ve enjektör) etkiler.

Düşük viskoziteli yakıtlarda karşılaşılan durumdur.

Ortalama aşınma: Orta 

Şiddetli aşınma   : Kısa

Suyu Ayrıştırabilme Sınırlı Suyu yakıttan ayırabilme kabiliyetini etkiler Ani ve uzun dönem

Düşük Sıcaklıkta Çalışabilirlik Genel Düşük çevre sıcaklıklarında akış ve filitreden geçme özelliğini etkiler Ani





A- YAKITIN BULUNAMAMASI DURUMU



B- TANKLARDA YAKITLARIN KARIŞTIRILMASI VE ATILACAK KİMYASALLARIN OLASI OLUMSUZ ETKİLERİ

 Gemi işletenlerin farklı yakıtların depolanması konusunda uygun bir planı olmalıdır.Farklı yakıtların

storage,settling ve servis tanlarında karıştırılmasından sakınılmalıdır.Her alınan yakıt ayrı bir storage

tankında depolanmalıdır.

 Uyumsuzluk sorununu önlemek için karıştırmadan önce uyumluluk testi yapılmalıdır(compability test). Eğer

test kiti yoksa,yakıtın özelliklerine göre birbirine yakın özelliklerdeki yakıtların karıştırılması

 Parafinik bileşenleri yüksek yakıtların uyuşumsuzluk riski daima daha yüksektir.

 Yeni yakıtın viskoziteleri RMG ve RMK yakıtlardan düşük ama DMA ve MGO yakıtlardan yüksek olacaktır.

Seperatörler üreticileriyle irtibata geçerek uygun çözüm talep edilmelidir.

 Yukarıda uygunluk konusunda detaylı açıklanmış idi. Bazen uygunluk için kimyasal atılmak zorunda

kalınabilir.(bu konuda değişik kimyasallar önerilmektedir) Bu kimyasalların etkileri tam olarak

bilinmemektedirler. Bu konuda sigorta şirketleri de sıkıntılı durumdadır.

Çoklu yakıt kullanılan gemilerde tavsiye edilen  optimum tank düzenlemesi



Yüksek oranda parafinik bileşen içeren VLSFO düşük sıcaklıkta tutuldukları takdirde wax (vernik,sakızlama) 

oluşumuna neden olabilirler. Bu durum filitrelerin hızla tıkanmasına neden olur. Bu nedenle önceden tedbirli 

olunmalı

 Genel olarak storage tanklarında bulunan yakıtlarda wax oluşumunun önüne geçmek için bulutlanma

noktası sıcaklığının 10-15 °C üzerinde bir sıcaklıkta tutulmalıdır.

• Sadece mumlanma değil farklı yakıtların karıştırılmalarından kaynaklı çamur oluşumuda transferi 

engeller.bu nedenle aldığımız yakıtların özelliklerini iyi değerlendirebilmeliyiz.gemice kararsız kaldığımız 

noktalarda teknik ekipten yardım istemeliyiz.

• Hızlı tıkanma riski nedeniyle filtre kontrol sıklığının artırılması gerekir. en iyi çözüm yedek filitre

elemanlarının kullanıma hazır bekletilmesi

• Riskli görülen yakıtların makine dairesine en yakın tanklara veya makine dairesindeki asma tanklara 

alınarak tankın kendi ısıtma sistemi problem olsa biler diğer tankların ısıtma sistemlerinden yararlanması 

kolay olur.

• Donma sıcaklığı yüksek yakıtları daha bunker planlaması yapılırken makine dairesinin içindeki veya en 

yakın tanka almalıyız. Çünkü,diğer tanklar kullanılırken stim açılacağından kullanılmıyor olsa bile bu 

tankada stim açılacağından riskimiz azalır

C- YAKITI ISITILAMAMASI VE TRANSFER EDEMEME DURUMU



D-İLK ÇALIŞTIRMA VE YAKIT BASINCININ GEREKLİ KADAR OLAMAMASI DURUMU

İlk çalıştırma problemi; içten yanmalı motorların temel prensibi 

gereği,yanma odasının istenilen sıcaklığa ulaşması gerek. Eğer herşey

normal ise de  o zaman ya yakıt püskürtülemiyordur yada püskürtülen yakıt 

yanmıyordur. Yanma odasındaki sıkıştırma sonucu elde edilen basınç ve 

sıcaklık,yeni yakıtımız yanması için yeterli değilse,aşağıdakilerden emin 

olmalıyız.

a) Silindirlerin durumu; silindir laynerlerinin aşırı aşırı aşınmış olmamaları 

gerekir. aksi taktirde,hem hacım genişlemesi,hem de kompresyon 

kaçakları ilk hareketi zorlaştırır. 

b) Piston ve segmanların durumu; makinadaki haracanabilir ürün 

olup,görevi olan yanma mahalli sızdırmazlığını sağlayabilmesi 

için,esnekliğinin tam,ölçüsünün izin verilen değerlerde olması,ve

laynerle olan sürtünme alanının doğru formda olması lazım. Ayrıca 

içinde bulunduğu piston içerisinde boşlukların doğru olması lazım.



D-İLK ÇALIŞTIRMA VE YAKIT BASINCININ GEREKLİ KADAR OLAMAMASI DURUMU

a) İlk hareket hava sistemlerinin durumu; genellikle  ilk hareketler, basınçlı 

hava ile yapılmaktadır, bu sistemin zamanlaması(distrübitör) ve boru 

devreleri istenildiği gibi olmalı özellikle hava kaçakları (distrb . Dahil)  

mevcut durumda sorun olmayabilir ama yeni durumda sorun olabilir.

b) Otomasyon sistemlerinin durumu; özellikle ve kolaylıkla kontrol edilebilir. 

