1.KONU

2020
YENİ YAKITLAR İÇİN REHBER
•
•
•
•

HAZIRLAYAN
MÜH.ASIM İLKER MESE
İLKFERGRUP
VISWA LAB

• DENİZ YAKITLARI OLARAK YILDA 350 000 000 TON YAKIT
HARCIYORUZ.
BUNUN 280 000 000 TON U F.OİL ,70 000 000 TON GAS OİL
2020 YILINDAN İTİBAREN BU ORAN DEĞİŞECEK Mİ?
EN ÇOK YAKIT SATAN YER SİNGAPORE
50 000 000 TON İLE BİRİNCİ,AMSTERDAM
9 000 000 TON 5.Cİ SIRADA B

1.KONU/BÖLÜM 1
DÜŞÜK SOX KULLANIMININ ANA HATLARI
•

Diesel motorlar,kazanlar ve diğer yakıt ile yanan makinalarda yanma
sonucu ortaya çıkan sülfür miktarının(SOx),yakıtın içindekı sülfür
oranından kaynaklandığı bilindiğinden,bu miktar 19 Mayıs 2005 de
yürürlüge giren (Gemılerın Çevreyi kırletmesının önlenmesi)(MARPOL
73/78)ile düzenlemeye başlandı.Kükürt içeriğinin sınırlarının bilinmesi için
bu uygulama bütün yakıtlara uygulandı.(Marine Environmental Protection
Commitee)MEPC 53 ten(Temmuz 2005 MEPC 58’E (EKIM 2008) kadar olan
orginal Ek VI’daki değişikliklerle ilgili görüşmelerde egzost gazlarında
Partikul Madde(PM)ile ilgili yeni bir düzenleme yapılmasına karar
verildi.PM,karbon dumanının mikrometre boyutundakı partikülleri
anlamına gelir ve yanmamış yakıt ve sülfatların bir karışımıdır.Genel olarak
diesel motorlarda yakılan HFO’dan yayılan PM,esas olarak yakıttaki kükürt
içeriğinden ortaya çıkan sülfatlardan oluşur.Bu nedenle akaryakıtın
içersindeki sülfür içeriğinin azaltılması ,havadakı PM mıktarının azaltılması
için etkili bir yöntem olarak gözükmektedir.Bu nedenle MEPC 58 ‘de kabul
edılen revize edilmiş ek VI da,14 Başlık “sülfür”(SOx) den “SOx ve PM”
olarak değiştirilmiştir.

ECA BÖLGELERİ
• ECA dışında ve ECA içinde gelişmeleri
görmektesiniz. Deniz yakıtlarındaki sülfür
kısıtlaması, eğer Scrubber kullanılacaksa
geçerli olmayacaktır. Bunu tercih eden gemiler,
sadece kendi Bayrak Devletlerinden izin
almakla yükümlüdürler.

Baltık Denizi ve Kuzey Denizi ECA Amerika-Kanada ve Karayipler

1.KONU/BÖLÜM 2
UYUMLU YAKITIN SINIFLANDIRILMASI VE ÜRETİM SÜRECİ
• BU REHBERİN AMACI
• IMO’ nun son raporu, uygun miktarda diesel oil ile düşük sülfürlü
yakıtın harmanlanmasından bir netice alınamadığını belirmektedir.
Bu nedenle IMO, yeni yakıtların yani uyumlu yakıtların <0,5094
sülfür içeriğine sahip çeşitli ara malzemelerinin bir karışımı olacağını
varsaymıştır. Ayrıca 2020 yılından sonra temin edilecek yakıtların,
mevcut HFO’ların defalarca damıtılmasından başka çeşitli düşük
sülfürlü harman karışımlarından oluşacağını belirtmektedir. Bu
karışımların oranı, mevcut HFO ile karşılaştırıldığında çok farklı
ölçülerde olacaktır.
• IMO VE CIMAC, yeni yakıtın özelliklerinin farklı olacağını ve
risklerinin iyi tarif edilmesi gerektiğini belirtmektedir. ILKFER GRUP
olarak, hem Vıswa’ nın hazırlamış olduğu raporlar, hem de CLASS
NK’ in hazırlamış olduğu raporla yeni yakıtlar hakkında sizleri
bilgilendirmeyi amaçladığımız için bu sunumu hazırladık.

ISO 8217 – 2017 – TABLE 1 – Distillate Marine Fuels

CHARACTERISTICS

UNIT

mass %

Max

1.0

1.0

1.0

1.50

°C
ppm
mgKOH/g
mass %
g/m3
volume %

Min
Max
Max
Max
Max
Max

43.0
2.00
0.5
25
-

60.0
2.00
0.5
25

60.0
2.00
0.5
25

60.0
2.00
0.5
0.10c
25d

mass %

Max

0.30

0.30

0.30

-

ISO 10370

mass %
°C
°C
°C
°C
°C
°C

Max
Min
Min
Min
Min
Min
Min

-16
-16
-

Report
Report
-6
0

Report
Report
-6
0

0.30
0
6

ISO 10370

Density at 15 °C
Cetane Index

kg/m3

Sulfurb

DMA

-

7.0

-

7.0

DMB
DFB
11.0
2.0
900.0
35

TEST METHOD(S) AND
REFERENCES

Max
Min
Max
Min

mm2/sa

-

7.0

ISO 3104
ISO 3675 or ISO 12185
ISO 4264
ISO 8754 or ISO 14596,
ASTM D4294
ISO 2719
IP 570
ASTM D664
ISO 10307-1
ISO 12205
ASTM D7963 or IP 579

ISO 3015
IP 309 or IP 612
ISO 3016

volume %
mass %

Max
Max

0.010

0.010

0.010

0.30c
0.010

Refer to complete ISO
8217 document
ISO 3733
ISO 6245

μm

Max

520

520

520

520d

ISO 12156-1

Clear & Brightg

Appearance
Water
Ash
Lubricity, corrected wear scar diameter (WSD) at
60 °Ch

CATEGORY ISO - F DFA
DMZ
DFZ
6.0
6.0
2.0
3.0
890.0
890.0
40
40

DMX
5.5
1.4
45

Kinematic Viscosity at 40 °C

Flash Point
Hydrogen Sulfide
Acid Number
Total Sediment by Hot Filtration
Oxidation Stability
Fatty Acid Methyl Ester (FAME)e
Carbon residue - Micro method on the 10%
volume distillation residue
Carbon residue - Micro method
winter
Cloud Pointf
summer
winter
Cold Filter Plugging Pointf
summer
winter
Pour Point (upper)f
summer

LIMIT

c

ISO 8217 – 2017 – TABLE 2 – RESIDUAL MARINE FUELS
Characteristics

Unit

Limit

RMA
10

RMB
30

RMD
80

RME
180

CATEGORY ISO - F RMG
180
380
500

700

380

180.0 380.0 500.0

700.0

380.0

RMK
500

Kinematic viscosity at 50
°C

mm2/sa

Max

10.0

30.0

80.0

180.0

Density at 15 °C

kg/m3

Max

920.0

960.0

975.0

991.0

991.0

1010.0

Max

850

860

860

860

870

870

700

500.0 700.0

TEST METHOD(S)
AND REFERENCES
ISO 3104

Sulfurb

mass %

Max

Flash Point
Hydrogen Sulfide
Acid Numberc
Total Sediment - Aged
Carbon Residue – Micro
method
Pour Point
Winter
d
(upper)
Summer
Water
Ash

°C
ppm
mgKOH/g
mass %

Min
Max
Max
Max

60.0
2.00
2.5
0.10

60.0
2.00
2.5
0.10

60.0
2.00
2.5
0.10

60.0
2.00
2.5
0.10

60.0
2.00
2.5
0.10

60.0
2.00
2.5
0.10

ISO 3675 or ISO
12185
Refer to complete
ISO 8217 document
ISO 8754 or ISO
14596, ASTM D4294
ISO 2719
IP 570
ASTM D664
ISO 10307-2

mass %

Max

2.50

10.00

14.00

15.00

18.00

20.00

ISO 10370

°C
°C
volume %
mass %

Min
Min
Max
Max

0
6
0.30
0.040

0
6
0.50
0.070

30
30
0.50
0.070

30
30
0.50
0.070

30
30
0.50
0.100

30
30
0.50
0.150

Vanadium

mg/kg

Max

50

150

150

150

350

450

Sodium

mg/kg

Max

50

100

100

50

100

100

Aluminum plus silicon

mg/kg

Max

25

40

40

50

60

60

Used Lubricating Oil
(ULO);
Calcium and zinc
Or
Calcium and phosphorus

mg/kg

Max

CCAI

Statutory requirements

Calcium >30 and zinc >15 or Calcium >30 and phosphorus >15

ISO 3016
ISO 3733
ISO 6245
IP 501 or IP 470 or
ISO 14597
IP 501 or IP 470
IP 501 or IP 470 or
ISO 14597
IP 501 or IP 470 or
ISO 500

Kısaltmalar

Gemi Yakıtlarının
Sınıflandırılması

Açıklamalar

DM

Distalite Marine Fuels

ISO 8217:2017'de gerekli olan Distile(diesel) yakıtını
spesifikasyonlarının uygulandığı yakıt (örn. DMX, DMA,DMZ,
DMB)

RM

Residual Marine Fuels

RM Residual Marine Fuels ISO 8217: 2017'de belirtilen artık(Fuel)
yakıtın özelliklerine uygulanan yakıtlar (örn. RMD80, RMG180)

Tablo 2.1 ISO 8217:2017 Gemi Yakıtlarının Sınıflandırılması

Kısaltmalar

Genel Terimler

Açıklamalar

ULSFO

Ultra Low Sulphur Fuel Oil

Sülfürlü yakıt ECAS' da düzenlenen 0.1094 sülfür sınırına
uygun olan yakıtlar. Üretim işlemine bağlı olarak ULSFO-DM
ve ULSFO-RM' ye diye 2 ‘ye ayrılmıştır.

VLSFO

Very Low Sulphur Fuel Oil

HSHFO

High Sulphur Heavy Fuel
Oil

0.506 sülfür sınırı ile uyumlu yakıtlar ECAS dışında kalan
yakıtlar
Üretim sürecine bağlı olarak VLSFO-DM ve VLSFO-RM' ye diye
2’ ye ayrılmıştır.
SOx Scrubber takmayan gemilerin 1 Ocak 2020'den itibaren
bu tür yakıtları kullanmaları yasaktır. Ayrıca, bu gemiler 1
Mart 2020'den bu tür yakıt taşımamalıdır.

Tablo 2.2 Sülfür İçeriğine Uygun Olarak Tanımlanan Yakıtlar

•
•
•

2020 den sonra ISO standartlarında ULSFO ve VLSFO için yeni bir terim ve
tanımlama verilebilir.
Genellikle MGO veya MDO olarak adlandırılan yakıtlar, Tablo 2.2 de ULSFO-DM
veya VLSFO-DM olarak sınıflandırılacaktır.
Şekil.2.1 de ,görüleceği gibi, düşük sülfür blend adaylarının Light Cycle Oil(LCO) ve
Clarified Oil(CLO)olduğu düşünülmektedir. LCO ,Fluid Catalytic Cracking (FCC)
işleminden elde edilen ürünlerden biridir ve CLO, aynı zamanda FCC
üretimlerinden biri olan slurry yağından cat-fines çıkartılarak oluşur. FCC , mevcut
rafinerilerde önemli bir reform sürecidir ve ham petrolden benzin ve gaz yağı gibi
daha hafif bileşenlerin verimini artırmak için yaygın olarak kullanılmaktadır. Birçok
parafinik hidrokarbon(düz zincirli hidrokarbon)içeren daha hafif ürünler(şekil 2.1
deki işlem 1 ve2)FCC işlemi ile daha düşük kükürtlü malzemeleri yeniden düzenler
,bu nedenle LCO’ nun ve CLO’ nun sülfür içeriği ham petrolden çok daha düşük
hale gelir. Bu nedenle, iki blendstock un mevcut HSHFO dan daha fazla
karıştırılacağını düşünebiliriz.Daha düşük sülfür oranı için en az 4 defa ,blendstok
işlemi yapılacağı ve arasındaki karışım oranının değişeceğine dikkat edilmelidir.
Rafineriler arasında, FCC süreci kapasitesine ve ham petrolün özelliklerine bağlı
olduğu bilinmelidir

YENİ YAKITLARIN RAFİNERI SÜRECİ

Şekil 2.1 Denizde Kullanılacak Düşük sülfürlü Yakıt Üretmek
İçin Olası Karıştırma İşlemi

Şekil 2.3 Ocak 1,2020 Sonra Kullanılacak Olası Yakıt Türleri

• Sekil 2.1 de tarif edildiği gibi VLSFO-RM ‘nin mevcut HSHFO’
den daha düşük sülfürlü karışımlarla harmanlandığı
düşünülürse, iki yakıtın özelliklerinin önemli ölçüde değişmesi
muhtemeldir. Ek olarak, IMO, her bölgedeki karışım
oranlarının geniş ölçüde değişiklik göstereceğini, her
bölgedeki arıtma tesislerinden farklı neticeler alacağını
belirtmektedir.
• IMO, en son yaptığı araştırmada yedi bölgede kinematik
viskozite, yoğunluk, CCAI ve VLSFO-RM parlama noktasının
ortalama değerlerini tahmin etmiştir. Tablo 2.4 de sonuçlarını
görmektesiniz

•
•
•

•

Bu rehberdeki mevcut bilgilere dayanarak, ISO 8271:2017 speklerine
uygun olsa bile, VLSFO-RM kullanırken daha fazla önlem almanız
gerekecektir.
PARAFIN VE AROMATIKLER
Ağır akaryakıtta bulunan Hidrokarbonlar iki tipe ayrılır. Parafın(mum) ve
polycylıc aromatikler(aromatik hidrokarbonlar).2.1 de açıklanan,
VLSFO-RM üretiminde parafin bakımından zengin yakıt ve polycylıcaramotık bakımından zengin yakıtlar üreticileri bekliyor olacaktır.
Tablo 2.5 de görüleceği gibi, her iki tipte zıt özelliklere sahiptir. Parafın
genellikle (HFO de karbon zincirlerinde gerçek sayı 20 veya daha fazla)uzun
düz zincirli hidrokarbonların bir modelidir. Sıcak havanın ve basıncın
yüksek olduğu ve oksijeninde bulunduğu diesel makinaların yanma
odalarında, molekül içi C-C bağı kolayca kopar. Bu özellik, moleküllerin iyi
ateşleme kalitesine sahip olduğunu ve hızlı bir şeklide yanabildiği anlamına
gelir.

