
VISWA GROUP
INNOVATION AND EXCELLENCE



 Viswa 1991 yılından beri Denizcilik sektörüne 

 En büyük küresel bunker yakıt test laboratuvarlarından biri

 Dünya çapında 9000'den fazla gemi ve 650 şirkete hizmet vermektedir

 En iyi 20 şirketten 14’ü Viswa’ dan hizmet almaktadır.
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THE VISWA GROUPTHE VISWA GROUP

Inspection and 
Testing

Inspection and 
Testing

• Fuel Oil Test

• Lube Oil Test

• CLO Scrape down 
analysis

• Grease Test

• Water Test 
(grey/black/BW)

• BQS,ROB, SLUDGE, 
ON/OFF HIRE, CARGO 
SURVEY

SoftwareSoftware

• VEEMS + PMS

• E-logbook

e- Deck Log Book

e-Engine Log Book

e-Oil Record Book

e- Ballast Log  Book

• E-NEWS (MFAME)

• E-Technical Update

Marine 
Consultancy

Marine 
Consultancy

• Technical/Operations

• Condition Assessment

• CLO /L-Wear Optimization

• Total Fuel Management

• Condition Monitoring

• Maintenance Optimization

• Failure Analysis

• IHM

• CFD

Abatement 
Technology
Abatement 
Technology

• Scrubber
• Ballast Water 

Treatment (R & D)
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Refining
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Hydro-
treating 
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Hydrocrac
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Hydro-
treating 
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Hydro

Conversati
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3 çeşit laboratuvar vardır.

• Birincisi test eden ve sonuçları veren. 

• İkincisi test eder ve potansiyel riskleri müşteriye 
bildirir.

• Viswa Lab. 3. kategoriye girer.

Biz test test ediyoruz, potansiyel sorunları belirliyoruz ve aynı 
zamanda problem çözmede geçmiş deneyime dayanarak 
çözümler sunuyoruz.

VISWA FELSEFESİVISWA FELSEFESİ



Very Low Sulfur Fuel Oil (VLSFO)

 Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) – temiz, güvenli ve verimli bir küresel denizcilik endüstrisinin
sağlanmasından sorumlu UN(UNITED NATION )bölümü-deniz taşımacılığı üzerinde büyük etkisi
olacak yeni düzenlemeler uygulayamakla görevlendirildi.

 Yeni IMO 2020 yönetmeliği, dünya çapında 1 Ocak 2020'de başlayacak olan% 0,5 kükürt emisyonu sınırını 
getirdi.

 2020 Yakıtlar için uyumlu seçenekler;

 distillates

 hybrids ya da blends (VLSFO)

 EGCS

 LNG

 Diğer alternatif enerji kaynaklarını kullanmak

 Viswa Lab, dünya çapında farklı limanlardan ve farklı tedarikçilerden gelen bir dizi VLSFO’ yu test ediyor. Aynı 
tedarikçiden, aynı limandan yapılmasına rağmen sonuçlar oldukça çarpıcı bir şekilde değişmektedir..



Test için bize gelen örneklerin dağılımı;