Gecikmeli eylemler veya yetersizlikler yeni durumda sorun olabilir.

c) Yakıtın geçtiği her elemanın kontrolü. Bunun için gemilerin bir kontrol listesi 

ile uyarılarak,tüm ekipmanların tekrardan değerlendirilerek,risklere karşı 

alınabilecek önlemlerin tanımlanarak varsa gerekli ekipmanların 

sağlanması. Bunlar,ana makine ve en az d/g bakımlarının yapılmış olması 

gerekir(piston,segman,layner,sıtıma ve soğutma sistemleri)



Kritik elemanlar 

-tanklar ,ısıtıcılar ve termometreler

-seperatörler

-transfer pompaları  ve filitreler

-barel-plunger,enjektörler,sızdırmazlık elemanları

-hava firar boruları ve kafaları,dirsekler.

-viskozimetreler,stim valfleri

- kazan feed pompaları ve kondenserler

Not;  Yukarıda anlatılanlar bir noktada makine bakım tutumu imiş gibi gözükse de,yeni yakıt 

kullanımında bu sistemlerden emin olmalıyız.aksi taktirde karşılaşacağımız 

problemlerde,yakıttan mı yoksa sistemden mi kaynaklı olacağını ilk anda anlayamayacağımız 

için yaşayacağımız sorunlara da hazırlıklı olamayacağız. Veya yanlış çözümler deneyeceğiz

D-İLK ÇALIŞTIRMA VE YAKIT BASINCININ GEREKLİ KADAR OLAMAMASI DURUMU



E-MAKİNENİN DENGESİZ VEYA AŞIRI VURUNTULU ÇALIŞMASI VE YANLIŞ YAĞ KULLANIMI

 2 stroklu makinelerde kullanılacak yeni yakıtın

kükürt içeriği düşük olduğu için daha düşük BN

(15-40) değerine sahip silindir yağlama yağı

kullanılmalıdır. Ama üreticiler 30-40 BN

önermektedirler.

 Yağlama miktarı ayarlanmalıdır.

 Dört stroklu makinelerde kullanılan uzun vadede

değiştirilmeli, makine üreticisinin bu konudaki

tavsiyesine uymalıdır. MAN diyor ki 40 ve 50 tbn

yağların deterjan özellikleri yetersiz.

Silindir yağlama yağı tavsiyesi 

Aşırı yağlama ve kötü yanmanın sonucu

piston yüzeyinde birikmiş karbon ve

aşındırıcı bileşenler. Bu noktada total baz

numrası ve yağın görevleri kısaca ilave edilir



GEMİLERDE KULLANILAN YAĞLAR VE ÖZELLİKLERİ

Yağın fonksiyonları  Yağlama,Sürtünme yi azaltma ve Aşınmayı azaltma

Baz yağ

 Yağlama yağı veya diğer ürünlerin üretiminde kullanılabilen, rafine edilmiş ham petrolün türevlerinden 

biridir.  Baz yağ, tek başına kullanılabileceği gibi, diğer baz yağlarla veya katkı maddeleri ile 

karıştırılarak bitmiş ürün yapımında kullanılır.

Katkı maddeleri

 Baz yağa yeni özellikler kazandırmak veya olan özelliklerini zenginleştirmek için katılan kimyasal bileşen 

veya bileşenlerdir

Bitmiş bir ürün içinde bulunan baz yağ, katkı malzemesi oranı;

 %75-78 Baz Yağ

 %25-22 Katkı Maddesi

İlk fonksiyonu, 

 Yağlayıcı özelliği göstermek

İkinci fonksiyonu,

 Sürtünmeyi minimumda tutarken, ısıyı ve aşınma parçalarını almak.

 Katkı malzemelerini taşımak.



GEMİLERDE KULLANILAN YAĞLAR VE ÖZELLİKLERİ

Deniz yağlarında bulunan katkı maddeleri

 Deterjanlar

 Dispersanlar

 Aşınma önleyiciler

 Antioksidanlar

 Korozyon önleyiciler

 Köpüklenme önleyiciler

 Akma noktası düşürücüler

 Viskozite değiştiriciler



GEMİLERDE KULLANILAN YAĞLAR VE ÖZELLİKLERİ

Deterjanların kullanım sebebi, 

 Reçinemsi, asfalt kıvamındaki paslanmayı ve yanma sonucu ortaya çıkan maddelerin 

toplanmasını önlemektir.

 Böylece deterjanlar makinede atık maddelerin yüzeyde toplanmasını, yağın kalınlaşması ve 

çamur oluşumunu ve asidik yanma ürünlerini nötralize ederek korozif aşınmayı önlerler.

 Yağdaki, deterjan miktarının ve alkalinite rezervinin göstergesi Baz Numarası (BN) dir.

Deniz yağındaki dispersantların ana fonksiyonu;

 Kurum, aşınma sonucu ortaya çıkan maddeler, ve çamurun topaklanmasını önleyerek yağın 

içinde çözülmüş halde tutmaktır.

 Kül içermeyen bir dispersant, bir deterjandan 10 kat daha fazla çamur, ve kurumu tutabilir.

 Topaklanmadan tutulan bu maddeler, yağ seperatörü kullanılarak kolayca temizlenebilirler.



GEMİLERDE KULLANILAN YAĞLAR VE ÖZELLİKLERİ

Aşınma önleyici

 Orta yüklü iki kayan yüzey arasında bir yağ filmi oluştuğu yerde, aşınma 

önleyici katkı maddesi metal yüzey ile reaksiyona girerek bir film tabakası 

oluşturur ve metal temasını azaltır.

 Metalin metal ile temasını önlerler..

 Yüksek sıcaklıklarda etkilidirler.

 Katkı maddesinin metal yüzeyde tutulması ile işlev görürler

 Korozyon önleyici

 Makinenin iç korozyonunu önlerler.

 Yüksek sıcaklıklarda etkilidirler.

 Metal yüzeyi koruyucu bir film ile kaplarlar.



