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BÖLÜM 1. 
KISACA GERİYE BAKIŞ

Diesel motorlar, kazanlar ve diğer yakıt ile yanan makinalarda yanma 
sonucu ortaya çıkan sülfür oksit miktarının(SOx),yakıtın içindeki 
sülfür oranından kaynaklandığı bilindiğinden, bu miktar 19 Mayıs 
2005’ de yürürlüğe giren Gemilerin Çevreyi Kirletmesinin Önlenmesi 
(MARPOL 73/78) yönetmeliği ile düzenlenmeye başlandı. Kükürt 
içeriğinin sınırlarının bilinmesi için, bütün yakıtlara uygulandı. (Marine 
Environmental Protection Commitee) MEPC 53’ ten (Temmuz 2005) 
MEPC 58’E (EKIM 2008) kadar olan orijinal  Ek VI’ daki değişikliklerle 
ilgili görüşmelerde egzost gazlarında Partikül Madde(PM)ile ilgili yeni bir 
düzenleme yapılmasına karar verildi. PM, karbon dumanının mikrometre 
boyutundaki 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 yakıtın içeresindeki sülfür içeriğinin azaltılması, havadaki 
PM miktarının azaltılması için etkili bir yöntem olarak gözükmektedir. 
Bu nedenle MEPC 58 ‘de kabul edilen revize edilmiş ek VI da, 14 Başlık 
“sülfür”(SOx) den “SOx ve PM” olarak değiştirildi.

Şekil 1’ de görüleceği gibi, Yönetmeliğinin revize edilen ek VI, 14.maddesi, 
aşağıdaki gibi aşamalar halinde sülfür oranının azaltılmasını öngörmektedir. 
“Her faz için aşağıdaki gibi maksimum kütle konsantrasyonu(m/m)sülfür 
limiti uygulanacak ve bundan sonra sülfür konsantrasyonları, kütle olarak 
tarif edilecektir” demektedir.
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BÖLÜM 2
IMO’DAN GELEN YAKIT SPECLERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

IMO’ nun Kamuya Açık Bilgilendirmesi (PAS-PUBLICLY AVAIBLE 
SPECIFICATION) yakıt tedarikçileri ve kullanıcıları için 2020’ de 
maksimum %0.50 kükürt uygulanması göz önüne alındığında, ‘‘Deniz 
Yakıt Kalitesi İle İlgili Hususları”  yayınlanmak zorunda kaldı.

Bu belgedeki bazı önemli noktalar aşağıda özetlenmiştir;

 1.Bu belgenin amacı 1/1/2020 yılında %0.50 sülfür 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 dâhil 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
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ISO 8217 – 2017 – TABLO 1 – RESIDUAL MARINE FUELS

8217 – 2017 – TABLO  2 – DISTILLATE MARINE FUEL
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BÖLÜM 3.
YENİ YAKITLAR İLE  İLGİLİ ORTAYA ÇIKAN DEĞİŞİKLİKLER;
PARAFİN VE AROMATİKLER 

Ağır yakıtta bulunan Hidrokarbonlar iki tipe ayrılır. Parafin(mum) ve 
polycylic aromatikler, Tablo 3’ de görüleceği gibi, her iki tipte zıt özelliklere 
sahiptir. Parafanik 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.

Poor if these two types are mixed

Naphthalene

Typical molecular
structure

Icosane
(an alkene whose number

of carbon atoms is 20)

Good

Poor

Poor

Good

Ignition and
combustion quality

Polycyclic-aromatic-rich

Tablo 3. Parafin Bakımdan Zengin Yakıt ve Polycyclic-Aromatik 
Bakımından Zengin Yakıtı 

Diğer yandan, polycylic –aromatikler, Tablo 3’ de gösterildiği gibi molekülünde 
birden fazla benzen halkasına (aslında 2 ile 6 halka) sahiptir. Moleküllerindeki 
karbon elektronların bir kısmı benzen halkasında serbest rezonans bağları 
oluşturduğundan, hava sıcaklığı ve basıncın yüksek olduğu ve oksijenin 
bulunduğu yanma odalarında, parafin ile karşılaştığında daha stabildir ve kolayca 
ayrışmazlar. Sonuç olarak, bu moleküller zayıf yanma noktasına sahip olduğu için 
tam yanmanın olması zaman alacaktır. Bu nedenle CCAI (Aromatik derecesine 
göre ateşleme değeri) ateşleme kalitesini gösteren indeks olarak kullanılmaya 
devam edecektir. Uzun düz zincirli Parafin, daha düşük sıcaklıklarda kristalleşme 
eğilimdedir. Bu nedenle, yakıtta çok miktarda parafinik hidrokarbon bulunuyorsa, 
soğuk akış(cold flow)özelliği genellikle bozulur. Öte yandan aynı molekül ağırlığına 
ve parafin ile aynı kaynama noktasına sahip polycylic-aromatikler, parafinden 
daha az mum oluşturması daha olasıdır.
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BÖLÜM 4 
BUNKER DELİVERY NOT İLE YAKITIN ANLAŞILMASI

Bunker Delivery Note’dan yakıtın çeşidini çözmeye çalışın.