Tablo 2.5 Parafin Bakımından Zengin Yakıt Ve Polycyclic-Aromatik
Bakımından Zengin Yakıtın Özellikleri

• POTANSİYEL OLARAK TEHLİKELİ OLABİLECEK
BEŞ YAKIT ÖZELLİĞİ
• Bu sunumda yeni yakıtlarda ortaya çıkacak problemlerle ilgili,
5 yakıt özelliğini sizlerle paylaşacağız.Bunlar, yakıt uyumluluğu,
düşük viskozite, soğuk akış, cat-fines ve ateşleme/yanma
kalitesidir.

1-UYUMLULUK
1.1.YAKIT UYUMLULUĞU NEDİR?
Genel olarak, iki farklı yakıt karıştırıldığında, muhafaza
edilen yakıtın stabilitesi bozulur ve asphaltene çamuru
ve/veya diğer birikimler ortaya çıkabilir. Genellikle F.Oil yakıt
uyumsuzluğu bakımdan dirençlidir. Ancak, buradaki yeni
yakıtlar ISO 8217:2017 speklerıne uygun değildir ve hangi
miktarlarda, kaç defa blendstock yapıldığı bilinmediğinden
uygunluk için herhangi bir yardımcı olacak açıklama yoktur.

1.2.ASFALTEN ÇAMURU

•

Asfalten, molekülünde plycylıc aromatikler içeren,
yüksek moleküler ağırlıklı bir hidrokarbon bileşiğidir. Suda
ve düşük parafin sıvısında ve alkolde çözünmez. HFO daki
asfalten, Sekil 2.2 de gösterildiği gibi, çoklu 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.

Şekil 2.2 Asfalten Miselinin Şematik Yapısı

• Şekil 2.2 de gösterildiği gibi, bir asfalten çekirdeğinin, asfalten
çevresinde absorbe edilmiş aromatik hidrokarbonların bulunduğu
bir yapıya sahip olduğu düşünülebilinir. Bu nedenle C/H oranı,
kademeli olarak çekirdek merkezine doğru azalır. Koloidal halde
etkin bir şekilde dağılmış olan asfalten yakıt diğer yakıtla
karıştırıldığında termal şok veya yakıtın oksitlenmesi nedeni ile
koloidal yapısını kaybeder. Asfalten çekirdeğindeki yapı
değişeceğinden C/H yapısı değişecek ve asfalten toplanmaya
başlayacaktır.
• Nihayetinde, parçacıklar ince taneden kaba taneye büyüyerek
asfalten çamuru oluşturacaktır. Genel olarak büyük miktarda
aromatik hidrokarbon içeren bir yakıt, büyük miktarda parafin
içeren başka bir yakıtla karıştırıldığında, asfalten içeren çamurun
C/H oranı değişecek ve ardından asfalten oluşumu başlayacaktır.

•
•

1.3-SLUDGE DAĞITICI
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.

• .2-DÜŞÜK VİSKOSITE
•
2.1.Yeni yakıtlardaki düşük viskozite ile ilgili açıklamalar,
•
HSHFO üretiminde, ana bileşen olarak çok yüksek viskositeli bir
vakum damıtma unitesi kullanılır. Viskoziteyi ayarlamak için daha
hafif olan distilelerle karıştırılarak kısmen seyreltilir.
• Diğer yandan VLSFO’nun sülfür içeriği%0,5 veya daha az
olduğundan, vakum damıtma ünitesinden sonrakı karıştırma oranı
HSHFO dan daha düşük olacaktır.Ayrıca,2.1 de açıklandığı gibi,LCO
ve CLO’ nun düşük sülfür elde etmek için blendstock olarak daha
fazla harmanlanması nedeni ile viskozite’ nin daha düşük olması
beklenmektedir. Bu nedenle,2020 den sonra sağlanacak olan
VLSFO-RM nin viskositesinin mevcut HSHFO’dan daha düşük olacağı
kabul edilmektedir.

•
•

2.2.Düşük Viskoziteli yakıt kullanıldığında karşılaşılacak sorunlar,

Class NK nin survey kayıtlarındaki, düşük viskozite nedeni ile ECA
bölgelerinde yakıt sisteminde meydan gelen problemler;
Problem örneği 1
• Ana Makina yakıt pompası planger ve barrel üzerindeki çizikler,

Problem örneği 2
• Ana Makina yakıt pompası planger ve barrel üzerındekı
anormal aşınma

Problem örneği 3
• Ana Makine enjektörü üzerindeki çizikler,

• 3.SOĞUK AKIŞ ÖZELLİĞİ NEDİR?
3.1.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.

-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.

• 3.2-PARAFIN (MUM)
• Parafinler, tipik olarak 20-40 karbon zincirinden oluşan ,uzun zincirli
hidrokarbonlardır ve Alkanlar olarak bilinir.Parafin hidrokarbonların,
Aromatik hidrokarbonlardan daha iyi ateşleme ve yanma kalitesine
sahip olduğu bilinirken, yakıtın sıcaklığı bulut noktasına düştüğünde,
yakıtta bulunan uzun parafin zincirleri kolayca kristalleşir ve mum
olarak birikebilir.
• Sekil 2.6 da parafin kristalleşme süreci ile sıcaklık düşüşü arasındaki
ilişkiyi, soğuk akış göstergesi olarak görmekteyiz. Akma
noktası(PP),bütün yakıtın jelleştiği ve yakıt tankında akması imkansız
hale geldiği sıcaklığın göstergesidir. Akma noktası üzerindeki bir
sıcaklıkta bile, kristalize olan mum içeren yakıt transfer edildiğinde,
yakıt hattındaki bir filtre tıkanabilir. Bir filtre kullanılarak yapılan
testlerde, CFPP etkili bir gösterge sağlar.

3.3.SOĞUK AKIŞ İLE NASIL BAŞ EDECEĞİZ?
• Soğuk akış yakıt tedavi edici, mumun oluşmasını önlemek için
kullanılabilir. Şekil 2.7 de soğuk akış iyileştiricisinin, mumun
oluşma sürecindeki etkisini göstermektedir

•

•

Parafinin, ana yapısını oluşturan yapı, sarı bir daire ve zikzaklı bir zincir ile
temsil edilir. Yakıt sıcaklığı düştükçe, bu zikzaklı parafinler kristalleşmeye
başlar ve bir mum olarak biriktirilir.Bu kristaller,kristal düzlemine dik olarak
yan yana yığıldıklarından, yanal doğrultuda (X ve Z eksenleri)büyüme
hızları, boyuna doğrultuda(y ekseni) daha hızlıdır. Sonuç olarak, hem
düzlem şeklinde hem de Y ekseni şeklinde büyürken araya başka bir
bileşen katılabilir.
Soğuk akış geliştirici, yapı olarak parafine benzer hidrokarbonlar içerir. Bu
hidrokarbonlar parafin mumu büyüme yüzeyine girdiğinde ,X ve Z
eksenlerinde kristal büyümeyi durdurur ve kristal boyutunun büyümesi
zayıflar. Öte yandan, plaka şeklindeki kristaller kolayca çökelir ve Y ekseni
üzerinde büyüme hızı artar. Bununla birlikte, Y ekseni üzerindeki çekici
kuvvet X ve Z eksenlerine göre daha zayıftır. Bu nedenle, uzun mum
kristalleri, bir filtreyi plaka şeklinde kristallerden daha rahat geçerler. Bu
mekanizma sayesinde CFPP ve PP sıcaklıkları daha aşağıya düşebilirler,
ancak yakıtta parafının çökmeye başladığı sıcaklık CP çok düşük
olmayacaktır.

4.CAT-FINES(AL VE SILIKA İÇERİĞİ)
•

•

•

4.1-CAT FINES
Cat-Fines sıvı katalitik parçalama(FCC)(Fluıd Catalytıc Cracking)işleminde
kullanılan katalizör parçacıklardan kaynaklanmaktadır. FCC işleminde, bu
katalizör parçacıkları daha küçük parçacıklara ayrılırlar ve yakıt içeresinde
kalabilirler. Bir bileşen olarak alümina(Al2O2)ve silikadan (SiO2)oluşan cok
sert parçacıklar olarak tarif edebiliriz.
Katalizör parçacıkları, FCC işleminde sürekli olarak kullanılır ve FCC
işleminde tekrar tekrar döner. Ama cut-fınes, slurry yağı içersınde kalır.
Slurry oil, genel olarak deniz yakıtları için blendstock olarak
kullanılmaz.Her ne kadar,cat-fines slurry oil içeresinde sepere edilse bile,
CLO (clarified oil) olarak kullanılır ancak katalizör parçacıkları hala CLO ‘da
kalacaklardır.
Yakıttaki toplam Cat_Fınes mıktarını ölçmek için,toplam (Al) ve
sılıka(si)kütlesı genellıkle doğrudan alumına ve sılıka parçacıklarının sayısı
ölçülerek bulunur.ISO 8217:2017 de maksımum Al+Si sınırı belirlenmiştir.

•
•

4.2-EKIPMANLAR ÜZERINDE CAT-FİNES ETKISI
Eğer,Cat-Fines uygun şekilde alınmadan yakıtta kalırsa, ekipmanların
içine girebilir ve hareketli parçalara fiziksel olarak zarar verebilir. Şekil de
sol tarafta piston ile sekmanının durumunu, sağ tarafta genişletilmiş
görünümde piston ring ve silindir layneri arasındaki temas
yüzeyini(a)göstermektedir.

•

Yanma odasının içersine, içersinde cat-fines bulunan yakıt
püskürtüldüğünde ,sekıl de görüldüğü gibi, yağlama filminin içeresine
girecek ve aşındırıcı durumuna gelecektir. Bu cat-fines boyutu, yağ filminin
kalınlığından büyükse ve parçacıkların sayısı fazla ise, piston ringlerinde ve
silindir laynerinde anormal aşınmalar meydana gelecek ve bu da makinayı
olumsuz etkileyecektir. En kötü durumda piston sekmanlarının kırılması ve
silindir laynerinin aşınmasına neden olacaktır. Sekil 2.9 ve Şekil.2.10, piston
sekmanına ve silindir laynerıne gömülü cat-finesleri göstermektedir.

5.ATEŞLEME VE YANMA KALITESİ
5.1-ATEŞLEME KALITESI NEDIR?
•
Bu sunumda, ateşleme ve yanma kalitesi ayrı ayrı kabul
edilecektir. Ateşleme kalitesi, kendinden tutuşma özelliğini gösteren
yakıtın bir özelliğidir. Yakıtın yanma odasına püskürtüldüğü andan
ateşlemeye kadar geçen süreyi(ateşleme gecikmesi)tarif eder.
• Diesel makinalarda, hava yakıt karışımının(yakıt buharı ve
hava)oluşumu, ateşleme ve yanma, birkaç on milisaniye(ms)gibi
oldukça kısa periyotlarda meydana gelen kararsız olaylardır.
• Sekıl 2.11 de, fiziksel ve kimyasal işlemler bölünmüştür. Yüksek
sıcaklık , yüksek basınçlı hava ve yüksek basınçla atomize edilmiş
yakıtın atomizasyon davranışını göstermektedir.

•

•

Yakıt enjektör memesinin uçlarından yüksek basınçlı bir ortama enjekte
edilen sıvı yakıt, kesme kuvvetinden dolayı dağılır, çünkü yüksek basınçlı
hava nedeni ile meydana gelen nispi hızlardaki fark, hava direnci nedeni ile
yayılır ve atomize olur. Atomize yakıt damlacıkları çevreden ısı alır, yüzeyde
buharlaşma ilerler.Yakıt buharı ve havanın bir yakıt karışımı yani yayılma
oluşur. Bu süreye kadar olan fiziksel ateşleme gecikmesi, yakıtın
viskozitesinden ve buharlaşmasından , ayrıca yakıt püskürtmesinden ve
makinanın hava kondisyonundan etkilenir. Ardından yanıcı hava-yakıt
karışımının hava-yakıt oranının(hava kütlesi/yakıt kütlesi)teorik hava-yakıt
oranına yaklaştığı noktada(ağır yakıt yakan dıesellerde bu 14 dür.)ateşleme
meydana gelir. Kimyasal ateşleme gecikmesı,esas olarak yakıt bileşenine
özgü ateşleme kalitesine bağlı olarak bu süreye kadardır. Yakıtın ateşleme
kalitesindeki bu fark, kaliteyi gösterir.

•

Düşük devirli 2 zamanlı diesel makinalarla, orta ve yüksek devirli 4 zamanlı
makine ile karşılaştırıldığında, yüksek devirli makinalar ateşleme kalitesine
daha duyarlıdır. Diğer bir deyişle, ateşleme gecikmesi her iki makine da
önemli ölçüde değişmese bile, bir krank açısı dikkate alındığında ,dönme
hızındakı fark ,önemli ölçüde farklılığa neden olacaktır. Ağır devirli
makinalarda 1 ila 2 derece krank açısına denk gelen ateşleme gecikmesi,
yüksek devirli makinalarda 5-10 dereceye denk gelebilir. Her iki makinada
da, yakıt enjeksıyon süresinin 20 derece olduğunu varsayarsak ateşleme
gecikmesinin etkisindeki farkı rahatlıkla görebiliriz.

•

•

•

Orta ve yüksek devirli 4 zamanlı makinalarda, düşük yükte silindir basınç düşüktür
ve ateşleme gecikmesi uzundur. Buna yakıta özgü ateşleme gecikmesi eklenirse,
ateşleme gecikme süresi boyunca enjekte edilen yakıt miktarı önemli ölçüde artar.
Uzun bir ateşleme gecikmesinden sonra,ateşleme meydana gelirse, daha önce
enjekte edilen yakıtın bir defa daha yanması makinada vuruntuya neden olur.
Dıesellerde vuruntu sadece anormal ses çıkarmaz,aynı zamana makına
guvenliğinide etkiler. Ayrıca ,düşük devirli makinalara göre siyah duman emisyonu
artar. Bu durumda ateşleme kondısyonunu artırmak için devri yükseltmek
gerekecektir.
Dıesel oıl’lerde ateşleme özelliği olarak Setan sayısı ve Setan ındexı kullanılır. Bunlar
HFO için hesaplanamaz ve ölçülemez.Bu nedenle,HFO lerde CCAI(hesaplanan
karbon aromatık indeksı)esas olarak ateşleme gecikmesini göstermek için pratik
göstergeler olarak kullanılır.Icınde farklı kalıntılar olan VLSFO-RM için,2020 den
sonra ateşleme gecikmesinin değerlendirilmesi için CCAI kullanılacağını
öngörüyoruz.
CCAI, ateşleme gecikmesini değerlendirmek için, Resıdual yakıtların viskoziteleri ve
yoğunluğundan hesaplanan ampirik bir indekstir.CCAI,1980 yılından itibaren
kullanılmaya başladı ve ne kadar yüksek olursa aromatik özellığının yüksek olduğu
belirtildi.2017 de , maksimum CCAI sınırı RM sınıfını belirlemeye başladı.