GEMİLERDE KULLANILAN YAĞLAR VE ÖZELLİKLERİ

Baz numarası

 Yüksek sülfür içeren ağır yakıtların yanması sonucu ortaya çıkan gazların, 

su buharı ile birleşmeleri sonucu ortaya çıkan sülfürik asidin, makine 

aksamına zarar vermesini önlemek amacı ile içine konan alkalinite içeren 

katkı maddelerinin ölçüsüdür.(mgKOH/gr)  Alkalinite içeren bu katkı 

maddeleri, asitler ile reaksiyona girerek nötralize eder ve zararlı etkilerini 

giderir.

 Baz numarasının gereğinden düşük olması asitleri nötralize edemeyeceği 

için korozif aşınmaya sebep olur.

 Baz numarasının gereğinden fazla olması da pistonlarda, segmanlarda, 

CaCO3 birikimine, “kışırlaşmaya”, sebebiyet verir ve zarara neden olur.

 H2SO4  + CaCO3       =       Ca2 SO4   +    H20

 asit+harcanan alkali deterjan= harcanan deterjan+su



E-MAKİNENİN DENGESİZ VEYA AŞIRI VURUNTULU ÇALIŞMASI VE YANLIŞ YAĞ KULLANIMI

 makinanın vuruntulu ve dengesiz çalışmasının bir başka nedeni de CCAI indeksindeki farklılık

nedeni ile ,önceki ateşleme avanslarının yeni durumda uygun olmaması. Özellikle 2 zamanlı

makinelerdeki 7 derece krank açısını geçen değerler sorun olabilir aynı şekilde + zamanlı

makinelerdeki krank hızı nedeni ile 2 derece olan avans da başımızı ağırtabilir. (en kötü senaryo

olarak krank kesebilir)

 Yeni alınan yakıtlardaki CCAI değerlerinin kabul edilir seviyelerde olması gerekir

 Hepimizin yaşadığı bir silindirde ateşleme olmaması problemi de gözden uzak tutulmamalı.



G-KATALİTİK ATIKLAR(CAT-FİNES) PROBLEMİ VE MAKİNE ELEMANLARININ HIZLA AŞINARAK

FONKSİYONSUZ HALE GELMESİ



H-GEMİDE NORMALİNDEN FAZLA BUHAR ÜRETİLMESİ

 bilindiği gibi gemiler dizayn aşamasında ısıtma kapasiteleri  ihtiyaçlara göre belirlenmekte ve 

buna göre ekipmanlarla donatılmaktadırlar. yeni yakıt kullanımı ile birlikte yakıtların değişken 

vizkoziteleri bazen yakıtın ısıtmasına değil soğutulmasına ihtiyaç olacaktır. 

 Stim kondenserinin hemen üstüne veya altına ikinci bir kondenser yerleştirmek

 Baca kazanının daha yüksek sitim aralığında çalıştırmak. Bu durumda feed pompalarının su 

basamama riskine karşı önlem alınmalı. Yenilenmesi en doğru çözüm

 Tüm tanklarda bir miktar yakıt bulundurularak sürekli stim açılması



H- KURALLARA UYGUN YAKIT DEĞİŞİMİ YAPILMAMASI NEDENİ İLE KALAN YAKITTAKİ

SÜLFÜRÜN YENİ YAKITA KARIŞMASI..

 Gemiler mutlaka ship implementation plan for achieving compliance with the 

0.50% sulphur limit entering into force on 1 january 2020 using compliant 

fuel oil only hazırlayarak uygulamaları şirketle birlikte kordine etmeli

 Gemilere uygun cahnge-over prosedürlerinin düzenlenmesi ve uygulanması 

gerekirken uygun şekilde kayıt altına alınmaması.

 Risk değerlendirmeleri güncellenerek,olası durumlar ve önlemler belirtilerek 

hazırlıklar yapılması gerekirken yapılmamış olması.

 Uygulama planının olmaması veya uygun olmaması. Bu konudaki kayıtların 

uygun tutulmaması.

 Kurallara uygun yakıt yakılmamasına rağmen yakılıyor rapor edilmesi.nedeni 

ile ceza alma riski. Bu durumda Avustralya,USA,AB ülkeleri ciddi şekilde 

kontrol edeceklerini beyan etmişlerdir.



KURALLARA UYGUN YAKIT DEĞİŞİMİ YAPILMAMASI NEDENİ İLE KALAN YAKITTAKİ

SÜLFÜRÜN YENİ YAKITA KARIŞMASI.

 Bir yakıt yönetim prosedürünün hazırlanması(mevcut gemiye göre) farklı 

yakıtların değişimi boyunca  farklı yakıtların karışımı minimum seviyede 

tutulmalıdır. Bunun için:

 Settling tanka yeni yakıt alırken tankın boş olduğundan emin olunmalıdır.

 Yeni yakıt alırken tankta yakıt var ise çamur oluşumunu kontrol etmek için tank 

sık sık dreyn edilmelidir (Maksimum %20 dolu).

 Servis tankına yakıt alırken yeni yakıt alırken tankın boş olması sağlanmalıdır.

 Şayet tankın tamamen boşaltılması mümkün değilse tankta kalacak önceki 

yakıt miktarının minimum seviyede olmasına dikkat edilmelidir( maksimum %20 

dolu).



H- KURALLARA UYGUN YAKIT DEĞİŞİMİ YAPILMAMASI NEDENİ İLE KALAN

YAKITTAKİ SÜLFÜRÜN YENİ YAKITA KARIŞMASI. 

 Yakıt değişim periyotlarında önleyici tedbirlerin alınması için 

aşağıdaki parametrelerin izlenmesi gerekir: 

 Viskozimetrenin doğru çalıştığından emin olunmalıdır.

 Makineye ulaşan yakıt viskozitesinin uygun değerde olduğu 

görülmedir.

 Sıcaklık artış hızı maksimum 2 °C/min olacak şekilde 

olmalıdır.