FUEL 
CATEGORY

SULFUR 
RANGE

Number of MANIFOLD SAMPLES TESTED
Oct 1 2019 - March 1 2020

HFO > 0.5% 5669

MGO ‐ 8932

ULSFO < 0.10% 664

VLSFO < 0.50% 11465



Offspec Parametrelerinin Yakıtlara Göre Dağılımı



HFO‐ULSFO‐VLSFO‐MGO Karakteristiği

Parameters DEN VIS50 UPP H2O MCR TSE ASH AL+SI NA CCAI

Unit Kg/m3 cSt C Vol% Mass% Mass% Mass% mg/Kg mg/Kg -

min 839 2.1 -15 0.00 0.15 0.01 0.003 0.1 0.1 764

max 1011 915.5 27 8.25 19.63 2.00 0.647 584.3 1135.0 895

average 979 279.6 10 0.19 12.55 0.02 0.031 22.6 18.5 843

min 828 1.5 -15 0.01 0.01 0.00 0.001 0.1 0.0 751

max 981 295.7 30 1.68 12.35 0.22 0.049 56.3 86.4 910

average 890 31.6 13 0.08 1.63 0.02 0.007 7.1 4.8 792

min 833 2.6 -24 0.01 0.01 0.01 0.001 0.0 0.0 769

max 1003 1175.5 33 21.55 17.01 2.64 0.172 157.0 466.9 893

average 938 125.1 11 0.16 5.52 0.02 0.015 20.5 14.8 817

min 753 0.6 -29 0.00 0.00 0.00 0.003 0.0 0.0 -

max 893 27.7 15 0.67 2.25 0.28 0.134 22.0 19.6 -

average 854 0.0 -11 0.01 0.01 0.00 0.003 1.0 0.4 -

HFO

ULSFO

VLSFO

MGO

Fuels



VLSFO Özellikleri ve Sorunları

Stability/

Compatibilit
y

Cold flow 
properties

Acidity-TAN 
and pH

Cat fines

Ignition-
Combustion

Viscosity

Unusual 
components 

IMO makalesine dayanarak, %0.5 gemi yakıtları, 
bilinmeyen yakıtları VLSFO gibi yapmak için
harmanlandığında ne olduğu hakkında bilgi sahibi
olunmayan blend nedeniyle aşağıdaki operasyonel
sorunlara neden olduğu görülmektedir.

• Kararsızlık sorunu / Asfalt birikmesi
• Yüksek cat fine içeriği

• Düşük viskozite

• Yüksek asit number

• Zayıf soğuk akış özelliği / Mum birikimi

• Kötü ateşleme ve yanma özellikleri

• Olağandışı bileşenlerin varlıkları /Styrenes, Indene, 
DCPD, Phenols ve Cumylphenol.



VLSFO Özellikleri ve Sorunları
 IMO 2020 ile piyasada satılan yakıtların bileşiminde bir değişiklik olmuştur.

 Yeni yakıtlarla, bu yakıtların Depolama, Kullanım vb. sırasında nasıl davrandığına dair çok fazla belirsizlik mevcuttur.

 Aşağıda yakıtın güvenliği ile  ilgili tartışılan özellikler anlatılmaktadır.
Yakıt özellikleri Yanlış olan ne? Ne Olacak?

Kararlı Çamur / asfalten çökelmesine bağlı numune(yakıt)
kararsızlığı

Depolama tankı, boru sistemi, separatör ve filtrelerde çamur birikmesi,seperatör ve 
filtrelerde tıkanma

Uyumluluk
Parafinik yakıtların aromatik yakıtlarla karıştırılmasından

sonra uyumluluk sorunları
Asfaltene Çökelmesi / seperasyon ve Fltre Boğulması

Soğuk Akış Özellikleri

Yüksek akma noktası veya yüksek cloud noktası / mum
oluşum sıcaklığı Mumun kristalizasyonu nedeniyle filtreleri bloke ederek ısı eşanjöründeki yakıt akış hızını

azaltır

Asit numarası Güçlü asit nedeniyle yüksek asit sayısı Gemi diesel makinasına zarar verirr

Flash point
Düşük flash point (belirlenen parlama noktasının altında = 

60C)
Gelişmiş yangın ve patlama riski

Ateşleme ve Yanma Özellikleri
Kötü ateşleme‐yanma özellikleri (çoğunlukla aromatik

yakıtlarla ilgili)

Makine hasarı, yanma odasında, egzoz valflerinde, turboşarj sisteminde kurum ve
yanmamış yakıtın toplamı, dökümü silindir linerlerin yüksek sıcaklığa maruz kalması ve 

yağlama yağı filminin bozulması, aşınma oranlarının artmasına ve sürtünmeye neden olur

Catfines Yüksek Cat‐Fines içeriği
Silindir gömleklerinin, piston segmanının ve yakıt enjeksiyon ekipmanının aşınmasıYanma

odasında yüksek aşınma

Olağandışı Bileşenler
Polymethacrylates, Phenols, Tall oils, Chlorinated 
hydrocarbons, Estonian shale oil ve Organic acids

karışmasıyla oluşan kirlenmeler
Filtre tıkanması, Pompa yapışması, Yakıt pompasının kazıklaması, Aşırı seperatör çamuru

Viskozite
Viskozite

Yağ filminin bozulması, yetersiz enjeksiyon basıncı
nedeni ile  ilk çalıştırmada güçlük ,düşük yük nedeni ile hızlanmayı sınırlayanYakıt Endeksi

Marjının yetersizliği.