CCAI’ yı hesaplamak için aşağıdaki iki kabullenme yapılmaktadır.
a)Yakıtın ateşleme gecikmesi, o yakıtın karbon aromatiği ile ilişkilidir;
ve
b)Karbon aromatikliği ile de viskozite/yoğunluk arasında bir bağlılık
vardır. Aromatik bileşenler, yüksek yoğunluklu ve düşük viskoziteye
sahip olduklarından ,yukarıdaki formülden de anlaşılacağı gibi, yüksek
yoğunluklu ve yüksek viskoziteli yakıtın yüksek CCAI ya sahip olduğu
görülebilir. Bunun, o zaman ki, yakıt örneklerinin toplanması ile elde
edilen ampirik bir değişken olduğu , logaritma ve katsayılarla elde
edildiği bilinmelidir. CCAI’ nın geliştirildiği 1980’lerde,resıdual yakıt
(RMG),atmosferik damıtma sistemi ile yapılan atıklardan oluşuyordu.

• Bu nedenle, düşük CCAI’ nın daha iyi ateşleme özelliğine sahip
olduğu söylendı.Bununla birlikte,yakıt arıtma işlemlerının
çeşıtlendırılmesı bir sonucu olarak,mevcut HSHFO nun kımyasal
bileşiminin (örneğin parafin ve aromatiklerin içerik oranı)1980
senelerınde alınan numunelerden farklı olduğu
görülmektedir.Ateşleme gecıkmesı,Yogunluk ve vıskozıte ile
hesaplanan CCAI’ nın bu bağlantısı 1980 den bu zamana zayıflamış
gözükmektedir.Ayrıca 1.2 de açıklandığı gibi,2020 den sonra ,çeşitli
düşük sülfür harmanlarının,VLSFO ya daha fazla karışması
beklenmektedir.Bu nedenle,CCAI ıle gerçek ateşleme gecıkmesı
arasındaki ılışkı her zamankinden daha zayıf olabılir..
• Burada dusunulmesı gereken,ECN(geçıcı setan sayısı)nın ateşleme
gecıkmesı ıcın bır ındıkator olarak kullanılabılmesıdır.Ancak su ana
kadar bu 8127:2017 yer almamıştır

•
•

•

5.2.YANMA KALİTESi NEDİR?
Bu sunumda 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.Ancak IMO taslak
metninde potansiyel bir risk olarak anlatılmaktadır.

•
•

6-IMO TASLAK KILAVUZUNDA TANIMLANAN DİĞER OLASI TEHLIKELER,
Yukarıda belirtilen 5 potansıyel tehlikeye ek olarak,IMO taslak metninde
yakıtın dengesi(stability,acıd numarası(acid number),flash point ve
olağandışı bılesenlere değinmektedir..Son olarak,ISO 8217-2017’ e göre
değerlendiridiğinde daha fazla detaya gerek olmadığını düşünmekteyiz.

1.KONU/BÖLÜM 3
GEMİDE DÜŞÜK KÜKÜRTLÜ YAKITIN UYUMLU KULLANILMASI

• 3.1.GENEL
• 3.1.1-Düşük kükürtlü yakıtlar kullanılırken risklerimiz
nedir?Nasıl tedbir almalıyız?
•
Düşük sülfürlü yakıt kullanırken,yakıtın sülfür içeriğine
uygun olan BN(Baz numarası)ile uygun silindir yağı
kullanılmalıdır.Silindır yağlama yağının baz numarası veya
toplam baz numarası(TBN),silindir yağının ,yakıtın yanması
sırasında asitli ürünü nötreşleştirme yeteneğinin bir
ölçüsüdür.Yakıttaki,sülfür içeriği için gereğinden daha fazla,
• BN’ lı yağ kullanıldığında,alkali içeriği aşırı hale gelir ve BN’da
bulunan Ca karbonatı piston kafasında
birekebilir.Günümüzde,HSHFO nun kullanıldığı küresel deniz
bölgelerınde,2 zamanlı makinalarda yaklaşık 70-100BN silindir
yağları kullanılmaktadır.

• Ancak,2020 den ıtıbaren,%0,5 sülfür içeriğine uygun silindir
yağlama yağı kullanılması gerekecektir.Öte yandan,yüksek BN
ye sahip yağlar,aynı zamanda eksik yanma sonrası ortaya çıkan
kurum ve diğer maddeleri dağıtan dispersant temizlik
maddelerine sahiptir.Bu nedenle,yanma kalitesı düşük yakıt
kullanırken,silindir yağının bu özellıgı ihmal edilmemelıdır.Bu
nedenle,makina imalatçısına yağ seçımı için danışılması
önerılir.Ayrıca trunk pistonlu makinalarda ,makina yağının
seçimi için muhakkak makina üreticisine danışınız.

•
• 3.1.2.-Çok çeşitli yenı yakıt varyasyonlarında alınacak tedbirler
nelerdir?
•
1.1 de açıklandığı gibi,2020 den sonra VLSFO-RM’nin ,mevcut
HSHFO dan daha düşük sülfürlü harmanlar ile karıştırılacağı
düşünülmelidir.Bu nedenle mevcut özellıklerın ciddi değişeceği artık
bilinmelidir.
• Bununla bırlıkte,VLSFO-RM,ISO 8217:2017 speklerine uysa
bile,mevcut yakıtlarda geminin hiç kullanmamış olduğu daha geniş
yakıt özellıkleri ortaya çıkabilır.Bu nedenle bunları tanımak ve buna
göre tedbır almak gerekir.Bu tedbirleri alırken,yeni bilgilere ihtiyaç
yoktur.Su ana kadar sizinle paylaşılan bilgiler en iyi tedbirleri
almanız için yeterli olacaktır.Bu açıdan bakıldığında,bu rehber yakıt
özellıkleri ile ilgili beş önemli faktörü ele almaktadır.Bu bölümde,bu
beş önemli faktör ile ilgili bütün tedbirleri paylaşacağız.

•
•
•
•
•

3.2.BEŞ OLASI PROBLEM İÇİN ALINACAK TEDBİRLER
3.2.1.UYUMLULUK
1-POTANSIYEL RİSKLER
Yukarıda açıklandığı gibi,VLSFO-RM ‘nin bileşiminin ,mevcut HSHFO
dakine kıyasla daha fazla harmalanacagı beklenmelidir.Bu nedenle,iki yakıt
aynı yakıt katagorisi olarak açıklanmış olsa bıle,farklı yapılara sahiptirler.
Genel olarak alınacak tedbirlerın başında,her bir depolama tankındakı
yakıtın,yenı yakıt ikmalınden önce mümkün olduğunca kullanılması
gerektiği konusu gelmektedir.Burada dikkat edilecek nokta depolama
tankının üst taraflarında eski yakıtın kalmış olmasıdır ,ayrı bır tankınız olsa
bile ,settling tankında, servis tanklarında boru hatlarında karışma riski
vardır.Bu durumlarda,örneğin aromatık VLSFO-RM ve parafınık HSHFO
karıştırılırsa ,yakıt bileşımındekı önemlı fark nedenı ıle yakıtın stabilitesi
bozulacak ve asfalt çamuru çökecektir.

•
•
•

•
•
•
•

2-EKIPMANLARDA OLASI SORUNLAR
(1)Yakıt tanklarında asfalten birikmesi,
Farklı tip yakıtlar,yakıt tankında karıstırılırsa asfalten çamuru
birikebilir.Özellikle settling veya servis tanklarında çamur birikmesi
olasılığı vardır.Ana tankta iki farklı yakıt karıştırıldığında bu risk
olacaktır.
(2)Yakıt devrelerinde filitrelerin tıkanması,
Yakıt tankında biriken asfalten çamuru,eğer transfer edilirse
veya yakıt devrelerinde karışımdan dolayı asfalten çamuru
birikmişse ,devre üzerindekı filitreler tıkanabılır.
(3)Seperatörde çamur oluşumu
Eğer yakıt devresindeki filitre tıkanırsa,seperatörde de
asfaltan çökmesını beklemek gerekir.Eğer bu birikım disk üzerınde
birikirse,seperatörde dengesizlik meydana gelir ve anormal titreşim
oluşabilir.En kötü durumda,seperatore zarar verebılır.

•
•
•

•

3.ALINACAK TEDBİRLER
(1)Öncekı yakıtı mümkün olduğunca kullanın ve yenı yakıtı bitmeden
doldurmayın.Tankı tamamen doldurmaktan kaçının.
(2)Depolama tankında yakıtın karışması kaçınılmazdır,yakıt
ikmalinden önce depolama tankında kalan yakıta çamur dağıtıcı(sludge
dıspersant)ılave edın ve karışık yakıtı kısa surede kullanın.

•
•
•
•
•
•

(3)Yakıt değiştirme esnasında settling/servis ve yakıt
devrelerinde yakıt karışması nedeni ile çamur birikimı riskı
kaçınılmazdır.Bu nedenle aşağıdaki önlemlerı alın.
a)Operasyonal risk dışında VLSFO-RM dışında yakıt
almayınız.
b)Karışık yakıtın kullanma süresıni mınumuma indirmek
için,ana makına yakıt harcamına göre VLSFO değişimini tam yapın.
c)Eğer çamur,seperatorun giriş fıltresınde birikmeye
başlarsa,seperator çamur çıkışını kısmak için seperator kapasitesini
düşürün.
d)Settling tanka çamur dağıtıcı ilave edın.
(4)Yakıt pompalarından mixed tanka geri dönen yakıtın yeni
yakıt olduğuna emin olun.Yakıt ,eski yakıt ıle karısmışsa,yukarıdaki
önlemlerı uygulayın.Bununla birlikte settling tankın kapasitesı göz
önüne alındığında geri dönen yakıt oldukça az olacaktır.

3.2.2.DÜŞÜK VİSKOSİTE
1.-POTANSIYEL RISKLER
•
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.
• Bölüm 2 de gösterilen problemleri,ECA da 0,10 sülfür regülasyonu 2015
yılında başladığında,yani ULSFO-DM olarak sınıflandırılan ECA uyumlu yakıt
kullanıldığında,yakıt püskürtme sisteminde görmüştük.HSHFO yerıne
düşük viskositeli VLHFO-RM kullanılırsa ve viskosite MGO(marine gas
oil)gibi ECA uyumlu yakıta eşit veya daha düşük gelirse ,benzer sorunlar
beklenebilir.Bu nedenle ,bu düşük viskotelı yakıtın ana makina ve
ekipmanlarla kullanılmasının onaylanması gerekir.Bu bölümde düşük
vsıkositenın neden olacağı sorunlar ve alınacak tedbirler anlatılacaktır.

•
•

2.-MAKİNALARDA VE EKİPMANLARDA OLASI SORUNLAR
Potansiyel tehlikeler içindekı makinalar ve ekipmanlar aşağıda kısaca
özetlenmiştir.ECA uyumlu yakıt kullanılırken meydana gelen benzer sorunlar
ortaya çıkabılir,ancak (1)(c) de belirtılen dört zamanlı bir diesel makinasında
yakıt valfının etrafındakı düşük sıcaklık korozyonu yeni bir risk olarak
düşünülebilir.

•
•

•

(1).Diesel Makinalar;
(a) Yakıt pompasının sıkışması(düşük yağlanmadan kaynaklanan)ve
ilk harekette meydana gelen hatalar veya makineye devir vermede
güçlükler (yakıt pompası içersınde sızıntı)ortaya çıkabilir.
Eğer yakıtın vıskozitesı imalatcının tavsiye ettiği viskozıtenın altına
düşerse(bazı imalatcılar tavsiyesi 2cst)yağ filmi kopacak bunun yüzünden
plunger ve barrel’de anormal aşınmalar meydana gelecektir.

•

(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.

•
•
•
•
•
•
•

•
•

(2)Yakıt besleme pompası/Yakıt transfer pompası/Seperator
besleme pompası;
(a)Yapışma(zayıf yağlama nedeni ile)
(b)Dişlilerde aşınma(zayıf yağlama nedeni ile)
(c) Pompanın içersinde kayıcı parçalarda sızıntı nedeni ile
yetersiz besleme(düşük viskozıte)
(d)Pompa seallerinde sızıntı(zayıf yağlama nedeni)
(e)Rulman ömrünün kısalması( zayıf yağlama)

•
•
•

•
•

•
•
•

3.ALINACAK TEDBİRLER
(1)Üreticiler
Her ekİpman üretıcisi zaten ECA uyumlu yakıtın güvenlı kılavuzu için
talimatlar oluşturmuştur.Bu talimatların VLSFO-RM kullanılmasında etkili
olacağı düşünülmektedir.Bu nedenle ,yeni yakıtları kullanmadan önce yakıt
pompasının özelliklerini üreticinizden onaylatınız.
(2)Değiştirilmesi gereken ekipmanlar;
Yakıt besleme pompalarında ise,halıhazırda kullanılan yakıtlardan
daha düşük viskozıteliVLSFO kullanılacağından,kullanılan yakıtın üreticinin
tavsiye ettiği viskozıte aralığında olduğundan emin olunuz.Eğer bu
aralıkların dışında ise aşagıdakı önlemleri almanız tavsıye edilir.
-Düşük viskozıtelı yakıtı basabilecek yakıt besleme pompası kullanın,
-Pompa sealini değiştirin.
-Bir yakıt soğutucu sistemi yerleştirin(besleme pompasından yukarıya
doğru bir akış yapmak mümkündür.)

•
•

•
•

(3)Ekipmanların bakımı;
VLSFO-RM nın viskozıtesinin geniş bir aralığa sahip olacağı
düşünüldüğünden,VLSFO-RM nin yüksek viskoziteli ve yüksek atık içerikli
yakıtla kullanılması durumunda,yakıt enjeksıyon sisteminde ve yakıt
besleme sisteminde aşınmanın artacağı kesindir.Yakıt tankındakı, VLSFORM nın viskozitesi,daha önceden alınandan daha düşükse yakıt
değiştirilmeden önce yakıt sisteminin uygun sekilde bakımlarının yapılması
gerekebilir.
(4)Viskosimeter;
Eğer,gemi bir viskometreye sahipse,viskozitenın göreceli olarak
yüksek olduğu durumlarda(örneğin 50C de 100 cst veya daha
yüksek)yakıtın viskozitesını kontrol edebilirsiniz.Bununla birlikte stim ile
kontrol edılen viskometrelerde,limitlerın altındaki viskoziteyı kontrol
etmek çok zor olacaktır.