 Düşük viskoziteli yakıtlarda (DMA) viskozitenin yakıt geçişleri 

esnasında sıcaklığın doğru ayarlanması nedeniyle  2 Cst 

altına düşmesi durumunda yağlama sorunları nedeniyle 

pompa ve enjektörler aşınma artacaktır.

 Viskoziteyi sağlayabilmek için yakıt devresine soğutucu 

eklenebilir(DMA yakıt 40 °C nin üzerinde viskozite 2 Cst nin 

altına düşebilir! DMA yerine DMX tercih edilebilir.)



H- KURALLARA UYGUN YAKIT DEĞİŞİMİ YAPILMAMASI NEDENİ İLE KALAN YAKITTAKİ

SÜLFÜRÜN YENİ YAKITA KARIŞMASI. 

 Gemisinde tek settling tankı bulunan gemilerde yeni 0.5% yakıt alınmadan önce

seperatörün stop edilerek mevcut tankın taşıntı tankına (overflow tk.) boşaltılması

düşünülebilir.

 2 servis tankı ve 2 servis tankı olan gemilerde yakıt alımından önce yakıt alınacak tankın

dreyni, açılması ve doldurmadan önce incelenmesi işletmeciye büyük esneklik

sağlayacaktır.

 Yeni yakıtların makine giriş sıcaklıkları yakıtın yağlama özelliğinin kaybolmaması için

(makine spekleri içinde olmak koşuluyla) seperasyon sıcaklığının altında olmalıdır. 75°C

yağlama için uygun olabilir. Sıcaklığın 70 °C nin altına da düşürülmemesi gerekir.

Önerilen minimum yakıt tank düzeni



HUKUKİ SORUMLULUKLAR

 Gemilerin 2 türlü sigorta sorunları var 

A. P&I  sigortası. Gemilerdeki yeni yakıt regülasyonları ile ilgili olarak 

oluşabilecek hasarların P&I kapsamında olmadığı sigorta şirketleri 

tarafından önceden bildirilmiştir. Bu nedenle tüm sorumluluk gemilere 

aittir. Burada sözü edilen yakıtların uyumsuzluğundan kaynaklanan 

cezalar olup,bu uyumsuzluklardan doğacak olan kazaların ne olacağı 

soru işaretidir.

B. Tekne makine sigortası, burada temeli sorun yeni yakıtın makinaya 

vereceği hasarlarla ilgili. ISO 8217-2017 bir regülasyon olduğuna göre 

bu yakıtı kullanabiliriz fakat yakıtın içerisine atılan kimyasalların etkileri 

tam olarak bilinmemektedir. O nedenle makine üreticilerinin olumsuz etki 

yapmadığına dair onay vermediği kimyasallarında kullanılmamaları 

gerekir. çünkü bu durum şimdilik açıkta.



ŞİRKET TARAFINDAN ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

• Şirket ilk olarak bilinçlenmesi,olayı ciddiye alması ve konuda bir şeyler yapılacak 
olacağı gerekliliğine inanması gerekir. hatta bu konuda bir miktar harcamayı da 
göze alması

• Personeli yukarıda anlatılmaya çalışılan konularda eğitmesi

• Bunker prosedürlerini gözden geçirerek,gerekli cahange over prosedürleri 
hazırlaması

• Risk değerlendirmeleri yenilenerek,yukarıda anlatılmaya çalışılan risklerin ortaya 
çıkması durumunda yapılacaklara gemi ve şirket olarak hazırlıklı olunması

• Sefer ve yakıt planlarının 31 12 2019 da fazla miktarda üzerinde eski yakıt 
kalmayacak şekilde planlanmalı

• 31 12 2019 tarihinde gemi üzerinde kalacak olan yüksek kükürtlü yakıtın nerede 
store edileceğı önceden belirlenmeli. Bu yakıtlar nisan 2020 ye kadar taşınabilir.

• Bir istisna eğer bulunduğunuz limanda uygun yakıt yok ise, her iki liman otoritesi 
ile haber verilerek kullanılıbilir.



ALINACAK ÖNLEMLER VE UYGULAMALAR
• Şirketlerin özellikle geçiş dönemlerinde DO veya FO kullanacaklarına karar vererek, buna göre hazırlık 

yapmaları. Bu kararların gemi kaptan ve baş müh ile birlikte vermeleri.

• Yakıt alımlarının regülasyona uygun yapılması. Bunker planları  daha önceden yollanan prosedürlere 

uygun yapılıp risk değerlendirmeleri ile birlikte yapılması.

• Mutlaka basit test kitlerinin gemilerde bulundurulup,yapılabilecek testleri önceden yapılması, numunelerin 

doğru alınması,yakıtın özelliklerinin doğru bilinmesi ve BDN lerin doğru doldurulması.

• Yakıt tanklarının durumunun belirlenmesi. Temizliklerinin hangi yöntemle yapılacağına karar verilmeli ve 

kalacak olan eski yakıtın saklanacağı tankın belirlenmesi.

a) Yakıtların tanklardaki kalma zamanları

b) Karıştırılmış yakıt varsa,hangi türlerin karıştırıldıkları

c) Temizleme yöntemleri   personel/tersane veya dışarıdan/kimyasal temizlik/ ULSDM ile karıştırılacak

d) Kalan yakıtın kazara kullanılmasının engellenmesi için valflere veya devrelere kör atılması. v.s