•Eğer yakıt yüksek yoğunlukta ise aromatiktir. Çoğu 940,0 kg/m3 
yoğunluğa sahiptir. Parafinik yakıtlar genellikle 890,0 kg/m3 civarında 
olacaktır.

•Aromatik yakıtlar daha düşük API gravity(15C) de sahiptir. Çoğunlukla 
15’ten az. Parafinik yakıtlar ise, API gravity değerleri 18’den yüksektir.

•Aromatik akma noktası daha yüksektir. Parafinik yakıtları ise daha 
düşüktür(30 C de gibidir.)

•CCAI değeri aromatik yakıtlarda 840 ‘ın üzerindedir. Parafinik yakıtlar 
ise 840’ın altındadır.

•Eğer, yeni yakıtı alacak kapasiteniz yoksa önerilen yakıt ile eski yakıtın 
compatibility testini yapmalısınız. Eğer ürün uygun değilse, sorunu 
onaylatmak için TSP testi uygulayın.

Aynı viskoziteye, yoğunluğa ve akma noktasına sahip yakıtlar muhtemelen 
aynı tipte olacakları için genellikle kabul edilebilir uyumluluk gösterir.

Eski yakıt aromatik ise ve aldığınız yakıt parafanikse,

•Eğer karışım kaçınılmaz ise, eski yakıt miktarının mümkün olduğunca 
azaltın. Karıştırma oranını mümkün olduğunca büyük tutmaya çalışın. 
Örneğin 90:10 veya 80:20,50:50 oranı en kötü durumdur.

•Asfalt oluşumunu önleyecek kimyasal katkı maddesi kullanın.
•Benzer viskoziteye, yoğunluğa ve akma noktasına sahip yakıtlar, 

muhtemelen aynı tipte oldukları için genellikle kabul edilebilir uyumluluk 
gösterir.

Eski yakıt parafanik, aldığınız yakıt aromatikse;

•Kesinlikle karıştırmaktan kaçınınız. Eğer çok zorunlu iseniz, mümkün 
olduğunca yaktı azaltın ve 90:10 veya 80:20 oranında karıştırın.

•Bu tip karışımlar sonrasında oluşacak olan mum için, Geminizde mum 
önleyici kimyasal bulundurun.
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SONUÇLAR VE MÜZAKERE

VLSFO’lar, 2.5 cst ile 700cst arasında geniş bir değişkenliğe sahiptir. 
Örneğin Viskozite gibi; 830 ila 1037 kg/m3 arasında değişebilen yoğunluk 
ve %0.01 ila %17 arasında değişebilen MCR (Viswa Group verileri). 
Ateşleme ve yanma özelliklerinin daha iyi anlaşılması için, çalışmada 
dikkate alınan örnekler iki kategoriye ayrılmıştır:

1.Paraffinic VLSFO’lar
2.Aromatik VLSFO’lar

Yakıtın bu iki kategoriye ayrılmasındaki kriterler aşağıda verilmiştir.
Parafinik VLSFO’lar düşük, orta viskoziteye ve orta yoğunluğa sahiptir. 

Daha yüksek bir doymuş hidrokarbon zincir içeriğine sahiptirler. Tersine, 
Aromatic VLSFO’lar daha yüksek yoğunluk ve viskoziteye sahiptir. 
Aromatik VLSFO’lar yapılarında daha fazla benzen halkası içerir, bu da 
onları parafinik VLSFO’lara kıyasla daha kararlı ve termal bozulmaya 
daha az yatkın hale getirir. 

Bununla birlikte, daha yüksek aromatik içerik, yakıtların yanabilirliğini 
azaltır ve yanma odasındaki yanmamış bileşeni arttırır. Ancak daha yüksek 
aromatik içerik yakıtların yanabilirliğini azaltır ve yanma haznesindeki 
yanmamış bileşeni artırır. Bu nedenle, daha yüksek aromatikliğe sahip 
VLSFO’ ların zayıf ateşleme ve yanma özelliklerine sahip olma olasılığı 
daha yüksektir.