•
5)Seyirde alınacak tedbirler;
•
a.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.
•
b.Makina girişinde üreticinin tavsiye ettiği viskoziteyi
güvence altına almak için,yakıt sıcaklığını daima kontrol
altında tutun.(bazı üretıciler >2 cSt olarak minimum viskozıte
önermektedir.)

•
•

6)Parafin oluşumu;
Düşük viskoziteye sahip(örneğin 50C de 20 Cst den az) ve
yüksek akma noktasına sahip VLSFO-RM ticari olarak temin
edilebileceğini biliyoruz.Böyle bir VLSFO-RM kullanılırken,soğuk akış
özellıklerine (parafin oluşumu ile aynı)özellikle dikkat edilmelidır.Bu
durumlarda,gemi mühendisleri yakıt sıcaklığını kısa aralıklarla
yönetmekte zorlanabilirler.Ancak,bu aşamada bu yakıtın ticari
piyasada ne kadar sağlanacağı açık değildir.
7)Katkı maddeleri;
•
Viskozite kontrolundan sonra, eğer VLSFO-RM nin yağlama
özelliği ile ilgili bir endişe taşıyorsanız,yağlama geliştiricilerinin
kullanılması bir seçenek olabilir.Ancak yağlama geliştiricinin daha
önce tanka ilave edilmesı gerektiğini unutmayınız.

•
•
•

•

3.2.3.SOĞUK AKIŞ ÖZELLİĞİ
1.POTANSIYEL RİSKLER;
Yukarıda anlatıldığı gibi,VLSFO-RM ‘nin mevcut HSHFO’dan daha düşük
kinetik 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.
Diğer yandan ,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 2.5 te tanımlandığı gibi,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.

•
•
•

2.OLASI EKIPMAN SORUNLARI
Potansiyel tehlikeler kısaca özetlenmiştir.
(1)Yakıtın depolama tankından transfer edilmesi mümkün
olmayabılır.
•
Yakıt sıcaklığı akma noktasının altına düşerse(PP),depolama
tankından transferi mümkün olmayabilir.
•
(2)Seperatörde mum birikmesi ve yakıt devresinde filitre
tıkanması
•
Yakıt sıcaklığı PP ‘yı aşsa bile,CFPP ‘nin altına düşerse,boru
devresinde filitrenin tıkanmasına,depoda oluşan mumun ,transfer
devresine aktarılmasına neden olabilir.Fuel oil, bu nedenle
seperatore ulaştığından mum seperator disklerıne yapışır ve
seperatorun verimini düşürür veya tamamen akışı durdurur.
•

• . 3.ALINACAK TEDBİRLER
•
(1)Gemide daha yüksek konsantrasyonda parafin içeren VLSFORM kullanılsa bile,mumun oluşma riski her zaman vardır.HSHFO-RM
kullanıldığı zaman nasıl ısıtma yapıyorsanız,aynı şekilde yakıtı
ısıtın.Bu nedenle,yakıtın uygun sekılde ısıtılması bir önlem olarak
faydalıdır.
•
(2)İyi bir Yakıt yönetim sisteminin göstergesi olarak,yakıt
sıcaklığını size bildirilen PP’noktasından 10 C daha fazla ısıtılması
önerilir.
•
(3)Öte yandan,CFPP teorik olarak sıcaklıkta PP’den daha yüksek
olduğundan,yakıt sıcaklığını sadece PP ye göre kontrol etmek yeterli
olmayabilir.CFPP ölçümü,ISO 8217:2017 DM sınıfında
belirtilmiştir.Eğer mümkünse,DM ‘de gösterilen değerleri dikkate
alarak, CFPP’ nin üstünde yakıtın ısıtılması tavsiye edilir.
•

•

(4)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.
•
(5)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.
•
(6)Eğer,mum seperatorden önce fıltrede yoğunlaştığı
görülürse,filitrenın temizleme süresını sıklaştırınız.

• 3.2.4.CAT-FINES(ALEMINYUM SILİKA İÇERİĞİ)
•
1.POTANSIYEL RİSKLER
•
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 VLSFORM 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.

•

•
•
•
•
•
•
•

2.MOTOR VE EKİPMANLARDA OLASI SORUNLAR
Potansiyel problemler aşağıda sıralanmıştır.
-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,

•
•

•

•

3.ALINACAK TEDBIRLER
VLSFO-RM,ISO 8217:2017 de belirtilen maksımum sınırda Al ve Si ‘yi
içerse bile,Al ve Si içeriği her makına imalatcısının önerdıgı şekilde,ana
makınaya girmeden önce uygun ön işlemlere tabıi tutulduğu müddetçe
etkin olarak kaldırılabilir.Örneğin settlıng tankında ön tedavi ve
separatorlerın uygun bir sekılde çalıştırılması ile bu mümkündür.Bu
nedenle,bununla ilgili ilave tedbır alınmasına gerekli olmadığı
düşünülebilir.
2.2de belirtildiği gibi,VLSFO-RM nın mevcut HSHFO seviyelerinden
daha düşük vizkosıte ve yoğunluğa sahıp olması
beklenmektedir.Kullandıgımız seperatorlerın çalışma prensibi,yakıt
içersındekı parçacıkların,santrıfuj sistemi ile yoğunluk farklılıklarına göre
ayrılmasıdır.Bu nedenle,VLSFO-RM deki Cat-Fines ın uygun koşullarda
HSHFO dakinden daha verimlı bir şekilde kaldırılacağı düşünülmektedir.
Bunun için settling tankta uygun bir ön işlem ve seperatörün uygun
koşullarda çalışması yeterli olacaktır.Sizler için özel tavsiyelerimiz aşağıdaki
gibidir.

•
•
•

(1)Seperatör nasıl çalıştırılmalı?
Separator şu şekilde çalıştırılmalıdır.
(a)Seperatörün verimliliğini düşürmemek için,sıcaklığı sabit
tutunuz.
•
(b)Seperatorun verimliliğini artırmak için,yakıt harcamınıza
göre kapasıteyı ayarlamaya çalışın.Yani separatorden geçen yakıt
miktarını mümkün olduğunca azaltın.(bır seperator genellıkle 10
mikrondan daha büyük parçaları temizlemesi için verimliliğin %80
den yukarı olmaması gerekir.)
•
(c)Gemi iki veya daha fazla seperatöre sahipse,paralel
çalıştırarak separator verimliliği artırmak mümkündür.Bu işlemde
tek bir seperatorden geçen yakıt mıktarı,tercihen tek bir işlem
sırasında geçen miktar kadar olmalıdır.

•
•

•
•

(2)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.
(3)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.

•
•
•
•

•
•
•
•
•

(4)Settling tankının dreyni;
Settling tankından düzenli su ve çamur dreyni yapınız.Bunlar settling
tankından Al+Si ile birlikte çıkarlar.Eğer dreyn yapmazsanız,bu dibe çöken bütün
çamur ve Al+Si denizli havalarda çalkalanacak ve yakıt devresine girecektir.
(5)CAT-FINES tehlikesi;
Eğer Cat Fınes emülsifiye edilmiş bir madde ile birleşirse,belirgin özgül
ağırlık azalır ve seperatorun verimliliği düşer.Bu nedenle,yakıt içersındekı su
miktarının uzaklaştırılması ve emusifıye olmasının mümkün olduğunca önlenmesi
gerekir.
Eğer emusifiye olmuş bir yakıt ile karşılaşırsanız,aşağıdakı yöntemler etkili
olacaktır.
(a)Yakıtta,suyun karışmasını önleyin.
(b)Yakıtın dinlenme süresını uzatın ,suyun yakıttan ayrışmasını sağlayın.
(c)Yakıt tankını ısıtın ,gerekirse suyun buharlaşmasını sağlayın.
(d)Mumkun olduğunca bu yakıtı seperatorde ayırmaya çalışmayınız.

•
•
•
•
•
•
•
•

(6)FİLİTRELER
Otomatik back flow filitrelerden dönen kirli yakıtın
settling tankına dönmesine müsaade etmeyin,mümkünse bu yakıtı
diesel dışında kullanın.
(7)ÜRETiCi TAVSİYESI
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

•
•
•

•

3.2.5.ATEŞLEME YANMA KALİTESİ
1.POTANSIYEL RİSKLER
2.5 de belirtildiği gıbı,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.

•
•

2.MAKİNALARDAKİ POTANSİYEL SIKINTILAR
İki stroklu düşük devirli makinalar veya 4 stroklu yüksek
devirli makinalardaki olabilecek problemler aşağıda açıklanmıştır.
•
Düşük devirli 2 stroklu makınalar;
•
(1)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.)
•
(2)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.

(3)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,

•
•

Yüksek devirli 4 stroklu makinalar;
2.5.5 açıklandığı gibi,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
çıkabıleceği düşünebilinir..

•
•
•

3.POTANSİYEL PROBLEMLERİ ÖNCEDEN NASIL TESBİT EDERİZ?
(1)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.

•
•
•

•

(2)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.

•
•
•
•
•
•
•
•

4.POTANSIYEL PROBLEMLERI TESBIT ETTIKTEN SONRA NE YAPMALIYIZ?
Makİna performansı takİp edilirken silindır laynerde,piston ringlerde
anormal yanmadan kaynaklanan belirtıler görüldüğünde ,olası sorunları azaltmak
için aşağıdaki geçici önlemlerı alabilirsiniz.
(1)2 STROKLU MAKINALAR
-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.
(2)4 STROKLU MAKINALAR
-Mümkünse makine verimini ,orta yüke yükseltin.Ancak bu bir
generatörse,çalışan makinaların sayısını ,geminin ıhtıyacı olan gücü iyi hesaplamak
gerekır.
-Yanma geliştirici kullanın.

•
•
•
•
•

•
•

3.3.6.IMO TASLAK KILAVUZUNDA TANIMLANAN DİĞER OLASI RISKLER NELERDIR?
2.5.6 da belirtilen beş potansıyle rıske ek olarak,IMO Taslak kılavuzunda
stabılte,asıt sayısı,parlama noktası ve tanımlanmamış bıleşenleri güvenli seyir için
potansıyel etkıler olarak tanımlamaktadır.
(1)STABILITY
ISO 8217:2017 de minimum Toplam Sedıment yaş sınırı,RM derecesınde yakıtın
stabılıte endeksı olarak tanımlanır.
Dıstıle yani dıesel yakıtlar neredeyse hiç kalıntı içermediği için,stabilite bozulsa bile
çamurun çökmesi riski çok düşüktür.(toplam sadiment varlığı temiz veya berrak
değilse DMB için ölçülür.)Bu nedenle,ISO 8217:2017 deki spekleri karşılıyan bir
yakıt kullanıldığında daha fazla önlem almaya gerek yoktur.
(2)ASİT NUMBER
ISO 8217:2017 de maksimum asit sayısı limitleri sırasıyla DM ve RM derecelerinde
belirtilmiştir.Bu nedenle,speklere uygun yakıt kullanıldığında daha fazla önlem
almaya gerek yoktur.

•
•

(3)FLASH POINT
SOLAS sözleşmesinde (Bolum 1-2Duzenleme
4.2.1.1)yakıtın parlama noktası açıkça belirtilmiştir.Ayrıca ISO
8217:2017 de ,yakıtların parlama noktaları SOLAS sözleşmesine
uygundur.Bu nedenle speklere uygun yakıt kullanıldığında,daha fazla
önlem almaya gerek yoktur.
•
(4)OLAĞAN DIŞI BİLEŞENLER
• Bir çok rapor,normal yakıtta bulunmayan organık bılesenlerin,bazı
bölgelerdekı problemlı yakıtlar içersınde bulunduğu tesbit etmiş ve
bİldirmıslerdır.Bu organık bileşenlerin ISO 8271:2017 de sayısal bir
karşılığı yoktur.Bu organık bileşenlerin,genellikle ham petrolden
elde edilen ürünlerde olmadığı bilinmektedir.
• Bununla birlikte ,bu organik bileşenlerinn doğrudan bu sıkıntılara
neden olup olmadığı henüz bilinmemektedir.

• 3.3.7.OLAĞANDIŞI BİLEŞENLER
• Ancak,günümüzde IMO bir bilinmezi ifade etse bile,yaşananlar
çok farklıdır.Sizlere,Olağandışı birleşenleri bir örnek ile
anlatmak istiyoruz. Bir geminin analiz raporunu 3.2.6’ da
bulabilirsiniz.
• Bir geminin yakıtında GCMS analizi sonucunda içinde Styrene,
DCPD , Indene ve Methylstyrenes tespit edilmiştir ve bunlar
ana makinada hasarlara ve aşınmalara sebebiyet vermiştir.

• Teknik Güncelleme 29/11/2018
• Stiren, Indene Ve DCPD'nin Varlığından Kaynaklanan
Sorunları nasıl kanıtlarız?
• Yakıt üreticilerinin bazı üyeleri, Stiren, Inden ve DCPD'nin
varlığının herhangi bir soruna neden olabileceğini kabul
etmeyi reddediyorlar. Onların argümanı, yıllardır bu
maddelerin herhangi bir zararlı etkisi olmadan bunker
yakıtında mevcut olduğunu söylüyorlar. Bu arada Viswa Lab,
gereksiz alarm verdiği için suçlandı.

•

• Viswa Lab, defalarca sadece tek bir maddenin, sadece yüksek
seviyelerde bile, Stiren gibi tek bir maddenin varlığının 2000 ppm'de
herhangi bir sorun yaratmadığını vurguladı. Sorunlara neden olan
her biri 100 ppm'in üzerindeki Stiren, İnden ve DCPD'nin
birleşimidir.
•
• Lütfen, Viswa Lab (VL) tarafından çizilen deneysel sonuçların
“Tersine Mühendislik” olarak adlandırılabilecek mühendisliğe
dayandığını unutmayın. Müşteriler problemleri rapor ederler ve VL,
kirletici maddelerin varlığını belirlemek için Gas Chromatography
Mass Spectrometry (GCMS) ile yapılan testler de dahil olmak üzere
detaylı analizler yapar.
• Yakıt üreticileri bu kanıtları talep etti ve Viswa Lab ın, deneysel
sonuçlarını kabul etmek zorunda kaldılar.Ancak,sonuçların bilimsel
olduğuna karşı çıkmaya devam ediyorlar.