VLSFO Operasyonel Sorunlar

1. Kararsız yakıt, Sediment ve
asfalten çökeltileri nedeniyle

çamur sorunları

3. Mum birikmesi nedeniyle
yakıt katılaşması

2.Yüksek silindir yağlama yağı
baz numarası ve besleme hızı
nedeniyle aşırı liner aşınması

ve sürtünmesi



VLSFO ile ilgili bültenler



TEKNİK GÜNCELLEME:357
24.02.2020

 VLSFO Kalite Trend ‐ Uygulamadan 50 Gün Sonra

IMO 2020 Sülfür Yönetmeliklerinin başlamasından bu yana 50 gün geçti . Muazzam bir 
geçiş oldu.Global olarak %3.5 wt Sülfür sınırından,%0.5 wt sülfür sınırına geçildi. 
Aşağıdaki VLSFO ile ilgili açıklamalar, şu ana kadar Viswa Lab tarafından yapılan Yakıt 
testlerine dayanıyor .

 Kükürt Uyumluluğu - Test edilen yakıtların çoğu %0.50 wt limitleri içindeydi . Test 
edilen yakıtların %2 si spesifikasyon sınırının ötesinde Sülfür içeriyordu . Bu durumda 
yakıtların %95’I ISO 4259 güven sınırı seviyelerine düştü .



 Toplam Tortu (Total Sediment) - Test edilen yakıtların çoğu %0.50 wt limitleri 
içindeydi . Test edilen yakıtların %2 si spesifikasyon sınırının ötesinde Sülfür içeriyordu . 
Bu durumda yakıtların %95’I ISO 4259 güven sınırı seviyelerine düştü. Gemilerin 
birkaçı, birkaç hafta boyunca yakıtın depolanmasından sonra seperatorde çamur 
sorunları olduğunu bildirdi. Buna ek olarak, test edilen yakıtların %10'undan fazlası % 
0,07 wt'den daha yüksek tortulara sahipti.

Yüksek tortu ile çamur birikme eğilimi artmaktadır . Çamur örneklerinin bize 
gönderildiği durumlarda, çamurun ağırlıklı olarak asfalten olduğu bulunmuştur.

Akma Noktası (Pour Point) - Test edilen yakıtların %15'inden fazlasında 20 °C 'nin
üzerinde pour point tesbit edildi.Yakıt transfer edilmeden önce tanktaki yakıtın 
donduğu birkaç vaka bize bildirildi. Yakıtların mum oluşum sıcaklığından daha yüksek 
bir sıcaklığa çıkartılarak ısıtılması gerekiyordu .

Yakıtların hangi sıcaklıkta mum biriktirmeye başlayabileceğini anlamak için 
VLSFO'ların mum görünüm sıcaklıklarını (WAT) kontrol etmek önem kazanmaktadır.



 Catfines - Birkaç offspec catfin vakası olsa da, test edilen yakıtların% 12'sinden 
fazlasında 40 ppm'den fazla catfin vardı.
Bu vakaların% 50'si Asya pazarında sağlanan yakıtlara aittir.

CCAI - Bu parametre, kullanımı ile ilgili geniş görüş yelpazesi olduğu için endüstride 
yaygın olarak tartışılmamıştır.
İşte bir motor üreticisinden CCAI değerleri hakkında bir alıntı:

“İdeal rafineri değerleri 770 ila 840 aralığında CCAI değerleri gösterir ve bunlar çok iyi 
ateşleyicilerdir. Bunker olarak teslim edilen kraking artıkları 840 ila ‐ istisnai 
durumlarda ‐ 900'ün üzerinde olabilir.Çoğu Bunker maksimumda kalır . Şu anda 850 ila 
870 aralığındadır.”