ECN DAĞILIMI 

ECN değerlerinin dağılımı aşağıdaki aralıklara bölünmüştür, <10 (zayıf 
ateşleme yanma özellikleri), 10-15, 15-30, 30-40 ve> 40 (çok iyi tutuşma 
yanma özellikleri) ve Şekil 2’ de gösterilmiştir. Bu çalışma için Viswa 
Grubu, farklı tedarikçi ve kaynaklardan (hem parafinik hem de aromatik) 
yaklaşık 120 VLSFO test etmiştir.

Bu verilere dayanarak, test edilen tüm numunelerin sadece %2’si, düşük 
ateşleme kalitesine sahip olduğu düşünülen 10’un altında ECN değerlerine 
sahipti. Test edilen tüm VLSFO’ların %66’sı, çok iyi ateşleme özelliklerinin 
bir göstergesi olan 30’un üzerinde ECN değerlerine sahipti. Şaşırtıcı bir 
şekilde, layner aşınması ve siyah duman gibi sorunlara neden olan bazı 
yakıtlar da iyi olarak kabul edilen ECN değerlerine sahipti. VLSFO 
numuneleri üzerinde araştırmalarımız devam edecektir.
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ECN- VLSFO

<10

10-15

15-30

30-40

>40

2%

* Based on 120 samples

41%

10%

22%

25%

Şekil 2 VLSFO’lar için ECN Değerlerinin Dağılımı
(120 Numuneye Göre)

VLSFO’ nun iki kategorisi olan Parafinik ve Aromatik’ in ECN 
değerlerinin dağılımı Şekil 3’de gösterilmektedir. Parafinik VLSFO’ ların 
daha iyi ateşleme ve yanma kalitesine sahip olması beklenmektedir, bu 
da, bu VLSFO’ lar üzerinde yapılan ateşleme ve yanma çalışmalarında 
elde edilen sonuçlarla tutarlıdır. Parafinik VLSFO’ların hiçbiri zayıf ECN 
değerlerine sahip değilken, aromatik VLSFO’ ların %4’ü 10’un altında 
ECN değerlerine sahipti.

ECN-VLSFO- Paraffinic ECN-VLSFO- Aromatic

<10

10-15

15-30

30-40

>40

2% 2%
0%

13%

21%

63%

<10

10-15

15-30

30-40

>40

18%
8%

33%

37%

Şekil 3. Parafinik ve Aromatik  VLSFO’lar  İçin Ecn Değerleri Dağılımı

Viswa Group şimdiye kadar çok sayıda kaynaktan, çok sayıda  blend 
işlemlerinden ve birkaç küresel bunkering portundan 50.000’den fazla 
VLSFO test etti. Test edilen bu yakıtların% 65’i daha parafinik bir baz 
içeriyordu ve Parafinik VLSFO olarak sınıflandırıldı. Sonuç olarak, aromatik 
VLSFO’ lara kıyasla daha iyi ateşleme ve yanma özelliklerine sahiptiler.
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BÖLÜM 5. 
YENİ YAKITLARDA  TEHLİKELİ OLAN ALTI YAKIT ÖZELLİĞİ

Yeni yakıtlarda ortaya çıkacak problemlerle ilgili, 5 yakıt özelliği tespit 
ettik. Bunlar, yakıt uyumluluğu, düşük viskozite, soğuk akış, cat-fines ve 
ateşleme/yanma kalitesidir.

1-UYUMLULUK

YAKIT UYUMLULUĞU NEDİR?

Genel olarak, iki farklı yakıt karıştırıldığında, muhafaza edilen yakıtın 
stabilizesi bozulur ve asphaltene çamuru ve/veya diğer birikimler ortaya 
çıkabilir. Ancak, genellikle Fuel Oil yakıt uyumsuzluğu bakımdan 
dirençlidir. Ancak, buradaki yakıtlar ISO 8217:2017 speklerine uygun 
değildir ve hangi miktarlarda, kaç defa blendstock yapıldığı bilinmediğinden 
uygunluk için herhangi bir yardımcı olunacak açıklama yoktur.

ASFALTEN ÇAMURU 

Asfalten, molekülünde plycylic aromatikler içeren, yüksek moleküler 
ağırlıklı bir hidrokarbon bileşiğidir. Suda ve düşük parafin sıvısında ve 
alkolde çözünmez. HFO’ daki asfalten,  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.