• Fotoğrafta yakalanan ve istenildiğinde bir kanıt kabul edilen bir
örneği size göstermekten çok mutlu olduğumuzu bilmenizi isteriz..
• Bu örnek bir etilen parçalayıcının dreyninden alınmıştır.
• İçerik test edilmiş ve Stiren, DCPD, Indene varlığını göstermektedir.
Şekil l'den, bir sıvı akan matriste drenajın ve ayrıca katılaşan bir
çökeltinin görüldüğü görülebilir (Pic 2). Bir süre zarfında sıvı,
polimerizasyon olarak adlandırılabilecek şekilde katılaşır. Sıvı formda
monomerler, dimerler ve trimerler olabilir, ancak zaman geçtikçe bir
katı maddeye donma eğilimi gösteren polimerler oluştururlar. Bu
tam olarak bir yakıt pompası barrel ve plunger de olan şeydir. Yakıt
pompasında plunger ve barrel arasındaki boşluğun yaklaşık 8
mikron olduğunu unutmayın.

• Şişedeki madde cutter stock olarak bunker yakıtına eklenir. Rafineri
veya petrokimya tesisinin atık boşaltımından kurtulmasına yardımcı
olur ve bunker yakıt tedarikçilerinin bunu düşük maliyetli bir cutter
stock olarak kullanmasına yardımcı olur.
• Sonra ne olur, bu bir zaman meselesidir. Sıvı katılaşır, polimerize olur
ve aniden plunger barrel içinde donar kalır. Ana makina aniden
durduğunda, Gemi personeli bir çözüm bulmaya çalışırken çıldırır.
Köprü üstü de panikler, çünkü makine çalışmadığından, gemi
sürüklenmeye başlamıştır. Yoğun bir trafik bölgesinde, bu ciddi kaza
riskidir.

•

Gemi personeli plunger ve barrel’i çaresiz bir şekilde söker, yüzeyleri temizler ve
tekrar takar. Bazen şansları yaver gider ve yakıt pompaları çalışmaya başlar. Ancak,
plunger ın barrel a yapışması çok güçlü ise, plunger çıkarmak mümkün değildir, tek
alternatif yakıt pompasını değiştirmektir. Çoğu durumda, gemilerde bir dizi yakıt
pompası hazır olarak bulamıyabilirsiniz.

•

Lütfen bu maddeyi inceleyiniz ve eğer sıvı maddeyi iki parmağınız ile karıştırırsanız,
bir süre sonra sıvı katılaştıkça başparmağı ve işaret parmağınız birbirine yapışır.
Yakıt pompasında tam olarak olan budur.
Bundan daha iyi bir kanıt istenemezdi.

•
•
•

Hatırlanması gereken en önemli nokta, bu maddelerin bunker yakıtında ne bir işi
olduğunun hiç bir açıklaması yoktur.
Mesele,ne kadar küçük ya da ne kadar büyük olduğu değildir.Mesele çok ciddi bir
kirliliktir.

Resim 1. Ethylene cracker stream in liquid
form

Resim 2 Closer look at the polymerized
products

Resim 3 Polymerized products

2.KONU

SCRUBBER KULLANAN GEMİLER İÇİN LİMAN
REHBERİ

•

EĞER SCRUBBER SİSTEMİNİZ VARSA,ATIK SUYU DENİZE VERMEDEN ÖNCE YEREL KISITLAMALARA
DİKKAT EDİN.

•

IMO, scrubber gemilerin kükürt emisyonlarını azaltmak için kabul edilebilir bir araç olarak görse de,
bazı kıyı Devletleri ve limanlar, SCRUBBER kullanımını kısıtlıyan yerel düzenlemeleri
uygulamaktadırlar.,

•
•
•
•
•

MARPOL Ek VI'ya uyum
IMO, egzoz gazı yıkayıcılarının, gemilerin kükürt emisyonlarını azaltmanın ve MARPOL Ek VI'ya
uygunluğu sağlamanın kabul edilebilir bir aracı olduğunu düşünmektedir.
Ayrı bir rehber olarak düzenlenen Karar MEPC.259 (68) 'de,
-Doğrulayan,
-Test yapan,
-Kontrol eden ve
-Belgeleyen
Scrubber sistemlerinde ve Scrubber suyunun denize boşaltılması için kriterleri belirler.

•
•

•

Scrubber Deşarjında Yerel Kısıtlamalar
Bununla birlikte, bazı kıyı Devletleri ve limanlar, açık lop scrubberların
yıkama suyunun boşaltılmasını kısıtlayan veya tamamen yasaklayan veya
scrubberların kullanımını yasaklayan daha sıkı gerekliliklere sahip yerel
düzenlemeler uygulamaktadırlar.
Şu anda, scrubber suyunun boşaltılması üzerinde etkili olan yerel
yönetmeliklere sahip aşağıdaki bölgeler/eyaletler/limanlar bu yerel
kısıtlamaları yapmaktadır.Ancak liste tam olarak düşünülmemelidir

.

• Çin
• Çin Ulaştırma Bakanlığı (MOT), Gemi Hava Kirletici Emisyon Kontrol
Alanlarının Denetimi ve Yönetimi Uygulamalarının Düzenlenmesi
Hakkında Bildirimini yayınladı. Yayınlanan bildirimler;
• 1 Ocak 2019’dan itibaren ,iç emisyon kontrol alanlarında (ECA’lar)
yıkama suyunun scrubber’ dan boşaltılması yasaktır.
• Liman sahaları ve ECA içindeki sahillerin ve Bohai Körfezi sularınında
boşaltım yapılamaz.
• ECA bölgesine girildiğinde bu yasak uygulanacaktır,
• Güneydoğu eyaleti Hainan'a yakın olan tüm kıyı bölgelerinin ve
bölgelerin 12nm içinde yıkama suyunun boşaltılması yasak
uygulanacaktır.

•
•
•
•

Hong Kong
Bir gemi IMO 2020 Uyumlu Yakıtlar gereksinimlerini karşılamak için, Hong
Kong sularında Scrubber kullanmak niyetinde ise,
Uyumlu yakıt kullanımından muaf olmak istediğini Hong Kong makamlarına
bidirecek ve gerekli işlemleri yapacaktır,
Muafiyet başvurusu, 1 Ocak 2019'dan sonra bir geminin Hong Kong'a ilk
ziyaretinden en az 14 gün önce yapılmalıdır

.

• Singapur
• Singapur Deniz ve Liman İdaresi'ne (MPA) göre, 1 Ocak 2020'den
itibaren Singapur liman sularında discharge yapılması yasaktır.
•
• MPA, IMO’ nun buradan erişilebilecek 2020 Kükürt limitleri
hakkında faydalı bilgiler yayınladı.
• Open Loop Scrubberlarla donatılmış gemilere, geminin liman
sularına gelişinden önce kapalı devre moduna veya uyumlu yakıta
geçmelerini önerir.
• Scrubber’dan gelen kalıntılar, Singapur’un Çevresel Halk Sağlığı
(Zehirli Endüstriyel Atık) Yönetmeliği kapsamında toksik endüstriyel
atık olarak sınıflandırılmıştır.
• Scrubber atıkları yalnızca lisanslı Toksik Endüstriyel Atık Toplayıcıları
tarafından toplanabilir.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hindistan
2018’deki DG Mühendislik Genelgesi 05’te, Hindistan MEPC.259 (68) 'de belirtilen kriterleri
karşıladığı takdirde scrubber yıkama suyu boşalımlarına izin verildiğini göstermektedir.
Bununla birlikte, bu, yerel düzenlemelerin de takip edilmesi gerektiği şartıyla geçerlidir. Şu an
itibariyle, bazı bölgelerde yerel kısıtlamalar getirilip getirilmeyeceği açık değildir.
UAE
Abu Dhabi
2013'te Abu Dabi makamları “Gemi sahipleri,Gemi kaptanları ve Acenteler İçin Gemi
Boşaltma ve Bakım Kılavuzu” nu yayınladı.
Kılavuz aşağıdaki maddelerı içermektedir :
Scrubber suyunu kirletici maddelerden arındırılmışsa, liman sularında boşaltılabilir
Scrubber çamuru, gemiden Abu Dabi Limanlar Şirketi (ADPC) lisanslı atık imha yüklenicisine
boşaltılmalıdır.
Fujairah
252 sayılı denizcilere bildirime göre, Fujairah Liman Başkanı, liman sularında open loop
scrubber kullanımının yasaklanacağını açıkladı.

•
•
•
•
•
•
•
•

AVRUPA
Belçika
Avrupa Komisyonu’nun 2016’da scrubber suyunun tahliyesi ile ilgili notu,
limanlardaki ve iç sulardaki tahliyeyi yasaklamaktadır.
Almanya
CDNI Sözleşmesinin 1. ve 3. maddeleri uyarınca iç kanal sularında ve
Ren'de tahliye yapılmasına izin verilmez.
Litvanya
Yetkililer şu anda scrubber deniz suyunun deniz ortamı üzerindeki etkisini
inceliyorlar ve çalışmanın tamamlanmasından sonra sonuçlarını
çıkartacaklar.
Bu arada, Avrupa Komisyonu’nun scrubber yıkama suyunun tahliyesine
ilişkin 2016 notuna atıfta bulunarak, mevcut durumun, Ulaştırma Bakanlığı
tarafından onaylanan liman kurallarına ve kullanım şartlarına göre, liman
sularında tahliye yapılmasına izin verilmediği görülmektedir.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Letonya
Avrupa Komisyonu'nun 2016 notu belirtildiği gibi genel pozisyon, tahliyeye liman ve karasularında
izin verilmemesidir.
Tartışmalar düzenlemeler iyileştirilmesi ve daha fazla netlik sağlamak için, Avrupa Komisyonu içinde
şu anda devam etmektedir.
İrlanda
Dublin
İrlanda makamları’nın 2018 sayılı “Egzoz Gazı Scrubber Yıkama Suyunun tahliye Yasağı” ndaki
Bildirimi, Dublin liman yetkisi altındaki sularda, scrubber suyunun tahliyesini yasaklandığını
öngörmektedir.
Dublin liman yetkisi, doğuda Matt Talbot Memorial Bridge'den Kuzey ve Güney Burford
şamandıraları ve Sorrento Noktası boyunca Baily Deniz Feneri'nden bir çizgiye kadar olan suları
içerir.
Waterford
Waterford Limanı’nın “Egzoz Gazı Temizleyici Yıkama Suyunun Tahliye Edilmesi Yasağı” uyarısına
göre, Ocak 2019’un başından itibaren liman limitlerinde scrubber yıkama suyunun tahliyesi yasaktır.

•
•

•
•

•

Cork
2018 sayılı 15 numaralı liman bildirimi, hassas ekosistemler üzerindeki etki
potansiyeli olduğunu ve liman şirketinin yetki alanı dahilindeki Natura
2000 sahalarının bolluğunu, liman suyunda scrubber yıkama suyunun
tahliyesinin yasaklandığını belirtir.
Norveç
1 Mart 2019 tarihli ve 488 sayılı Yönetmeliğin gemilerin ve mobile off
shore birimlerinin çevre güvenliği ile ilgili düzenlemelerinde, Norveç
fjordslarında open loop scrubberların kullanılması yasaktır.
Ayrıca, closed veya hibrit tip scrubber kullanan gemiler için, havaya verdiği
emisyonları azaltığını gösteren bir ünite bulundurmalıdır.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

AMERİKA
Hawaii, ABD
Koşullu bölüm 401 wqc (su kalitesi Sertifikası) 2013 vgp bölüm 6.7'de belirtildiği gibi, belirli
gereksinimlere tabi olan yıkama suyunun boşaltılmasına izin verir.
Connecticut, ABD
Connecticut, 2013 Gemi Genel izni (Vessel General Permit)(VGP) gerekliliklerinin bir parçası olarak
belirli koşullar ortaya koydu.
2013 VGP'NİN 6.5.9[UK1] bölümüne uygun olarak, egzoz gazı yıkayıcı yıkama suyunun VGP
kapsamında bulunan herhangi bir tekneden Connecticut sularına boşaltılması yasaktır.
Kaliforniya, ABD
Carb OGV (California Air Resource Board for Ocean Going Vessels) düzenlemeleri, scrubberlar gibi
azaltma teknolojilerinin kullanılmasına izin vermez, bu nedenle bunların kullanımı ve herhangi bir
scrubber suyunun boşaltılması yasaktır.
Long Beach limanı için gemi tahliyesi düzenlemeleri de liman sularında yıkayıcılardan yıkama
suyunun boşaltılmasının yasak olduğunu belirtmektedir. Bununla birlikte, geminin deneysel veya
geçici bir araştırma iznine sahip olması durumunda CARB'NİN 2017-1 deniz bildirimine uygun olarak
tahliye edilmesine izin verilir.

•
•
•
•
•
•

•

Avustralya
Bugün itibariyle, open loop scrubber yasaklanması için herhangi karar yoktur.
Bu, AMSA ve MIAL tarafından barındırılan 6. yuvarlak masa tartışmasının
özetinde belirtilmiştir.
Yetkililerin şu anda scrubber tahliyesi yaratacağı etkileri gözlemlemektedirler.
Güney Afrika
Deniz bildirisinde no. 2019 Güney Afrika’dan 08’i, MEPC.259 (68) sayılı kararda
belirtilen IMO tahliye kriterleri yerine getirildiği sürece, open loop
scrubberlarda dahil olmak üzere tüm onaylı scrubberları kabul ettiğini
göstermiştir.
Ancak, son raporlar Güney Afrika’nın open loop scrubber kabulü konusundaki
tutumunu yeniden değerlendirebileceğini göstermektedir. Eylül 2019'da bir
karar bekleniyor

• Öneriler
• Diğer çeşitli kıyı Devletleri ve limanlar, scrubber yıkama suyunun
deniz ortamı üzerindeki olumsuz etkilerini gerekçe göstererek
benzer yasakların uygulanmasını tartışıyorlar.
• Bu nedenle, şu anda açık loop scrubber sularındaki tahliyeyi
yasaklayan yukarıdaki devletlerin / limanların listesinin zamanla
artması muhtemeldir.
• Scrubber suyunun tahliye edilmesine izin verilmeyen alanlarda,
gemi operatörleri kükürt sınırlarına uyumu sağlamak için
seçebilecekleri iki seçeneğe sahiptir:
• Open loop scrubber yerine uyumlu yakıt kullanın; veya
• Close loop çalışma moduna geçme, bu durumda halihazırda
kurulmamış olan open loop sistemlerini close loop veya hybrid
sistemlere dönüştürmeniz gerekebilir.

• Yeterli düzeltme süresi
• Herhangi bir değişiklik durumu düşünülerek , yasak veya yasaklı
bölgelere giren gemi için önceden kontrol yapılmalıdır.
• Bu kontrol,gemi bölgeye girmeden önce düzeltilmesi için yeterli
zaman sağlayacaktır.
• Yönetmelik bilinci
• Gemİ Sahiplerinin ve Gemi Personelinin, durumu yakından
izlemelerini ve open loop scrubber donatılmış gemilerin
mürettebatının bu kısıtlı limanlardan haberdar olmasını
sağlamalıyız.
• Ciddi bir önlem olarak, open loop scruber takılmış gemilerin, bir
geminin sefer planlaması olarak scrubber suyunun tahliyesi için bir
plan yapması gerekecektir.