• Yakıt alındıktan sonra,yaktın özellikleri değerlendirilerek gemilere o yakıtın kullanımı ile 

ilgili(saklanması,seperatörün sıcaklık ve debi ayarları,tankta ve makine girişindeki sıcaklıklar,gemiye yazılı 

olarak bildirilmesi. Bu konuda uzmanlarla işbirliği yapılması

• Şirket merkezlerinde yakıtların özelliklerine göre ilgili parametreleri gemiye bildirecek şekilde bir acil durum 

merkezi kurulmalı veya uzmanlarından destek alınmalı



GEMİ PERSONELİNİN TEMEL BAKIŞ

 Sefer planlaması aşamasında

1- Sefer planlaması yapılırken daima yeni yakıtın özellikleri dikkate 

alınarak yapılmalı.özellikle alınacak yakıtın uygun olmama riskine karşı B 

ce C planlarımız olmalı. yani sefer yaparken bu yakıta ihtiyacımız olmadan 

bir limana kadar gidebilmeliyiz

2- SECA bölgelerine girerken yaptığımız change-over süreçlerine 

karıştırmayacaksınız. Bu bir kere olacak geri dönüşü yok. Çünkü bu 

regülasyonda en büyük tehlike yakıttaki kükürt oranının istenen seviyede 

olmaması ve ince yakıtın problemleri idi. Şimdi bunlar a ilave yukarıda 

açıklanan problemler var

3-risk algısını yüksek tutmalıyız. Yukarıda açıklanan problemler için bir 

risk yönetim planınız olması lazım

4- şirketten veya diğer partilerden gelen bilgi ve sirkülerlere hassas 

yaklaşacağız ve ciddiye alıp değerlendirdikten sonra karar vereceğiz.



 Yakıtı kullanırken.

1- yakıtı alındığından yakılıp bacadan çıkana kadar sürekli durumu 

takip edilecek.tüm ilgili ekipmanlar sürekli gözetlenecek ve raporları 

yazılı tutulacak. gerekirse ilk zamanlarda vardıyalı sisteme geçilecek(ilk 

3-5 gün şiddetle tavsiye edilir)

2- yakıt değişimi için açık ve neta denizler tercih edilecek. Kanal ve 

boğazlar ile liman manevralarında daha önce kullandığımız yakıtları 

kullanacağız. Eğer yoksa D/O kullanacağız sonra geçeceğiz.

3- tüm makine ekipmanlarının bakımlarından emin olacağız. Yoksa 

arızanın sebebi konusunda hatalı kararlar verebiliriz

4-yeni yakıtının etkileri ve kullanımı normalleşene kadar bu yakıt sizin 

için içtiğiniz su imiş gibi değerlendireceksiniz.



SONUÇ

 Yukarıda sözü edilen,risklerin ve önlemlerin çözümleri her gemi için 

farklı özellikler taşıyabilir.  Bu nedenle yakıtın sipariş edilişinden 

,yakılarak bacadan atılışına kadar  bilinçli bir şekilde takip edilmeye 

ihtiyaç vardır.

 Geçmiş dönemlerde makine arızası diye tanımlanan bir çok arızanın 

yakıtın özelliklerinin veya uygun hazırlanmamasının sebep olduğu 

unutulmamalıdır. 

 Yeni yakıt bize düşman olmayıp,daha iyi bir yakıt olabilme özelliğine 

sahip bir yakıt olabilecek potansiyeller ufukta gözükmektedir. Çünkü, 

atık yakıtı olan deniz yakıtları eskisi kadar atık yakıtı olmayıp,daha

ciddiye alınması gereken bir yakıt haline gelmiştir. Ancak bu durum 

işletmecilerin bilinçli olmaları ile de yakından ilgilidir. 



TANIMLANMIŞ RİSKLERİN KULLANIMDAKİ ETKİLERİ

 aldığımız yakıtlarda öngörülen riskler ve önlemler

1) düşük vizkoziteli yakıt alımı

2) Soğuk akış sıcakliği yüksek yakıt alımı

3) Cat-fines (al-si) oranı üst limitte yakıt alımı

4) Sülfür oranı yüksek yakıtın getirilmesi



DÜŞÜK VİZKOZİTELİ YAKIT ALIMI

POTANSIYEL RISKLER
bazı ikmal noktalarında alınan yeni yakıt mevcut HSHFO’dan daha düşük kinematik 

vizkositeye sahip olacağı bilinmektedir..Hatta bazı VLSFO-RM ‘nin distile yakıtlarla aynı 
viskoziteye sahip olması beklenmelidir.Bu durumda depolama tanklarından transferleri 
sırasında ısıtılmasına gerek duyulmayacaktır.

 Bu bölümde değerlendırilen potansiyel riskler ,kınematik viskozitenin düşmesı ve 
dolayısı ile yağlamanın azalması olarak tarif edilir. ISO 8217:2017 de her yakıt için,max
vıskozite sınırı belirtilir.Ancak minumum sınırlar belirlenmemiştir.

 Lubricty,DM sınıfında ayrıca belirtilmiştir ama RM de belirtilmemiştir.Bu nedenle,VLSFO
ile HSHFO karşılaştırıldığında düşük sülfür nedenı ile daha düşük vıskosite
beklenmelidir. 

 DİESEL MAKİNALAR;

 (a) Yakıt pompasının sıkışması(düşük yağlanmadan kaynaklanan)ve ilk harekette 
meydana gelen hatalar veya makineye devir vermede güçlükler (yakıt pompası 
içerisınde sızıntı)ortaya çıkabilir.

 Eğer yakıtın vıskozitesı imalatcının tavsiye ettiği viskozıtenin altına düşerse(bazı 
imalatcılar tavsiyesi 2cst)yağ filmi kopacak bunun yüzünden plunger ve barrel’de
anormal aşınmalar meydana gelecektir.



DÜŞÜK VİZKOZİTELİ YAKIT ALIMI EKİPMANLARA OLASI ETKİLERİ

 (b)Yakıt booster pompasının gelen yakıt miktarındakı yetersiz 
besleme nedeni ile yükü artırma (düşük vıskozite nedeni ile)zorluğu 
ortaya çıkabılır.Pompanın kendi icersındekı dönen parçaların 
klerensinden kaynaklanan iç sızıntı nedeni ile yeterli yakıt 
sağlayamıyacaktır.