Asphaltene
micelle

Asphaltene (C/H
(ratio is the highest.)

resin (C/H ratio
decreases with to
being outside)

C/H ratio is equal to
maltene

Maltene
(continuous phase)

Şekil 4. Asfalten Miselinin Şematik Yapısı
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Şekil 4’ 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 toplanamaya 
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 ziftin C/H oranı değişecek ve 
ardından asfalten oluşumu başlayacaktır.

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. Dispersant içerisindeki yüzey aktif maddelerde, asfalten 
çekirdeğinin dengesini koruyarak stabil kalmasını sağlar, bu şekilde 
asfalten toplanamaz.

2-DÜŞÜK VİSKOZİTE

Yeni Yakıtlardaki Düşük Viskozite ile İlgili Açıklamalar

HSHFO üretiminde, ana bileşen olarak çok yüksek viskoziteli bir vakum 
damıtma ünitesi kullanılır. Viskoziteyi ayarlamak için, daha hafif olan 
distaliteli yakıtlarla karıştırılarak kısmen seyreltilir.

Diğer yandan VLSFO’nun sülfür içeriği % 0,5 veya daha az olduğundan, 
vakum damıtma ünitesinden sonraki karıştırma oranı ,HSHFO’ dan daha 
düşük olacaktır.

Ayrıca daha önce 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, 2021’ den 
sonra sağlanacak olan VLSFO nin viskozitesinin mevcut HSHFO’ dan 
daha düşük olacağı gözükmektedir.
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Düşük Viskoziteli Yakıt Kullanıldığında Karşılaşılacak Sorunlar

Class NK’ nın survey kayıtlarındaki, düşük viskozite nedeni ile ECA 
bölgelerinde yakıt sisteminde meydan gelen problemler aşağıda kısaca 
açıklanmıştır.

Problem örneği 1

Ana Makina yakıt pompası planger ve barrel üzerindeki çizikler,

Resim 1. Yakıt Enjeksiyon Pompasının Üzerindeki Varil Ve Pistonda Çizikler

Problem örneği 2

Ana Makina yakıt pompası planger ve barrel üzerindeki anormal aşınma

Resim 2. Yakıt Enjeksiyon Pompası Üzerindeki Piston Ve Varilde Aşınma
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Problem örneği 3
Ana Makine enjektörü üzerindeki çizikler,

Resim 3. Yakıt Enjeksiyon Valfindeki Çizikler

YENİ YAKITLARDA VİSKOZİTEYE GÖRE SEPERATÖR 
ÇALIŞTIRMA SICAKLIKLARI 

2020 yeni yakıtlarla tanışmamız yaklaştıkça, olabilecek tehlikelere karşı 
bizlerde sizleri bilgilendirmeye devam ediyoruz.

Bu bültenimizde sizlere geminize gelecek farklı viskozitedeki yakıtlar 
için, seperatörünüzde hangi sıcaklığı uygulayacağınız ile ilgili bilgiyi 
paylaşmak istiyoruz.

Density kg/m3

Viscosity (cSt) Assuming
Viscosity is at 50ûC
Pour Point ûC

Min Storage temp (ûC) for 800

cst or lower
Temp (ûC) seperator

Approximate Temp (ûC) for
12.5 cSt injection viscosity

PRODUCTS AB CD E
911.6

35.4

24

34

60ûC

81.03ûC

955.2

72.0

15

30

80ûC

99.7ûC

942.3

232

9

35

98ûC

125.9ûC

920.5

13

<21

30

40ûC

51.3ûC

950.4

327.8

<21

40

98ûC

132.9ûC

 Tablo 4.  Farklı Viskozitedeki Yakıtlar için, Seperatörünüzde Uygulanacak Sıcaklıklar

Tablo 4’ de belirtildiği gibi, sizlere gelen yakıtın viskozitesini öğrendikten 
sonra hem seperatör hem de viskozimetre sıcaklığını ayarlamanız mümkün 
olacaktır.
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3.SOĞUK AKIŞ ÖZELLIĞİ NEDİR?

SOĞUK AKIŞI GÖSTEREN PARAMETRELER

Büyük miktarlarda parafin içeren yakıtın cold flow dediğimiz soğuk 
akış özelliği, makina üzerinde ciddi olumsuzluklar yaratabilir. Yakıtın 
soğuk akma kriterleri olarak, CP(bulut noktası),CFPP(soğuk filtre 
tıkanma noktası) ve PP( akma noktası)ile değerlendirilmektedir. Her 
üç parametrenin ölçüm standartları ISO standartlarında ve Uluslararası 
kabul görmüş standartlar olarak aşağıda belirtilmiştir.