3.KONU

SCRUBBER KOROZYONU NEDEN OLUŞUR VE
NASIL ÖNLENİR?

• 2020 kükürt düzenlemeleri yaklaşırken, temizleyiciler
en önemli gemi sahiplerinin seçimi haline
geldi. Ancak, çoğu temizleyici korozyon sorunlarından
ve bununla nasıl başa çıkılacağından haberdar
değil. Yani, işte bu yıl Norshipping tarafından sunulan
kapsamlı bir rehber.
• Şunlara birliktebakalım.

• Operasyonel koşulların anlaşılması
• Korozyon sorunlarına doğru ilerlemeden önce, elverişli
çalışma koşullarına bir göz atalım. Aşağıda verilenler,
optimal koşulları tanımlayan kritik parametrelerdir.
-Sıcaklık: 40 - 80 ℃ / 250 - 350 ℃
-deniz suyunun pH'ı = 7.5 - 8.4,
-Alkalinite = pH'taki değişime dayanma yeteneği
-Klorür içeriği: ≥ 20.000 ppm
-Bazı işlemlerde düşük pH (2-4)
-Sodyumhidroksit (NaOH) ilavesi veya ilavesi

• Korozyon neden oluşur?
• Devam edelim, korozyonun neden ve nasıl oluştuğunu
anlayalım. Korozyon 2 çeşit olabilir - oyuk korozyonu ve çatlak
korozyonu - hem kullanılan pasif paslanmaz çelik tabakaya hem de
pasif filmi korumak için gereken oksijen içeriğine bağlıdır.
• İdeal olarak, pasif tabakanın% 10-5'inden daha büyük bir kısmı,
oksijen içeriği 2-3 nanometrede tutulursa korozyon tabakasını
büyük ölçüde azaltır.
• Kullanılan paslanmaz çelik, bir yıkayıcıda hayati öneme sahiptir;
çünkü stres korozyonu, yorulma korozyonu, taneler arası korozyon,
galvanik korozyon, kaynak ajanın yapısına bağlı olarak atmosferik
korozyon gibi birçok farklı korozyona neden olabilir.

• Önleme
• Uygun temizleyici malzemesi seçimi yapılmadan
korozyon önlenemez. Bu nedenle, sadece temizleyici
tesisatının kalitesini kontrol etmek değil, aynı zamanda
üreticiyi kullanılan malzeme ve bozulmamış koşullarda
muhafaza etme süreci hakkında sorgulamak da
önemlidir.
• Birçoğu yerinde uygun bir bakım programına sahip
olacak, hakkında bilgi isteyecek ve akıllıca seçecektir.
• Bu korozyon etkilerini ve yıkayıcı malzeme seçimini bir
sonraki güncellemede tartışacağız.

Scrubberların Korozyon Sorunları ve Zorlukları ile Nasıl Baş Edeceğiz?

•

•
•
•
•

Son scrubbers korozyon güncellemesinde size scrubbers malzeme seçimi
ve norshipping 2019 resmi sürümünde verilen korozyonu nasıl
etkileyebileceği hakkında bilgi verdik. O zamandan bugüne kadar,
IMO'NUN en son yönergelerinde yıkayıcı arızalarını ele almasıyla çok şey
değişti, ancak sorun büyük ölçüde değişmedi. Yani, burada oluşabilecek
çeşitli scrubber korozyon sorunları hakkında ayrıntılı bir fikir var.Korozyon
ZorluklarıBirincil korozyon zorlukları şunlardır:
1. Özel paslanmaz çelik, daha sert talepler anlamına gelir – imalat
sırasındaki hatalar daha az bağışlayıcı ve daha pahalıdır.
2. Temel malzemenin mükemmel özellikleri mükemmel kaynaklarla
birleştirilmelidir.
3. Yanlış / yanlış bir kaynak prosedürü, arıza vakaları arasında 1
numaralı arıza nedenidir.
4. Kaynak ile ilgili sorunlar genellikle bitmiş ürün, korozyon, yorgunluk
vb. kullanım sırasında ortaya çıkar.Bu korozyon sorunlarını bir sonraki
bölümlerde daha fazla tartışalım

Dizayndan dolayı korozyon

Deformasyonu önlemek için tasarım
• * Nötr eksende kaynak
• * Eklem tasarımı sadece deformasyonlar için
değil, aynı zamanda korozyon için de önemlidir
• * Kaynak metal hacmini azaltmak

Uygun Kaynak Malzemesinin Seçilmesi

Yüksek alaşımlı malzemelerin kaynağı

• Genellikle özel paslanmaz çelik, örneğin
254SMO, dupleksler ve Ni-alaşımları
• * Artan eklem açısı, + 10 = > 60 -70,
penetrasyona yardımcı olur
• * Daha kısa kök arazi "burun", C
• * Artan kök boşluğu, d, kök ulaşmak için dolgu
sağlar
• * Önce kaynak; kaldırmak yağ, boya, oksitler
vb. kenarlardan en az 50 mm

Kaynak kusurları nedeniyle görünür sorunlar

• 1. Kusurlar korozyonun başlatılmasını
kolaylaştırabilir.
• 2. Korozyon lokalize korozyon olarak oluşur.3.
Kaynak kusurları korozyon özelliklerini
etkileyebilir:
• A) çatlakların oluşumu-alttan kesme, ateşleme
izleri
• B) pasif tabakayı yok edin – cüruf inklüzyonları,
gözenekler
• C) kirletici maddeleri tanıtmak - düşük erime
Gevrekliği

Isı girişi nedeniyle görünür olmayan
sorunlar
• Kaynaklı bileşen üzerindeki ısı seviyesi kaynak
parametrelerine bağlıdır
• * Yüksek miktarda ısı girişi, daha yüksek
deformasyon seviyesine neden olur, birçok
boncuktan kaçının
• * Yüksek derecede sıkıştırma, daha küçük
deformasyonlarla sonuçlanır
• * Daha ince malzemeler deformasyonlara ve
burkulmaya karşı daha hassastır

Genel dubleks kaynak kuralları
• Ön ısıtma: sadece kurutma
• Dolgu metal: her zaman dolgu metal kulla
• Heat input (control of ferrite-austenite balance): 22Cr, UNS
S32205: 0.5-3.0 kJ/mm
25Cr, UNS S32750: 0.5-1.5 kJ/mm
• Shielding gas:
Shielding gas: Ar (+ He,H2,N2)
Purging gas: Ar (+ N2)
• Interpass temperature: 22Cr : T < 150°C , 25Cr : T < 100°C
• Post-weld heat treatment: No
• nın.

• Korozyon sorunları:Kaynak metalinde dubleks
kaliteler ve ferrit içeriği
• * Ferrit içeriği arasında değişebilir
• * Kaynak metalinde %30 - %65* 50 % - 95 %
HAZ içindeSonuç: korozyon direncinin büyük
değişimi
• * Hızlı soğutma → yüksek ferrit seviyesi
• * Yavaş soğutma → zararlı sigma faz riski

• Kaynak işlemleri nedeniyle zorluklar:
• * MIG sprey ark gömülü yüzey cürufu
• * MIG kısa ark gömülü yüzey cürufu, düşük
sıçrama
• * Mag sprey ark-dışbükey profil, bazı sıçrama
• * Çözüm: Darbeli ark kaynağı ve üç bileşenli
bir gaz, örneğin Ar + %30 He + %2-3 CO2

• Korozyon KoşullarıKaynak koşulları
• * 22Cr / 25cr dubleks, 6mo, çeşitli nikel
alaşımları
• * Doğru kaynak ısı girişi, ınterpass sıcaklık, gaz
koruma…

• Kaynak yaparken zorluklar
• * Kaynak oksit korozyon direncini azaltır
• * Kök tarafında yeterli / uygun koruyucu gaz
koruması
• * Post kaynak temizleme genellikle korozyon
direnci geri yüklemek için gerekli
• * Yüksek nikel alaşımlarının oksitleri ve
kaynakların etrafındaki ısı tonu paslanmaz
çeliklerden daha güçlü bir şekilde yapışır.

• Taşlama ve parlatma
• * Cüruf, oksitler, krom tükenmiş katmanları ve
geometrik kusurları giderir
• * Pürüzsüzlük aşındırıcı malzeme ve performansa
bağlıdır
• * Kaba öğütme, korozyon direncinin azalmasına neden
olur
• * Kullanım sadece demir-ücretsiz aşındırıcı malzemeler
• * Taşlama sıçraması kötü bir görünüm verir ve korozyon
direncini azaltır

Yüzey Sorunları
• Yüzey sorunları kaynak, bükme, tırmalamak ve
yeterli yüzey koruma katmanları eksikliği
nedeniyle parlatma oluşur.

• Serbest demir parçacıkları hemen
çıkarılmalıdır ya da hızlı bir şekilde paslanır ve
paslanmaz çelik yüzeydeki kendi kendini
iyileştiren ”pasif filmi” kırar ve korozyona
neden olur.

• Korozyon sorunları yıkayıcılar için bir tehdit
oluşturuyor ve zamanında ele alınması
gerekiyor.

4.KONU

IMO DAN GELEN SON AÇIKLAMA

•

IMO' nun Kamuya Açık bilgilendirmesi (PASPUBLICLY AVAIBLE SPECIFICATION)yakıt tedarikçileri
ve kullanıcıları için 2020'de maksimum %0.50 kükürt
uygulanması göz önüne alındığında, deniz yakıt
kalitesi ile ilgili hususlar” bu hafta yayınlanmış oldu

•
•
•

•
•
•

Bu belgedeki bazı önemli noktalar aşağıda özetlenmiştir.
1. Bu belgenin amacı-1/1/2020 yılında %0.50 kükürt deniz yakıt kalitesi hakkında
yakıt tedarikçilere ve kullanıcılara bilgi sağlamaktır.
2. Bu standart, Parlama Noktası, Kinematik Viskozite, Soğuk Akış Özellikleri,
Kararlılık, Uyumluluk, Ateşleme özellikleri ve Cat-fines gibi önemli parametreler
hakkında bilgi içerir.
Bununla birlikte, tüm gereksinimler ISO 8217:2017 tablolarıyla uyumludur.
3. Standartta tartışılan bazı distilate yakıtların soğuk akış özellikleri ISO 8217: 2017
ile uyumludur.
4. Çok düşük asfalt seviyelerine sahip yeni yakıtlar göz önüne alındığında, yakıtların
ve istikrarın sağlanması konuları bu standartta çok daha ayrıntılı olarak ele
alınmıştır.
5. Özellikle, yakıtların kararlılığını ve uyumluluğunu değerlendirmek için ek test
yöntemleri ve göstergeleri dahil edilmiştir. ASTM D4740 nokta testi iyi bilinmesine
rağmen, şimdi ASTM D7060, ASTM D7112 ve ASTM D7157 olmak üzere üç yöntem
daha kabul edilmektedir. Bu testlerin her biri, bu testleri yapmak için özel olarak
geliştirilmiş bir ekipman mevcuttur.

•

•
•
•

•
•

6. Bu şartname ISO 8217: 2017 ile uyumlu olacaktır. Yeni% 0.50 kükürt, ISO
8217 tabloları altında listelenen yakıt sınıflarından birinin altında ele
alınacaktır.
7. ISO 8217'nin Tablo 1 ve Tablo 2, diğer çeşitli parametrelerin maksimum
ve minimum değeri açısından hala geçerli olacaktır.
8. Zaten 100'lerce VLSFO numunesi test edildi ve tipik olarak viskozite 10
ila 380 cSt aralığında ve yoğunluk 870 ila 991 kg / m3 arasında çıkmıştır.
9. Viswa Lab, yeni araçları kullanarak geleceğe yönelik testler yapmak, yeni
yakıtları denemek için ön saflarda yer almaktadır. Viswa Lab, istikrar ve
uyumluluk sorunlarını ele almak için algoritmalar geliştirmiştir.
10. Bu PAS'IN bir kopyası aşağıdaki bağlantıdan temin edebilirsiniz;
https://www.iso.org/standard/75113.html

ISO 8217 – 2017 – TABLE 2 – RESIDUAL MARINE FUELS
Characteristics

Unit

Limit

RMA
10

RMB
30

RMD
80

RME
180

CATEGORY ISO - F RMG
180
380
500

700

380

180.0 380.0 500.0

700.0

380.0

RMK
500

Kinematic viscosity at 50
°C

mm2/sa

Max

10.0

30.0

80.0

180.0

Density at 15 °C

kg/m3

Max

920.0

960.0

975.0

991.0

991.0

1010.0

Max

850

860

860

860

870

870

700

500.0 700.0

TEST METHOD(S)
AND REFERENCES
ISO 3104

Sulfurb

mass %

Max

Flash Point
Hydrogen Sulfide
Acid Numberc
Total Sediment - Aged
Carbon Residue – Micro
method
Pour Point
Winter
d
(upper)
Summer
Water
Ash

°C
ppm
mgKOH/g
mass %

Min
Max
Max
Max

60.0
2.00
2.5
0.10

60.0
2.00
2.5
0.10

60.0
2.00
2.5
0.10

60.0
2.00
2.5
0.10

60.0
2.00
2.5
0.10

60.0
2.00
2.5
0.10

ISO 3675 or ISO
12185
Refer to complete
ISO 8217 document
ISO 8754 or ISO
14596, ASTM D4294
ISO 2719
IP 570
ASTM D664
ISO 10307-2

mass %

Max

2.50

10.00

14.00

15.00

18.00

20.00

ISO 10370

°C
°C
volume %
mass %

Min
Min
Max
Max

0
6
0.30
0.040

0
6
0.50
0.070

30
30
0.50
0.070

30
30
0.50
0.070

30
30
0.50
0.100

30
30
0.50
0.150

Vanadium

mg/kg

Max

50

150

150

150

350

450

Sodium

mg/kg

Max

50

100

100

50

100

100

Aluminum plus silicon

mg/kg

Max

25

40

40

50

60

60

Used Lubricating Oil
(ULO);
Calcium and zinc
Or
Calcium and phosphorus

mg/kg

Max

CCAI

Statutory requirements

Calcium >30 and zinc >15 or Calcium >30 and phosphorus >15

ISO 3016
ISO 3733
ISO 6245
IP 501 or IP 470 or
ISO 14597
IP 501 or IP 470
IP 501 or IP 470 or
ISO 14597
IP 501 or IP 470 or
ISO 500