 (c)Yakıt valfleri ve bağlantılı parçalarında ,düşük sıcaklık 
korozyonu

 Isıtılmıs HSHFO kullanıldığı varsayılan 4 stroklu diesel
makinalarda,yakıt valfları sürekli soğutmaya tabiidır.Bu durumda yakıt 
ısıtılmadan püskürtülürse,yakıt valfında düşük sıcaklık korozyonun 
söz konusu olabileceği için aşırı soğutulma riski vardır.Kullanılacak
yakıt düşük vıskoziteye sahipse(referans olarak 50C de 20 cst den 
az)ilgili parçaların değiştirilmesinin gerekip gerekmediğini imalatçı ile 
konuşulması gerekir.



DÜŞÜK VİZKOZİTELİ YAKIT ALIMI

 Yakıt besleme pompası/Yakıt transfer pompası/Seperator besleme 

pompalarına etkileri

 Yapışma  (zayıf yağlama nedeni ile )

 Dişlilerde aşınma(zayıf yağlama nedeni ile,düşük zizkozite)

 Pompanın içersinde kayıcı parçalarda sızıntı nedeni ile yetersiz 

besleme(düşük viskozıte nedeni ile aradaki boşluklardan diğer ataraf

sızar,basıç devresi alıcı devreye iştirak olur)

 Pompa seallerinde sızıntı(zayıf yağlama nedeni)

 Rulman ömrünün   kısalması( zayıf yağlama)   



DÜŞÜK VİZKOZİTELİ YAKIT KULLANIMI SIRASINDAKİ TEDBİRLER

Seyirde alınacak tedbirler;

 Yakıt sıcaklığı kesinlikle kontrol edilmelidir.Cünkü yakıtın viskozitesi 
büyük ölçüde sıcaklığa bağlıdır.Yakıtın akma noktası,gerçek çalışma 
sıcaklığından 10 C veya daha düşükse  ve potansiyel parafin oluşma 
riski düşükse,yakıt sıcaklığını en düşük tutmak için bir referans 
olabılır.

 Makina girişinde üreticinin tavsiye ettiği viskoziteyi güvence altına 
almak için,yakıt sıcaklığını daima kontrol altında tutun.(bazı üretıciler
>2 cSt olarak minimum viskozıte önermektedir.)

 Bu nedenle yakıt sıcaklıkları sürekli ve kısa aralıklarla kontrol 
edilmeli

 Unutmayın.blend yakıt varsa karışmıştır. Özellikle ULSDO 
kullanılırken vizkozşte artırıcı kimyasallar kullanılması gerekir.



DONMA SICAKLIĞI YÜKSEK YAKIT ALIMI VE KULLANIMI

 bazı düşük sülfür yakıt karışım stokları büyük miktarda parafin 

içerir.Dolayısı ile VLSFO-RM bu stoklarda düşük vizkozıte ve zengin 

parafin konsantrasyonuna sahip olabilir.(Bu VLSFO-RM için düşük 

soğuk özellıklerıne sahip diyebiliriz.)Bu tip yakıtta,yakıtın sıcaklığı 

düştüğünde yakıttaki parafin kristalleşebilir ve mum olarak 

çökebilir.Eğer bu yakıt transfer edilirse ,yakıt devresindeki en yakın 

filitrede birikmeye başlayacaktır.

 En kötü durumda filitrenın tamamen tıkanması olacaktır.Ayrıca,bir kez 

yakıt devresinde ve tanklarında biriken mumun,yakıtın ısıtılması ıle  

çözülememesi ihtimali vardır.Cünkü katılaşmış mumun,zayıf termal 

iletgenliği vardır.Mumu tekrar sıvı hale getirmek için ciddi termal ısıya 

ihtiyaç olacaktır.



DONMA SICAKLIĞI YÜKSEK YAKIT ALIMI ,KULLANIMI VE TEDBİRLER

 .     ALINACAK TEDBİRLER

 Yakıt alımından sonra soğuk akış özelliği bilinmeli ve makine dairesinde ilgili yerlerde ilan 
edilerek,dikkat çekilmelidir

 Gemide daha yüksek konsantrasyonda parafin içeren VLSFO-RM kullanılsa bile,mumun
oluşma riski her zaman vardır.HSHFO-RM kullanıldığı zaman nasıl ısıtma yapıyorsanız,aynı
şekilde yakıtı ısıtın.

 İyi bir Yakıt yönetim sisteminin göstergesi olarak,yakıt sıcaklığını size bildirilen PP’noktasından
10 C daha fazla ısıtılması önerilir.

 Düşük vizkosıteye sahip(Örneğin 50 C de 20 cst den az)ve zayıf akış özelliklerine sahip olan 
VLSFO-RM ticari olarak temin edilebilecektir.Bu nedenle,VLSFO-RM kullanılırken,düşük
viskozıte risklerıne dıkkat edilmesı gerekecektir.Bu durumda,gemi mühendisleri ,VLSFO-RM nın
ticari olarak ne kadar temin edileceği bilinmese dahi,cok dar sıcaklık aralığında yakıtı 
yöneteceklerini bilmelidirler.

 Isıtma olmadan,VLSFO-RM kullanılırken ,ortam sıcaklığının (deniz suyu sıcaklığı veya makına
dairesı sıcaklığı)rota ve iklim şartları göz önüne alındığında ,PP nin 10 C de üzerınde olduğunu 
onayladıktan sonra kullanmak önemlidir.Böyle bir koşul altında çalıştırmak mümkün değilse,akış
geliştirici katkı maddeleri kullanılması önerilir.

 Eğer,mum seperatorden önce fıltrede yoğunlaştığı görülürse,filitrenın temizleme süresını
sıklaştırınız.



YÜKSEK CAT-FİNES İÇEREN YAKIT ALIMI VE TEDBİRLER

 Cat-Fınes’ın yol açtığı sorunlar,mevcut HSHFO-RM veya ULSFO 

kullanılan günümüz gemilerinde de  ortaya çıkmıştır.Zengin bir CLO 

karışımına sahip,VLSFO-RM ‘nin ,ISO 8217:2017 de belirtilen  60 ppm üst 

sınırına yakın toplam Al ve Si içeriğine sahip olma olasılığı vardır.(60 

ppm,RMG kategorısı için belirtilmiştir).Böyle bir VLSFO-RM 

kullanıldığında,seperatörün yükünün şimdikinden daha fazla artabileceğı 

kesindir.