-CLOUD POINT

Bulut noktası, parafin kristallerinin yakıtta görünür hale gelmeye 
başladığı sıcaklık olarak tanımlanır. Parafin, şeffaf bir yakıt bulutu haline 
gelir, bunun standart ISO 0315 belirlenmiştir.

-COLD FILTER PLUGGING POINT

Soğuk filtre tıkanma noktası, belirli bir süre içerisinde (60 saniye), kabul 
edilmiş 45 mikron bir filtreden vakum ile çekilen belirli bir miktarın 
akmaya devam ettiği en düşük sıcaklık olarak kabul edilir. ASTM D6371 
standardında belirlenmiştir.

-POUR POINT

Akma noktası, yakıt soğutulduğunda akmaya devam edeceği en düşük 
sıcaklık olarak tarif edilir.(ISO 3016)

Bununla birlikte, ISO 8217:2017DMX için maksimum CP sınırını ve 
( DMX hariç) DM sınıfı için maksimum PP sınırını belirtir ama diğer 
soğuk akış özelliklerini belirtmez. DM sınıfında CP ve CFPP raporlanması 
gerektiği unutulmamalıdır.

-PARAFİN (MUM)

Parafinler, tipik olarak 20-40 karbon zincirinden oluşan, uzun zincirli 
hidrokarbonlardır ve Alkanlar olarak da 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.
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Şekil 5’ te parafin kristalleşme süreci ile sıcaklık düşüşü arasındaki ilişkiyi, 
soğuk akış göstergesi olarak görmekteyiz.

Akma noktası(PP), bütün yakıtın jelleştiği ve yakıt tankında akması 
imkânsız 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 sağladığı görülmüştür.

Wax components in a fuel
oil start to crystallize

Wax crystals start to grow,
and the fuel oil becomes
cloudy (They can pass
through a filter because
their size is still small)

Crystals grew into larger
plate shape and may plug
at a filter

Crystals grown further and
the entire fuel oil is gelled,
and became immovable to
flow

Cloud Point

Cold Filter
Plugging Point

(CFPP)

Pour Point

IndicatorPhenomenonWax formFuel oil
temperature

Şekil 5 Parafin Büyüme Süreci İle Soğuk Akış Özelliklerinin
Göstergeleri Arasındaki İlişki

CP, CFPP ve PP arasındaki sıcaklık farkının her ikisi de genel olarak 3 ila 
5 C’ dir. Dolayısı ile CP ve CFPP’ nin ölçülmemesi durumunda bile, yakıt 
sıcaklığı bir PP +10 C de tutulduğunda, teorik olarak bir sorun olmadığı 
düşünülmektedir. Çünkü mum oluşması için CP noktası genellikle bu 
sıcaklığın üstüne çıkmaz. Parafin wax, ayrıca sludge/çamur olarak da 
adlandırılır. Ancak oluşma mekanizması ve özellikleri asfaltanden farklıdır.
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SOĞUK AKIŞ İLE NASIL BAŞ EDECEĞİZ?

Soğuk akış tedavi edici, mumun oluşmasını önlemek için kullanılabilir. 
Şekil 6’ te soğuk akış iyileştiricisinin, mumun oluşma sürecindeki etkisini 
göstermektedir.

Slower growth rate

Faster growth rate

Wax compenents

Cold Flox Improver

Inhibit growth

Inhibit growth

accelerate growth

wax crystal

wax crystal

the growth of the crystal
size is suppressed

wax crystal

wax crystal

Faster growth rate
XX

YY

Z Z

Şekil 6 Soğuk Akış İyileştiricisinin Mumun Büyüme Sürecinde Şematik Etkinliği

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.
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4.CAT-FINES (AL VE SILIKA İÇERİĞİ)
CAT FINES

Cat-Fines sıvı katalitik parçalama(FCC)(Fluid Catalytic 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 çok sert parçacıklar olarak tarif edebiliriz.
Katalizör parçacıkları, FCC işleminde sürekli olarak kullanılır ve FCC 
işleminde tekrar tekrar dönerler. Ama cat-fines, slurry yağı içeresinde 
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-Fines miktarını ölçmek için, toplam (Al) ve silika(si)
kütlesi genellikle doğrudan alümina ve silika parçacıklarının sayısı 
ölçülerek bulunur. ISO 8217:2017 de maksimum Al+Si sınırı belirlenmiştir.