ISO 8217 – 2017 – TABLE 1 – Distillate Marine Fuels

CHARACTERISTICS

UNIT

mass %

Max

1.0

1.0

1.0

1.50

°C
ppm
mgKOH/g
mass %
g/m3
volume %

Min
Max
Max
Max
Max
Max

43.0
2.00
0.5
25
-

60.0
2.00
0.5
25

60.0
2.00
0.5
25

60.0
2.00
0.5
0.10c
25d

mass %

Max

0.30

0.30

0.30

-

ISO 10370

mass %
°C
°C
°C
°C
°C
°C

Max
Min
Min
Min
Min
Min
Min

-16
-16
-

Report
Report
-6
0

Report
Report
-6
0

0.30
0
6

ISO 10370

Density at 15 °C
Cetane Index

kg/m3

Sulfurb

DMA

-

7.0

-

7.0

DMB
DFB
11.0
2.0
900.0
35

TEST METHOD(S) AND
REFERENCES

Max
Min
Max
Min

mm2/sa

-

7.0

ISO 3104
ISO 3675 or ISO 12185
ISO 4264
ISO 8754 or ISO 14596,
ASTM D4294
ISO 2719
IP 570
ASTM D664
ISO 10307-1
ISO 12205
ASTM D7963 or IP 579

ISO 3015
IP 309 or IP 612
ISO 3016

volume %
mass %

Max
Max

0.010

0.010

0.010

0.30c
0.010

Refer to complete ISO
8217 document
ISO 3733
ISO 6245

μm

Max

520

520

520

520d

ISO 12156-1

Clear & Brightg

Appearance
Water
Ash
Lubricity, corrected wear scar diameter (WSD) at
60 °Ch

CATEGORY ISO - F DFA
DMZ
DFZ
6.0
6.0
2.0
3.0
890.0
890.0
40
40

DMX
5.5
1.4
45

Kinematic Viscosity at 40 °C

Flash Point
Hydrogen Sulfide
Acid Number
Total Sediment by Hot Filtration
Oxidation Stability
Fatty Acid Methyl Ester (FAME)e
Carbon residue - Micro method on the 10%
volume distillation residue
Carbon residue - Micro method
winter
Cloud Pointf
summer
winter
Cold Filter Plugging Pointf
summer
winter
Pour Point (upper)f
summer

LIMIT

c

5.KONU

YENİ YAKITLARA HUKUKSAL YAKLAŞIM

• YENI YAKITLAR
• HUKUKCU GOZU ILE 2020 DÜŞÜK KÜKÜRTLÜ YAKITLARLA İLGİLİ
DÜZENLEME
• PROF.DR.M.FEHMİ ÜLGENER’den alıntıdır.
• 1.ÖZET
• KISACA OZETLEMEK GEREKİRSE MARPOL 14.1.3(ANNEX VI)1.1.2020
DEN ITIBAREN ECA BOLGELERINDE%0.1,ECA DIŞINDAKİ
BÖLGELERDE %0,5 KÜKÜRT IÇEREN YAKIT KULLANILACAKTIR.
• YİNE MARPOL 14.1.3(Annex VI)01.03.2010 dan itibaren yukarıdaki
tanımlanan değerin üzerinde kükürt içeren yakıtların gemilerde
bulunması yasak hale geliyor.Yani eski yakıt almadan,gemideki eski
yakıtın ortadan kaldırılması için verilen süre anlamında anlamamız
gerekiyor.

•
•
•
•

•
•
•
•
•

2.ALTERNATİFLER NEDİR?
Armatörün gemiyi veya makinasını değiştirmeden iki alternatifi
bulunmaktadır.
A)SCRUBBER:Egzost gazına ,Alkaline suyu uygulanarak istenmeyen
kimyasalları egzost içinden alma operasyonu diye tarif edebiliriz.
Eğer,Scrubber kullanıyorsanız,yukarıdaki uygulamadan muaf
tutulacaksınız.Burada sıkıntı ,ülkelerın karasuları için
uyguluyacakları,scrubber suyunun denize dökülmesı ile ilgili kısıtlamalar
olacaktır.
Bunun için,açık lop,kapalı lop,hybrıd dıye 3uygulama geliştirilmiştir.
B)UYUMLU YAKITLAR
2020 yılından itibaren,Armatör iki tür yakıt kullanacaktır.
-%0,5 kükürt oranlı yakıt kullanılması,(VLSFO-RM)
-%0,1 kükürt oranlı yakıt (ULSFO-DM)(bu yakıt zaten şu anda ECA
bölgelerınde kullanılan yakıttır)

• 3.UYUMLU YAKITLARIN TEMIN EDILMESI
• Bu yakıtların 1.01.2002 den itibaren her limanda bulunma ihtimali
bulunmamaktadır.IMO bu durumu göz önüne alarak ,şartları yerine
getirdiği takdirde belirli bir süre ile yüksek kükürtlü yakıt
kullanmasından dolayı sorumlu olmasının önüne geçmek için bir
mekanizma oluşturmuştur.
• Buna göre,uyumlu yakıtın bulunması için her türlü çaba gösterilmiş
ama bulunamamışsa ,kaptan yada donatan geminin bulunduğu
yerde ve buraya alternatif olabilecek diğer limana yapılacak sefer
için gerekli olan yakıtın bulunması için sarf edilmiş çabaları ispat
edebilecek bir rapor hazırlıyacak ve derhal varış yerındekı Liman
Devleti ile Bayrak Devleti yetkililerine yollayacaktır.Gösterilen
çabaların içersınde ,uygun yakıta alternatıf diğer yakıt türlerinin
araştırılması da dahildir.Bu rapor uygulamada”FONAR””FUEL OIL
NON AVAILABILITY REPORT)olarak isimlendirilecektir.

•

•
•

•

Göründüğü kadarı ile yukarıdaki sorunun cevabı kolay
gözükmemektedir.Cünkü,bu konuda kesin kurallar bulunmamakta,karar
klüp takdirine bırakılmaktadır.
Aşağıdakı sınıflandırma bu durumu açıkça ortaya koymaktadır.
-Kesin olarak belli olan husus,yeni yakıt duzenine uyumsuzluk nedeni ile
verilecek cezaların ve yaptırımların mali sorumluluk sigortası kapsamı
altında yer almadığıdır.
-Bununla beraber scrubber sisteminin bozulması dahil,yakıtın yanlışlıkla ya
da bulundurulmasından kaynaklanan para cezaları,bazı şartlar bağlı olarak
ve sigorta şirketının yönetim kurulunun takdirine bırakılmak kaydı ıle
teminat kapsamına girecektir.

•

•

Uygun yakıt bulamama durumunda FONAR’ın düzenlenip ,yetkili
makamlara iletilmek şartıyla ,geminin bir sonraki limana uygunsuz yakıtla
seyir yapmasına izin verilecektir.Bu nedenle,gemilerin uygun yakıt bulmak
için seferlerinden sapmalarına gerek yoktur.
FONAR ,bir muafiyet belgesi değildir.Düzenlemeye uymayan gemiye karşı
bir yaptırım uygulanması söz konusu olduğunda taraf devletler tarafından
dikkate alınacak belgedir.

• MARPOL un ilgili kullanım yönergesine göre;
• -FONAR BİR İSTİSNA BELGESİ OLMAYIP,GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN
BUNU İNCELEYECEK MAKAMIN RAPORDA BELİRTİLENLERİN
GERÇEK OLDUĞUNA İNANMASI GEREKMEKTEDİR.
• -RAPORUN İKNA EDİCİ OLMAMASI VEYA TEKRAR EDEN BİR
ŞEKİLDE FONAR BELGESİ SUNULMASI DURUMUNDA YETKİLİ
MAKAM,YAKITIN BULUNAMADIĞI İDDİASINI DESTEKLEYECEK EK
BELGE VE KANIT TALEP EDEBİLİR.BU DURUMDA GEMI VE
DONATAN ÇOK SIKI DENETİMDEN DE GEÇEBİLİR.
• -GEMİ VE DONATAN UYGUN YAKIT BULMAK VE KULLANMAK İÇİN
ELİNDEN GELEN ÇABAYI GÖSTERMEK ZORUNDADIR.BU ÇABANIN
İÇERSİNE FARKLI VISKOZITE VE KÜKÜRT ORANINDAKI YAKITLARI
BİRLİKTE KULLANABİLMEK İÇİN ISITMAK,KARIŞTIRMAK VB.GIBI
ÇABALAR GİRMEKTEDİR.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

4.AYKIRILIK DURUMUNDA YAPTIRIMLAR NELERDİR?
Eğer ,FONAR belgesi olmadan veya sahte FONAR belgesİ ile yakalanılması
durumunda ,ne şekilde cezalandırılacağı taraf devletlere bırakılmaktadır.Ancak şu
anda cezalar için görüşler aşağıdaki gibidir.
-Para cezası(caydırıcı olması bakımından yüksek mıktarlarda olacağı tahmin
edilmektedir.)
-Geminin tutuklanması,
-PSC yasaklamaları(limana giriş yasağı)olarak özetlemek mümkündür.
Gemilerin denetlenmesi elbette normal liman sınırları içersınde olacaktır.Açık
denizde etkili ve devamlı denetim yapılmasının zorlukları bilinmektedir.Bu
nedenle,IMO ,eski yakıtın gemilerde bulundurulmasını bu nedenle yasaklamıştır.Bu
nedenle liman devleti yaptığı incelemelerde uygun olmayan yakıtın varlığını tesbit
ederse,gemi ve donatan için yukarıdaki yaptırımlar uygulanacaktır.
Bunun yanında,emısyon kontrollarının çeşıtli aşamalarda yapılabilmesi için liman
girişlerine ve köprülere sensorlar veya dronlarla yapılacak egzost emısyon
kontrolları(sniffer)ile denetimlerı yapılacaktır.
Gemı denetimlerınde,yetkililer uygun olan yakıtın kullanıldığına dair her türlü belge
ve delili incelemekle yetkilidirler.

•
•

•

5.MALİ SORUNLULUK SİGORTASI/P AND I
Yukarıdaki yazılanlardan göreceğiniz gibi,konu bır takım cezaların
ödenmesı ve bir takım yaptırımların uygulanmasına müsait bir
konudur.Dolayısı ile konu,ister istemez Mali Sorumluk Sigortalarını akla
getirmektedir.Acaba söz konusu sigorta şirketleri bu cezaları ödeyecekler
mi?
Göründüğü kadarı ile yukarıdaki sorunun cevabı kolay
gözükmemektedir.Cünkü,bu konuda kesin kurallar bulunmamakta,karar
klüp takdirine bırakılmaktadır.

• Kısaca özetleyecek olursak;
• -Kesin olarak belli olan husus,yeni yakıt düzenıne uyumsuzluk
nedenı ıle verilecek cezaların ve yaptırımların mali sorumluluk
sigortası kapsamı altında yer almadığıdır.
• -Bununla beraber scrubber sistemının bozulması dahil,yakıtın
yanlışlıkla ya da bulundurulmasından kaynaklanan para cezaları,bazı
şartlar bağlı olarak ve sigorta şirketının yönetim kurulunun takdirine
bırakılmak kaydı ile teminat kapsamına girecektir.

6.KONU

KULLANILACAK TESTKITLER VE ÜRÜNLER

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Compatibility & Stability Test
Bu kitleri hem kararlılık hem de uyumluluk (esasen aynı test) gerçekleştirmek için gereken her şeyi sağlayabileceğimizi onaylıyoruz.
Gemide Compatibility &Stability Test kit
Viswa Compatibility & Stability , ASTM standardına göre taşınan bir test yöntemini kullanır. Test kiti, artık yakıtın stabilitesini tahmin etmek ve artık
yakıtın başka bir yakıtla uyumluluğunu değerlendirmek içindir.
Özellikleri & Avantajları
* Küçük Ve Kompakt
• Kolay kullanım
* Taşınabilir
* Gemide kullanım için özel olarak tasarlanmış
* aşırı çamur oluşumu gibi yakıt sistemindeki problemleri gemide önlenmesini sağlar.
Denge/Stability Test Prosedürleri
1.
Cihazın ,Giriş sıcaklığının 100°C'ye ayarlayın ve sıcaklık probunu tabanına dokunarak şişe tutucusuna yerleştirerek cihazın 20 dakika
boyunca dengelenmesine izin verin.
2.
Numunenin yaklaşık 30 ml'sini deney kabına dökün.
3.
Karışımın sıcaklığını 20 dakika boyunca korumak için lütfen sıcaklık sensörünün yakıt deney kabına temas ettiğinden emin olun.
4.
Numuneyi ısıtırken yakıtı karıştırmak önemlidir. Lütfen karıştırma oranını 1000 rpm'ye ayarlayın ve manyetik damlalığı yakıt numunesi
içinde tutun..
5.
20 dakika sonra, spot kağıda bir damla yakıtı damlatın. (Kitte bulunur).
6. Uzerınde damla olan spot kağıdı ve diğerini ,her ikisini birlikte de ısıtma yüzeyine yerleştirin. Lütfen sıcaklık probunu ısıtma yüzeyine temas ederek
sıcaklığın korunmasını sağlayın.
7.
Sonuçlar, spot tabakayı ısıtma yüzeyine yerleştirdikten sonra 30 dakika okunacak ve aşağıda belirtildiği gibi yorumlanacaktır.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Compability procedure/Uyumluluk Prosedürü
1.
Sıcaklığı 100°C'ye ayarlayın ve sıcaklık probunu tabanına dokunarak şişe tutucusuna yerleştirerek cihazın 20 dakika boyunca
dengelenmesine izin verin.
2.
2 numuneyi yakıtların harmanlandığı oranda karıştırın (50:50) karışımın, kombine hacmi 30-50 ml olacak şekilde ilave edin.
3.
Yukarıda belirtildiği gibi 7 adımı izleyin.
4.
Sonuçlar, spot tabakayı ısıtma yüzeyine yerleştirdikten sonra 30 dakika okunacak ve aşağıda belirtildiği gibi yorumlanacaktır.
Test sonuçlarının yorumlanması
1.
30 dakika sonra test kağıdını çıkarın. Referans noktasına ve Tablo 1'de verilen referans noktası açıklamalarına bakın. Noktayı, yardımcı
noktadaki standart noktalarla karşılaştırın ve en yakın benzerliğe sahip leke numarasını kaydedin. örnek nokta, yardımcı üzerinde iki ardışık nokta
arasında derecelendirilirse, daha büyük sayıyı kaydedin.
2.
Skor 1 kararlı / uyumlu ve 5 puan kararsız/ uyumsuz demektirAşırı çamur ve yakıt sistemi problemleri gibi gemdeki problemlerinin
önlenmesine yardımcı olur.
Lütfen broşürdeki ayrıntıları ve ayrıca web bağlantısını inceleyiniz.
Tablo 1
Referans leke açıklmaası
Referans leke No
karekteristık görünüm
Homojen leke(içinde halka yok)
Cok az içeride ring gözüküyor
Cok hafif bir koyuluk,İçeride ring gözüküyor ama etrafı koyu
İçeride ring gözüküyor,3 no lu referanstan daha kalın çevresi var
Merkezde çok koyu bir halka ,bu koyuluk çevresinden fazla