 Eğer,Cat-Fınes gemide uygun bir şekilde alınmadan yakıtta 

kalırsa,makinalara ve ekipmanlara girerse makinaların ve ekipmanların bazı 

kısımlarına fiziki olarak ciddi hasar veririler.



YÜKSEK CAT-FİNES İÇEREN YAKIT ALIMI VE TEDBİRLER
AL+SI Miktarının belirlenmesi;

Seperatörün uygun olarak çalışıp çalışmadığının tesbiti için,her yakıt operasyonundan sonra veya 
düzenli olarak bir laboratuarda yakıt numunesinden Al+Si ölçümü yapmak yararlıdır.Numune alınacak 
yerler,gemi manifoldu,seperator öncesı ve sonrası ve makina girişinden olmalıdır. 

Settling tankı

Settling tankının yakıt seviyesını düşürmeyiniz.Dibe çöken, Al+Sİ’ yi düzenli olarak blöfle dışarı alın.Eğer
yakıt seviyesi düşerse diptekı daha yoğun Al+Sİ içeren yakıt devreye aktarılacaktır. Bu nedenle yakıt 
seviyesini yüksek tutunuz.

MOTOR VE EKİPMANLARDA OLASI SORUNLAR

Yakıt püskürtme sisteminde yapışma ve hasar

 -Yakıt enjektörü memesi deliklerınde hasar,enjektör memesi     ucunun tutması

 -Piston ringlerde aşırı aşınma nedeni ile çizikler,

 -Silindir laynerinde sürtünmeden kaynaklanan aşırı aşınma,

 -Piston rod ve gland packing ‘de aşırı kaçak ve sürtme dolayısı ıle aşırı aşınma,

 -Egzost valfın valf sitinde akış nedeni ile aşınma,

 -Türbine kanatlarında ve T/C nozul ringinin egzost gas girişlerinde hasarlanma,

 Seperaörlerin uygun çalıştırılmaları gerek bu konu bir sonraki sunumun konusu



YÜKSEK CAT-FİNES İÇEREN YAKIT ALIMI VE TEDBİRLER

filitreler

Otomatik back flow filitrelerden dönen kirli yakıtın  settling tankına 
dönmesine müsaade etmeyin,mümkünse bu yakıtı diesel dışında 
kullanın.

üretici tavsiyesı

Yakıt ön filitresini yerleştirmeden önce,makina imalatçınızın önerilerini 
dikkate alın.

Operasyon sırasındakı dikkat edilecekler aşağıdadır.

(a)By pass hattının uzerine,makinanın girişine koyduğunuz filitre ile aynı 
mikronda bır filitre yerleştırın.

(b)Filitre temizleme süresını günlük olarak kaydedin.Eğer filitrelerın
temizlik süresı normaldan hızlı artarsa,yakıtın temizliği için işlem yapın.

(c)Prensıp olarak,otomatık geri yıkamalı filitre kullanın



ATEŞLEME YANMA KALİTESİ BOZUNUMU VE OLASI RİSKLER 

 yüksek aramotık yakıtlarda, ateşleme ve yanma kalitesi ilgili sorunlar 
yaşanabılır.Eskiden,iki stroklu duşük devirli makınalarda silindir yağlama 
yağı problemlerinin, yüksek motor yükünden meydana geldiği ve bunun 
nedenininde zayıf yanma kalitesinden kaynaklandığı 
düşünülüyordu.Yağlama yağındakı,yavas buharlaşma tesbit edildiğinden 
berı,bu tıp problemler artık tartışılmaz oldu.Bunun yanında, yeni makına
dızaynları ile performansları daha artırdılar.Örneğin yükseltilmıs pıston
kafası veya yüksek kalıtelı pıstonlar sayesınde alevın,l,nerın kayıcı 
yuzeyındekı yag fılmine erışimini engellediler.

 Burada konu olan VLSFO-RM  nın ,LCO ve CLO ile düşük sülfürlü yakıtlarla  
birlıkte defalarca blend edilmesidir.Esas olarak 3 halka aromatik ten oluşan 
LCO yakıtın kalitesını artmasına neden olabılır.Aynı zamanda ,esas olarak 4 
halkalı ve daha fazla polietılen aromatık olan CLO,özellikle yakıt üzerınde
faydalı etkiye sahiptır.



ATEŞLEME YANMA KALİTESİ BOZUNUMU VE OLASI RİSKLER

Düşük devirli 2 stroklu makınalar;

 Zayıf ateşleme, performansı makinada vuruntuya neden olabilir..Devamlı bu sekilde
çalışırsa makinada hasara da neden olabilir.Ayrıca ilk harekettede probleme neden 
olabilir.(mavi/beyaz renklı dumandan görülebilir.)

 Zayıf yanma kalitesi,Eğer zayıf yanma kalitesi mevcutsa,yanma periyodu boyunca 
alevin uzunluğu nedeni ile liner yüzeyinde yüksek sıcaklığa maruz kalacaktır veya 
yanmamış depositler yüzünden yanma odasında birikimler oluşacak,bunu netıcesınde
anormal sürtünme nedeni ile aşınmalar meydana gelecektir.