EKİPMANLAR ÜZERİNDE CAT-FINES ETKİSİ

Eğer, Cat-Fines uygun şekilde alınmadan yakıtta kalırsa, ekipmanların 
içine girebilir ve hareketli parçalara fiziksel olarak zarar verebilir. Şekil 7’ 
de sol tarafta piston ile sekmanının durumunu, sağ tarafta genişletilmiş 
görünümde piston ring ve silindir layneri arasındaki temas yüzeyini(a)
göstermektedir.
Cylinder liner

Piston

(a)

Piston ring
[(a) enlarged view]

Lubrication oil film
(Solid substance:
Cat-fines mixed)

Şekil 7 Operasyon Sırasında Piston’ un Durumu
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Yanma odasının içeresine, içeresinde cat-fines bulunan yakıt 
püskürtüldüğünde, 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 segmanlarının kırılması ve silindir laynerının 
aşınmasına neden olacaktır. Sekil 8 ve Şekil 9, piston sekmanına ve silindir 
laynerine gömülü cat-finesleri göstermektedir.

Şekil 8 Silindir Gömleğine Gömülü Cat-Fines ve Aşındırıcı Aşınma İz

Şekil 9 Cat–Fines
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5.ATEŞLEME VE YANMA KALİTESİ

1-ATEŞLEME KALİTESİ NEDİR?

Bu rehberde, 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.

Şekil 10’ da, fiziksel ve kimyasal işlemler bölünmüştür. Yüksek sıcaklık, 
yüksek basınçlı hava ve yüksek basınçla atomize edilmiş yakıtın 
atomizasyon davranışını göstermektedir.

Injection

Disruption.

Atomisation

Vaporization

Mixing

Ph
ys

ic
al

 ig
ni

tio
n 

do
ln

y

delay
Chemical
ignition
(process)

Ignition & combustion.Flame

Ignition

Fuel vapour  (combustible
airfuel mixture)

Fuel Droplets

Air entrain

Liquid column

Ig
ni

tio
n 

de
la

y 
(p

ro
 c

es
s)

Şekil 10 Dizel Spray Şekli

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-
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yakıt oranına yaklaştığı noktada(ağır yakıt yakan diesellerde bu 14’ dür)
ateşleme meydana gelir. Kimyasal ateşleme gecikmesi, 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 makinalar karşılaştırıldığında, yüksek devirli makinalar ateşleme 
kalitesine daha duyarlı olduğu görünecektir. Diğer bir deyişle, ateşleme 
gecikmesi her iki makine da önemli ölçüde değişmese bile, bir krank 
açısı dikkate alındığında, dönme hızındaki 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 enjeksiyon süresinin 20 derece 
olduğunu varsayarsak ateşleme gecikmesinin etkisindeki farkı rahatlıkla 
görebiliriz.

Orta ve yüksek devirli 4 zamanlı makinalarda, düşük yükte silindir 
basıncı 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 bu kez 
yanması ile makinada vuruntuya neden olur. Diesellerde vuruntu sadece 
anormal ses çıkarmaz, aynı zamana makina güvenliğini de etkiler. Ayrıca, 
düşük devirli makinalara göre siyah duman emisyonu artar. Bu durumda 
ateşleme kondisyonunu artırmak için devri yükseltmek gerekecektir.

Diesel oil’ lerde ateşleme özelliği olarak Setan sayısı ve Setan indeksi 
kullanılır. Bunlar HFO için hesaplanamaz ve ölçülemez. Bu nedenle, HFO’ 
lerde CCAI(hesaplanan karbon aromatik indeksi)esas olarak ateşleme 
gecikmesini göstermek için pratik göstergeler olarak kullanılır. İçinde farklı 
kalıntılar olan VLSFO-RM için,2020 den sonra ateşleme gecikmesinin 
değerlendirilmesi için CCAI kullanılacağını öngörülmektedir.

CCAI, ateşleme gecikmesini değerlendirmek için kullanılır. Residual 
yakıtların viskoziteleri ve yoğunluğundan hesaplanan ampirik bir indekstir.