•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

http://theviswagroup.com/Compatibility.html
Vıswa Lab Uyumluluk kitleri kullanılarak yapılan testler ASTM D4740 test prosedürüne
dayanmaktadır. Kiti kullanarak ve sağlanan kitapçıkta belirtildiği gibi çok basit test prosedürünü
takiben, test doğru olacak ve ASTM D4740 spot gereksinimlerini karşılayacaktır. Bazı VLSFO'lar için
yanlış pozitifler olabilir (çoğunlukla parafin bazlı yakıtlar). Kolay referans için resmi belirleme
çizelgesini ekledim. Bu özel test için tip onayı veya kalibrasyon gerekmez ve sarf malzemeleri filtre
kağıtlarından ve bazı temizleme çözücülerinden kolayca ve ucuza bulunur
Uyumluluk testi için numuneler laboratuvara gönderildiğinde, yaptığımız ilk test spot test ASTM
D4740'dır. Müşteri isteğine göre ISO 10307-2 - Prosedür A uyarınca toplam sediment testi uygularız.
Lütfen ASTM D4740'ün hızlı bir test olduğunu, ISO 10307-2'nin 24 saat sürdüğünü unutmayın.
Uyumluluk sonuçlarının hızla alınması gerektiğinden, çoğu müşteri ASTM D4740'a güveniyor
Aşağıda, laboratuvarda gerçekleştirdiğimiz uyumluluk testlerinin listesi verilmiştir;
- ASTM D4740-nokta testi (2 saat)
- ISO 10307-2 - toplam tortu testi (uyumluluk bilmenin dolaylı yolu-24 saat)
- ROFA-ASTM D7157 testi (1 saat) - bu, Ekim 2019'dan itibaren yapmaya başlayacağımız yeni bir test
- K-faktörü-bu, BMCI ve Toluen Denklik testlerini kullanarak uyumluluğu tahmin etmek için başka bir
testtir.

7.KONU
SEPERATORLER NE TEMİZLER?
YENİ YAKITLARDAKİ SEPERATOR SICAKLIKLARI

PRODUCTS
Density kg/m3
Viscosity (cSt) Assuming
Viscosity is at 50°C
Pour Point °C
Min Storage temp (°C) for 800
cSt or lower
Temp (°C) seperator

A

B

C

D

E

911.6

955.2

942.3

920.5

950.4

35.4

72.0

232

13

327.8

24

15

9

< 21

< 21

34

30

35

30

40

60°C

80 °C

98°C

40°C

98°C

125.9°C

51.3°C

132.9°C

Approximate Temp (°C) for
12.5 cSt injection viscosity

81.3°C

99.7°C

YUKARIDAKİ SONUÇLAR İLE İLGİLİ YORUMLAR:
PARAMETRELER

GELİŞİM

YORUMLAR

H2O

% 50

Ortalama ıslah

TSP

% 50

Ortalama ıslah

Al+Si

% 74.80

Önemli iyileşme

Fe

% 45.40

Ortalama ıslah

PEFN
GENEL

7 points
İyi ıslah
SEPERATOR PERFORMANSI ÇOK MEMNUN EDİCİ

BÖLÜM 2 – SEPERATOR/FİLTRE VERİMLİLİĞİ SERTİFİKASYONU (PARÇACIK SAYIMI)
Numune
No

1
Micron

2
Micron

5
Micron

10
Micron

15
Micron

25
Micron

50
Micron

100
Micron

Seperasyon
Öncesi

173808

87107

13563

833

234

70

11

3

Seperasyon
Sonrası

98589

45209

5362

147

74

26

15

5

BEFORE PURIFIER ID:
AFTER PURIFIER ID:

F100205XXX – ISO CODE – 20/18/12
F100205XXX – ISO CODE – 19/16/10

8.KONU
YENİ YAKITLARLA İLGİLİ DÜŞÜNCELER
1.DENİZ YAKITLARI OLARAK YILDA 350 000 000 TON YAKIT HARCIYORUZ.
BUNUN 280 000 000 TON U F.OİL ,70 000 000 TON GAS OİL
2020 YILINDAN İTİBAREN BU ORAN DEĞİŞECEK Mİ?BENCE AYNI KALACAK GİBİ.
2.EN ÇOK YAKIT SATAN YER SİNGAPORE
50 000 000 TON İLE BİRİNCİ,AMSTERDAM 9 000 000 TON 5.Cİ SIRADA BU SIRANIN
DEĞİŞECEĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUM.
3.2020 YILI İÇERSİNDE %73 ORANINDA VLSFO veya ULSFO KULLANILMASI BEKLENİYOR.
4.2040 YILINA KADAR FOSİL YAKITLARI KULLANMAYA DEVAM EDECEĞİZ.
5.DÜNYADA ÜRETİNEN YAKITLARIN %75 ‘İ YÜKSEK SÜLFÜR
%25’İ DÜŞÜK SÜLFÜRLÜDÜR.
6.SADECE DÜNYADA VENEZUELLA DA ÜRETİLEN YAKITIN DOĞAL OLARAK SÜLFÜR ORANI
%0,1 DİR.BU DA ÜRETİLEN YAKITIN %1 DİR.
7.TÜRKİYE YAKITI AZERBEYCAN ,IRAK,İRAN VE SUUDI ARABİSTAN DAN ALIR.BUNLARIN
SÜLFÜR ORANI %2,5-3,0 DÜR.

•
•

MAN TAVSİYELERİ
1.YENİ YAKITLARI KULLANMAYA BAŞLADIKTAN SONRA SEKMANLARINIZI SERAMİK
KAPLAMALI SEKMANLARLA DEĞİŞTİRİN.BU LİNERİN UZUN MÜDDET SAĞLIKLI
ÇALIŞMASI İÇİN İSTENİYOR.LİNERDE COLD CORROSION 2020 DEN SONRA TARIHE
KARIŞACAĞI İÇİN HEM YENİ TİP LİNER İMAL EDİLİYOR HEMDE LİNERDE
KOROZYON OLMAYACAĞINI ÖNGÖRÜLÜYOR.BU
NEDENLE LINER AŞINMASIN DİYE,ALEMINYUM +SERAMİK KAPLI SICAĞA
DAYANIKLI SEKMANLAR GELİŞTİRİLİYOR.
2.SOĞUTMA SUYU SICAKLIĞINIZI 80 C DE DÜŞÜREBİLİRSİNİZ.ESKİDEN BU SICAKLIK
85-89 C İDİ.
3.SİLİNDİR YAĞLAMA İÇİN İKİ ZAMANLI MAKİNALARDA BN 40 YAĞ KULLANMAMIZ
TAVSİYE EDİLİYOR.ANCAK YAĞ FİRMALARI BU DÜŞÜK HİDROKSIT YAGLARI DAHA
TEKNIK HALE GETİREMEDİKLERİNDEN PİSTON KAFASINDA VE SEKMANLARDA

•

•

•
•

•

DEPOSİT OLUŞUMUNUN ÖNÜNE GEÇEMİYORLAR.BU NEDENLE KİRLİLİK
GÖRÜLDÜĞÜNDE BN 100 YAĞ İLE YAĞLAMAYA BAŞLANMASI UYGUNDUR.ŞU ANDA
UYGUN GÖRÜLEN 1 HAFTA BN 40 BİR HAFTA YÜKSEK DETERJANLI BN 100 YAĞ
KULLANILMASI TAVSİYE EDİLMEKTEDİR.
4.MS MAKİNALARDA YAKIT POMPASI İLE DÖNÜŞ HATTI KISA,ME MAKİNALARDA BU
HAT UZUNDUR.BU NEDENLE MS MAKINALARDA YEDEK YAKIT POMPALARI
BULUNDURULMASI TAVSİYE EDİLİR.
5.2020 YILINDA BU YAKITLARA ÇOK TALEP OLACAĞINDAN AL+Sİ MİKTARINA ÇOK
DİKKAT EDİLMESİ GEREKİYOR.
6.PARAFİNLİ YAKITLAR GENELLIKLE SAUDI ARABİSTAN DAN ÇIKIYOR.ANCAK
PARAFINLI YAKITI TEKRAR ISITARAK KULLANMAK MÜMKÜNDÜR.AMA EĞER
PARAFIN ÇAMUR HALİNE GELMİŞSE BUNU ALDIRMAK ZORUNDASINIZ.
7.MUHAKKAK BU YAKITLARIN COMPABİLTY TESTİNİ YAPMALARI GEREKİYOR.

•

7.MUHAKKAK BU YAKITLARIN COMPABİLTY TESTİNİ YAPMAMIZ GEREKİYOR.
UNUTULMAMASI GEREKEN EN ÖNEMLİ HUSUS,%90 AROMATİK YAKIT İLE %10
PARAFINLI YAKITI KARIŞTIRABİLİRSİNİZ.
ANCAK %10 AROMATİK YAKITLA %90 PARAFİNLİ YAKITI KARIŞTIRMAYINIZ.
8.EĞER BDR (BUNKER DELIVERY REPORT) DA POUR POİNT YÜKSEKSE YAKIT
PARAFANİK YAKITTIR
EĞER DENSİTY VE VİSKOSITY YÜKSEKSE YAKIT AROMATİK YAKITTIR.
9.SULFÜR AZALDIKÇA CAT FİNES ARTACAĞINI UNUTMAYIN.
10.MUHAKKAK SEPERATOR VERIMLILIGINI ÖLÇÜN,EĞER SEPERATÖR VERIMLILIĞI
DÜŞÜKSE 10 MİKRON FILITE KULLANMANIZI TAVSIYE EDERIZ.MUHAKKAK
FAYDASINI GÖRECEKSİNİZ.
BU FİLİTREYI SEPERATÖR SONRASI ,SERVİS TANKI ARASINA KOYMANIZI TAVSİYE
EDERİZ.

•
•

11.SEPERATORLERIN ASFALTI TEMİZLEYEMEDİĞİNİ UNUTMAYIN.
12.D/G LER YENİ GENERASYON YAKIT POMPALARININ PLUNGERLERINI
VOLFRAM KAPLAMA ILE KAPLANMASI GEREKIYOR.PLUNDER DİĞER
EKİPMANLARDAN DAHA FAZLA GENLEŞTİĞİ İÇİN BU YAPILIYOR.
13.D/G LER İÇİNDE 10 MİKRON FİLİTRE ÖNERİYORUZ.

9.KONU
GEMİDE BDN İLE YAKIT CİNSİNİN BULUNMASI
Paramete
r
Make up

Density

Aromatic Fuels

Paraffinic Fuels

These fuels generally have
higher proportion of
aromatic blend stocks such
as slurry oils, light cycle oils,
vacuum & atmospheric
tower bottoms etc.
Aromatic based fuels have
higher densities. As you may
know the current RMG 380
fuels have density max of
991.0 kg/m3 and gas oils
has a max density of 890.0
kg/m3. Most fuels tend to
have densities above 940
kg/m3.

These fuels have higher
proportion of paraffinic
blend stocks such as VGO,
Distillates etc

API
Gravity

Lower API Gravities (in
many cases less than 15).

Pour
Points

The lower the pour point,
the lower the paraffin
content and the greater the
content of aromatics. These
fuels tend to have lower
pour points compared.

CCAI

In our experience the CCAI
of these fuels is higher.
Bunker fuels made mostly
from Aromatic feed stocks
have CCAI above 840.

Paraffinic based fuels have
lower densities. As you may
know the current RMG 380
fuels have density max of
991.0 kg/m3 and gas oils
has a max density of 890.0
kg/m3. Paraffinic fuels have
densities in the lower 900’s
and closer to gas oil
densities.
Higher API Gravities (in
many cases greater than
18).
These fuels tend to have
higher pour points (spec
limit as per ISO 8217 is 30
deg C). In some cases the
fuel may be solid at room
temperature owing to their
high pour points (similar to
grease)
These fuels have a CCAI in
the lower 800’s and
sometimes less than 800.

Parametreler

Aromatik Yakıtlar

Parafinik Yakıtlar

Make up

Bu yakıtlar genellikle slurry oils,
light cycle oils, vacuum &
atmospheric tower bottoms
vb.gibi aromatik karışım
stoklarının daha yüksek oranına
sahiptir.
Aromatik bazlı yakıtlar daha
yüksek yoğunluklara sahiptir.
Bildiğiniz gibi, mevcut rmg 380
yakıtları maksimum 991.0 kg/m3
yoğunluğa sahiptir ve gas oil
maksimum 890.0 kg/m3 yoğunluğa
sahiptir. Çoğu yakıt, 940 kg/m3'ün
üzerinde yoğunluklara sahiptir.

Bu yakıtlar, MGO, Distilatlar vb. gibi
parafinik karışım stoklarının daha
yüksek oranına sahiptir

API Gravity

Daha düşük API Gravity (çoğu
durumda 15'ten az).

Daha Yüksek API Gravities (çoğu
durumda 18'den büyük).

Pour Point

Aromatik alt akma noktası, düşük
parafin içeriği ve daha fazla içerik.
Bu yakıtlar karşılaştırıldığında daha
düşük akma noktalarına sahip
olma eğilimindedir.

Bu yakıtlar daha yüksek akma
noktalarına sahip olma eğilimindedir
(ISO 8217'ye göre spesifikasyon sınırı
30 ° C'dir). Bazı durumlarda yakıt,
yüksek dökülme noktaları (gres
benzeri) nedeniyle oda sıcaklığında
katı olabilir.

CCAI

Tecrübelerimize göre bu yakıtların
CCAI daha yüksektir. Çoğunlukla
aromatik hammaddelerden
yapılan Bunker yakıtları 840'ın
üzerinde CCAI'ye sahiptir.

Bu yakıtlar 800'ün altında ve bazen
800'den az bir CCAI' ye sahiptir.

Density

Parafin bazlı yakıtlar daha düşük
yoğunluklara sahiptir. Bildiğiniz gibi,
mevcut rmg 380 yakıtları maksimum
991.0 kg/m3 yoğunluğa sahiptir ve
gaz yağları maksimum 890.0 kg/m3
yoğunluğa sahiptir. Parafinik yakıtlar
daha düşük 900'lerde yoğunluklara
ve gas oil yoğunluklarına daha
yakındır.