Daha yüksek CCAI'lara sahip birçok VLSFO yakıtı görüyoruz. Yakıt Ateşleme ve Yanma 
analizöründe kontrol edildiğinde, bu yakıtların zayıf ateşleme ve yanma özelliklerine 
sahip olduğu doğrulanmıştır. 10'dan fazla erken oluşan liner aşınma vakasını 
araştırıyoruz.Bu noktada, karşılaşılan sorunların nedeni asitlik, tutuşma özellikleri veya 
silindir yağı olup olmadığı konusunda araştırmalar devam etmektedir. Bu konuda bir 
güncelleme yakında yayınlanacaktır.



 Viskozite - BDN (Bunker Teslimat Notu) viskozitesinin laboratuvarda test edilen 
viskoziteden ve yerleşik viskozimetre kullanılarak tayin edilen viskozitenin farklı 
olduğu birçok vaka görüyoruz. Enjeksiyon sıcaklıklarında herhangi bir değişiklik 
yapmadan önce yakıtın viskozitesinin kontrol edilmesi çok önemlidir.

Asit Sayısı - Çok sayıda VLSFO kaynağı ile asit sayısı değerlerinde bir artış 
kaydedilmiştir. Test edilen vakaların %10'undan fazlası 0.50 mgKOH/g'den büyük asit 
sayılarına sahipti.

Kimyasal Kirleticiler - VLSFO'nun çok yüksek miktarda etilen kraker ve yakıttaki diğer 
maddelerle kimyasal kontaminasyonu hakkında Aralık 2019'da teknik bir güncelleme 
yayınlamıştık . Hala etilen kraker kalıtısı , shale yağları ve bazı bilinmeyen oksijenli 
bileşiklerle kirlenmiş yakıtlar görmekteyiz . Vakalardan birinde kimyasal kirlenme o 
kadar yüksekti ki boya ve lastik contalarla reaksiyona girerek hasara yol açtı. Bu 
konuyla ilgili daha fazla Numune elimize ulaştığı zaman size bilgilendireceğiz.

Bu teknik güncelleme veya yakıtla ilgili herhangi bir sorunla ilgili başka sorularınız 
varsa lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.



TEKNİK BÜLTEN:356
04.01.2020

 Yeni VLSFO Yakıtları Kullanırken Alınması Gereken Önemli Önlemler Nelerdir?

Bazı müşterilerimizin yaşadıklarına dayanarak, aşağıdaki sorunlar ortaya çıktığını bililyoruz.
VLSFO yakıtının kendisi yenidir ve bu yakıtların bir kısmının da kirlendiğini/karıştırıldığını bulduk. Lütfen 
"TEKNİK BÜLTEN:350' yi tekrar okuyunuz. Ne yazık ki, korktuğumuz başımıza geliyor. Ne yazık ki, burada 6 
VLSFO yakıtının çok fazla kirlilik içerdiği görülmektedir. Sorun, bazı P&I kulüplerinin, bu kontamine
yakıtların neden olduğu sorunları/zararları karşılamayacaklarını açıkça belirttiği için karmaşıklaşıyor. P&I 
kulüpleri, VLSFO yakıtının kendisinin yeni olması ve bunun üzerine bir de, kirlenme/karıştırma varsa, riskleri 
karşılamaya istekli olmamaktadır..
Bu, yakıt kullanıcısını ve Charterer'ı (yakıtı sipariş eden) yüksek alarma geçirmelidir. 

 Her şeyden önce, yakıtta hiçbir kirletici/karışık madde olmadığından emin olmak için kapsamlı testler 
yaptırmanız gerekir.

 Tedarikçi ile yakıt satın alma sözleşmesine göre, tedarikçi ile öngörülen süre içinde (15 gün veya 30 gün)claim
için şarta bağlayın.

 Kiracıya ve tedarikçiye, P&I Club' dan risk hasarı almadığınızı açıkça belirtin. Bu nedenle, 
kiralayanın/tedarikçinin yakıtın kontaminasyondan(kirleticilerden) arındırılmasını sağlaması zorunludur.

 Yukarıdaki saydıklarımızı muhakkak yaptırın,böylece karışık bir duruma girmiyorsunuz.