 CCAI, 1980 yılından itibaren kullanılmaya başladı ve ne kadar yüksek 
olursa aromatik özelliğinin yüksek olduğu belirtildi.2017 de, maksimum 
CCAI sınırı RM sınıfını belirlemeye başladı.
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T + 273
T + 273

CCAI’ yı hesaplamak için aşağıdaki iki kabullenme yapılmaktadır.
a)Yakıtın ateşleme gecikmesi, o yakıtın karbon aromatiği ile ilişkilidir;
ve
b)Karbon aromatikliği ve 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, residual yakıt (RMG), 
atmosferik damıtma sistemi ile yapılan atıklardan oluşuyordu. 
Bu nedenle, düşük CCAI’ nın daha iyi ateşleme özelliğine sahip olduğu 
söylendi. Bununla birlikte, yakıt arıtma işlemlerinin çeşitlendirilmesi 
bir sonucu olarak, mevcut HSHFO’ nun kimyasal bileşimlerinin 
(örneğin parafin ve aromatiklerin içerik oranı)1980 senelerinde alınan 
numunelerden farklı olduğu görüldü. Ateşleme gecikmesi, yoğunluk ve 
viskozite ile hesaplanan CCAI’ nın bu bağlantısını 1980’ den sonra zayıflamış 
gözükmektedir. 2020 den sonra, çeşitli düşük sülfür harmanlarının, 
VLSFO’ya daha fazla karışması beklenmektedir. Bu nedenle, CCAI ile 
gerçek ateşleme gecikmesi arasındaki ilişki her zamankinden daha zayıf 
olabilir. Burada düşünülmesi gereken, ECN(geçici setan sayısı)’ nın 
ateşleme gecikmesi için bir indikatör olarak kullanılabilecek olmasıdır. 
Ancak şu ana kadar bu 8217:2017’de yer almamıştır. 

2-YANMA KALİTESİ NEDİR?
Bu rehberde yanma kalitesi, uzun yanma süresini, alev uzunluğunu ve 

yanma odasındaki siyah duman ve tortular gibi yanmamış bileşenlerin 
oranı olarak tanımlanır. Yani, ateşleme kalitesi yanma başlangıcının 
karakteristiğini temsil ederken, yanma kalitesi ikinci bölümden yanma 
sonuna kadar olan bölümü karakterize eder. Yanma kalitesi ISO 8217-
2017 de tanımlanmamıştır. Ancak IMO taslak kılavuzunda potansiyel bir 
risk olarak anlatılmaktadır.
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6.OLAĞANDIŞI BİLEŞENLER

Birçok rapor, normal yakıtta bulunmayan organik bileşenlerin, bazı 
bölgelerdeki problemli yakıtlar içeresinde bulunduğu tespit etmiş ve 
bildirmişlerdir. Bu organik bileşenlerin ISO 8271:2017’de sayısal bir 
karşılığı yoktur. Bu organik bileşenlerin, genellikle ham petrolden elde 
edilen ürünlerde olmadığı bilinmektedir. Bununla birlikte, bu organik 
bileşenlerin doğrudan bu sıkıntılara neden olup olmadığı henüz 
bilinmemektedir. 

Olağandışı birleşenleri bir örnek ile anlatmak istiyoruz. Bir geminin 
analiz raporunu bir sonraki başlıkta bulabilirsiniz.

Bir geminin yakıtında, GCMS analizi sonucunda, içinde Styrene, DCPD 
Indene ve Methylstyrenes tespit edilmiştir ve bunlar ana makinada 
hasarlara ve aşınmalara sebebiyet vermiştir.
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ÖRNEK GCMS-CRA TESTİ RAPORU
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1,2-Dibromo-3-chloropropane
1-Chlorobutane

Dichlorotoluenes
Hexachloroethane
Trichlorobenzenes

Aromatics
Benzene
Toluene

Ethylbenzene
m+p-Xylene

o-Xylene
iso-Propylbenzene
n-Proplybenzene

1,3,5-Trimethylbenzene
1,2,4-Trimethylbenzene

Naphthalene
Methylnaphthalenes

C2-Napthalenes
Reactives
Styrene
Indene
DCPD

DH-DCPD
Methylstyrenes

C2-Styrenes
alpha-Methylstyrene
4-Vinylcydohexene

Oxygenates/Solvents
1-Butanol

Cyclohexanol
2-Butoxyethanol
Butoxyethanol

Phenol
Methylphenols

C2-Phenols
C3-Phenols

1-Phenylfethanol
2-Phenylfethanol

2-Phenoxy-1-propanol
1-Phenoxy-2-propanol

2-Phenoxyethanol
Ethylene glycol

Propylene glycol
Styrene glycol

Glycerine

ppm wt
ppm wt
ppm wt
ppm wt
ppm wt
Units

ppm wt
ppm wt
ppm wt
ppm wt
ppm wt
ppm wt
ppm wt
ppm wt
ppm wt
ppm wt
ppm wt
ppm wt

ppm wt
ppm wt
ppm wt
ppm wt
ppm wt
ppm wt
ppm wt
ppm wt

ppm wt
ppm wt
ppm wt
ppm wt
ppm wt
ppm wt
ppm wt
ppm wt
ppm wt
ppm wt
ppm wt
ppm wt
ppm wt
ppm wt
ppm wt
ppm wt
ppm wt