Hasarlarla ilgili tipik örnekler;

 Piston rınglerde aşırı sürtünme nedeni ile çizikler,

 Silindir laynerinde sürtünmeden kaynaklanan aşırı aşınma,

 Piston rod ve gland packing de aşırı kaçak ve sürtme dolayısı ile aşırı aşınma,

 Egzost valf yüzeylerınde yüksek ısı nedeni ile yanma veya aşınma,

 Egzost valf guide ve gapınde yanmamıs depositler nedeni ile   egzost valfın tutması,

 Yüksek sıcaklık nedeni ile ortaya cıkan korozyon,

 Piston kafasının yüksek sıcaklık nedeni ile kavrulması ve aşınması

 Turbine kanatlarında ve T/C nozul ringinin egzost gas girişlerınde hasarlanma,



ATEŞLEME YANMA KALİTESİ BOZUNUMU VE OLASI RİSKLER

Yüksek devirli 4 stroklu makinalar;

 makina devri ne kadar yüksek olursa ateşleme gecikmesinin olumsuz etkisi de o kadar  büyük 

olur.Ateşleme gecikmesi nedeni ile ,özellıkle düşük yükte hem atmosferik sıcaklık hemde

sıilindirdekı basınç düşük olduğundan ,vuruntuya neden olan düzensiz yanma meydana gelir.PM 

ve siyah duman emisyonları artabilir.Bu nedenle,düşük devirli makınalar için soylenen bütün 

olumsuzlukların ,yüksek devirli makinalarda ortaya çıkabilecektir.

hasarların izlenmesi

2   Stroklu makinalar;

 Yakıt valfının(enjektör) bakımın düzgün yapın,valf açma basıncının tam atomizasyon için uygun 

olduğuna emin olun.

 Makina performansını takip edin.(egzost sıcaklıkları,t/chargelerin devri,yakıt harcamı,cylinder

eteklerinden alınan silindir yağı içersindeki drain yağındakı demir kontrolü vb.gibi)

 Eğer mümkünse silindir liner sıcaklığını sensörlerle devamlı kontrol edın.

 Eğer mümkünse,sensörlerle silindir basıncından faydalanarak ,yanma kondisyonunu devamlı 

ölçün eğer mümkün değilse pmax cıhazları ile ölçün.





ATEŞLEME YANMA KALİTESİ BOZUNUMU VE OLASI RİSKLER

Arızaların tespitinden sonra alınacak önlemler 

 Makina performansı takip edilirken silindır laynerde,piston ringlerde anormal 
yanmadan kaynaklanan belirtıler görüldüğünde ,olası sorunları azaltmak için 
aşağıdaki geçici önlemlerı alabilirsiniz.

2 stroklu makınalar

 Makına yükünü azaltın,makınanın yükünü azaltarak thermal ve mekanik 
yükleri azaltmış olacaksınız.Bu sartların daha fazla bozulmaması için alınan 
önlemdir.

 Mümkünse,yakıt püskürtme zamanı el ile ayarlayın.Makina ateşleme avansı 
değışeceği için NOx ve Pmak değerının değişeceği de açıktır.Bu
ayarlama,Ana Makına teknık kıtabında yazan,P max değerini aşmamalıdır.

4 stroklu makınalar

 Mümkünse makine verimini ,orta yüke yükseltin.Ancak bu bir 
generatörse,çalışan makinaların sayısını ,geminin ıhtıyacı olan gücü iyi 
hesaplamak gerekır.

 Yanma geliştirici  kullanın.



ATEŞLEME YANMA KALİTESİ BOZUNUMU VE OLASI RİSKLER

4 Stroklu makinalar;

 Yakıt valfının (enjektör)bakımını düzgün yapın,valf açma basıncının tam 

atomızasyon için uygun basınca getırın. 

 Makina performansını takıp edin.(egzost sıcaklıkları,t/chargerın devrı,yakıt

harcamı,cylinder eteklerinden alınan silindir yağı içersindeki drain yağındakı demir 

kontrolü vb.gıbı)

 Makinanın çalışmasını kolaylaştırmak için,mümkünse silindir soğutma suyunu ön 

ısıtma yapın.

 Makİna performansı takİp edilirken silindır laynerde,piston ringlerde anormal 

yanmadan kaynaklanan belirtıler görüldüğünde ,olası sorunları azaltmak için 

aşağıdaki geçici önlemlerı alabilirsiniz.



GEMİ PERSONELİ İÇİN YENİ YAKITLA ALIMI VE KULLANIMI

A-Sefer planı yapılması  .

o Planda SECA bölgesi varsa

 Yükleme planı ve yakıtlar. Mevcut yakıtların tank dağılımları ve içerisindeki yakıtların özelliklerinin 

bilinmesi.

 Gerekli yakıtın şirkete bildirilmesi. Tanklardaki yakıtlar dikkate alınarak özelliklerinin de belirtilmesi

 Şirketten yakıt ikmali konusunda bilgi alınması  ve ikmal edilecek yakıtın özellikleri alınarak, 

parametreleri kontrol edilip ,alınıp alınamayacağının şirkete bildirilmesi.  (karıştırılacaksa ve uygun 

değilse başka çareler aranması) liman,yer.miktar vs.

B-yakıt alımı

• Bunker planı ve risk değerlendirmesinin birlikte yapılması.

• Yakıt barcının belgeleri üzerinde kontrol edilerek uygunluğunun teyit edilmesi varsa test kitleri ile 

kontrol edilmesi, (parlama sıcaklığı,vizkozite,donma sıcaklığı v s)

• Analiz sonucu gelene kadar kullanılmayacağı için ayrı tanka alınması

• Numune alış biçimi ve yeri konusunda anlaşma

• Yakıt numunesinin analiz için dışarı yollanması  



C-Yakıt kullanılması

 Transfer pompasının izlenmesi. Alıcı filitrenin durumu ve kapasite ve kaçakların gözlemlenmesi

 Setling tanklarının sık dreyn edilerek kontrölü.

 Seperatörlerin çalışma sıcaklık ve şok durumları filitrelerin durumu

 Servis tankların dreyn edilerek kontrölü

D- makinaya verilmesi

 Booster pompalarının izlenmesi.

 Yakıt filitrelerinin sık aralıklarla kontrol edilmesi.

 Makineden daha sıklıkla performans alınması

E- kontroller

 Egzost manifold ve baca ve baca kazanının kontrölü

 Silindir içlerinin kontrölü

 Yakıt sistemlerinin kontrölü