TEKNİK BÜLTEN:355
30.12.2019

 Operasyonel ve VLSFO Kullanımından Sonra Bildirilen Sorunlar

Viswa Lab, VLSFO kullanılmaya başladığından itibaren,yakıt kalitesi ve bununla ilgili 
sorunlara dikkate çekmek için her zaman ön saflarında yer almıştır. Bu nedenle,VLSFO
kullanımından sonra bildirilen bazı problemli olaylara dikkatinizi çekmek istiyoruz. 

 Ekim 2019'dan bu yana, denizcilik endüstrisinin bu zorunlu oluşumu kabul ettiği ve 
IMO 2020 yönetmeliklerinin sorumluluğunu üstlendiğini gösteren artan sayıda VLSFO 
kullanımı gördük.

 Aralık 2019 itibariyle, test ettiğimiz örneklerin çoğunluğu VLSFO’s ve MGO'dur.

 Viswa Lab'a Bildirilen Operasyonel Sorunlar

VLSFO' ların alımı devam ederken, yakıtla ilgili sorunlarda bir artış görüyoruz. 
Aşağıdaki tablo Aralık ayında bize bildirilen sorunların listesini göstermektedir



Olaylar Alındığı Tarih Problemin raporlandığı gün Liman Yaşanan Sorunlar Ana Neden

1. 6 Aralık 2019 27 Aralık 2019 Antwerp Gemi Seperatör içinde ağır çamur oluşumu ile Seperatör sorununu bildirdi. Yüksek Tortu

2. 7 Ekim 2019 17 Aralık 2019 Gibraltar Tanktaki Yakıtın Donması. High pour point

3.

5 Kasım 2019

10 Aralık 2019
Everingen‐
Netherlands

Ağır çamur birikiminden dolayı seperatörlerden biri ağır titreşim ile kapandı. Bu 
nedenle, seperatörün iç parçaları hasar gördü.

Devam etmekte

4.
14 Kasım 2019

9 Aralık 2019
Ghent‐
Belgium

8 Saat sepere edilmiş yeni VLSFO %0,5 yakıtında aşırı miktarda parafin bulundu. Kararsız yakıt

5. 30 Ekim 2019 12 Aralık 2019 Galveston‐TX Seperatördeki çamur. Devam etmekte

6. 2 Aralık 2019 14 Aralık 2019 
Rio De
Janeiro‐Brazil

Bütün silindirlerde aşırı liner aşınma. Devam etmekte

7.
17 Aralık 2019

20 Aralık 2019
Balboa –
Panama

No:3 HFO Seperatörü çamur birikimi ile ilgili sorun yaşadı ve çamurdan 
arındırılamadı.

Olası uyumsuzluk

8. 14 Kasım 2016 9 Aralık 2019 Long Beach Tahliye limanı No: 1, VLFSO Seperatörü yağ çamuru tarafından tıkandı. Olası kararlılık sorunları

9. NI NI NI Erken liner aşınması‐her 3 ayda bir. Devam etmekte

10. 6 Aralık 2019 19 Aralık 2019 Long Beach Tankta donmuş yakıt. Mum birikimi

11. 15 Kasım 2019 27 Aralık 2019 Antwerp FO Seperatörü sık sık boğuluyor ve yavaş yavaş sert asfalta dönüşüyor. Devam etmekte

12. 2 Aralık 2019 24 Aralık 2019 Istanbul Gemi de yüksek çamur oluşumu oldu. Yüksek Tortu

13. 5 Kasım 2019 24 Aralık 2019 Rotterdam Bowl’un içerisi ve dreyn borusu komple tıkalı. Devam etmekte

14. 3 Kasım 2019 22 Aralık 2019 Yeosu‐Korea Ana Makinada piston ring’inin kırılması ve Seperatörde fazla çamur oluşumu. Devam etmekte



 Bu 14 konu Aralık ayında tek başına rapor edilmiştir (ay daha henüz bitmedi) ve 
bunların çoğunluğu Seperatör tıkanması sorunu vardır. Araştırılan önemli ve ciddi 
vakaların kırmızıyla altını çizdik. Bu gemiler VLSFO kullanımından sonra erken liner
aşınması yaşıyor.

Gemi mürettebatları tarafından paylaşılan bazı resimleri aşağıda bulabilirsiniz.







THANK YOU
THE VISWA GROUP
INNOVATION AND EXCELLENCE