< 2
< 2
< 2
< 2
< 2

S7226
< 20
112
76

294
155
< 20
63

134
535

1812
3822
4078

< 20
142
< 20
290
37
48

< 20
< 20

< 20
< 20
< 20
< 20
< 20
< 20
< 20
< 20
< 20
< 20
< 20
< 20
< 20
< 20
< 20
< 20
< 20
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1,2-Dibromo-3-chloropropane
1-Chlorobutane

Dichlorotoluenes
Hexachloroethane
Trichlorobenzenes

Aromatics
Benzene
Toluene

Ethylbenzene
m+p-Xylene

o-Xylene
iso-Propylbenzene
n-Proplybenzene

1,3,5-Trimethylbenzene
1,2,4-Trimethylbenzene

Naphthalene
Methylnaphthalenes

C2-Napthalenes
Reactives
Styrene
Indene
DCPD

DH-DCPD
Methylstyrenes

C2-Styrenes
alpha-Methylstyrene
4-Vinylcydohexene

Oxygenates/Solvents
1-Butanol

Cyclohexanol
2-Butoxyethanol
Butoxyethanol

Phenol
Methylphenols

C2-Phenols
C3-Phenols

1-Phenylfethanol
2-Phenylfethanol

2-Phenoxy-1-propanol
1-Phenoxy-2-propanol

2-Phenoxyethanol
Ethylene glycol

Propylene glycol
Styrene glycol

Glycerine

ppm wt
ppm wt
ppm wt
ppm wt
ppm wt
Units

ppm wt
ppm wt
ppm wt
ppm wt
ppm wt
ppm wt
ppm wt
ppm wt
ppm wt
ppm wt
ppm wt
ppm wt

ppm wt
ppm wt
ppm wt
ppm wt
ppm wt
ppm wt
ppm wt
ppm wt

ppm wt
ppm wt
ppm wt
ppm wt
ppm wt
ppm wt
ppm wt
ppm wt
ppm wt
ppm wt
ppm wt
ppm wt
ppm wt
ppm wt
ppm wt
ppm wt
ppm wt

< 2
< 2
< 2
< 2
< 2

S7226
< 20
112
76

294
155
< 20
63

134
535

1812
3822
4078

< 20
142
< 20
290
37
48

< 20
< 20

< 20
< 20
< 20
< 20
< 20
< 20
< 20
< 20
< 20
< 20
< 20
< 20
< 20
< 20
< 20
< 20
< 20

Resorcinol
Methylresorcinols

C2-Resorcinols
Methyl methacrylate
n-Butyl methacrylate

alpha-Pinene
beta-Pinene
Limonene

alpha-Terpineol
n-Butyl acrylate

1,4-Dioxane
Acetophenone
n-Butyl ether

2-Ethylhexanol
1-Heptanol
1-Octanol
1-Nonanol
1-Decanol

Bisphenol A
FAMEs (Biodiesel):

C14:0 FAME
C16:0 FAME
C18:0 FAME
C18:1 FAME
C20:0 FAME

Additional Compounds (Calibrated)
Pyridine

Methylpyridines
C2-Pyridines

Aniline
p-tert-Butylphenol

2,4-Di-tert-sutylphenol
4-Cumylphenol

3-tert-Butylphenol
2-Phenylphenol
4-Phenylphenol

Additional Non-Calibrated Compounds:

ppm wt
ppm wt
ppm wt
ppm wt
ppm wt
ppm wt
ppm wt
ppm wt
ppm wt
ppm wt
ppm wt
ppm wt
ppm wt
ppm wt
ppm wt
ppm wt
ppm wt
ppm wt
ppm wt
Units

ppm wt
ppm wt
ppm wt
ppm wt
ppm wt

ppm wt
ppm wt
ppm wt
ppm wt
ppm wt
ppm wt
ppm wt
ppm wt
ppm wt
ppm wt

< 20
< 20
< 20
< 20
< 20
< 20
< 20
< 20
< 20
< 20
< 20
< 20
< 20
< 20
< 20
< 20
< 20
< 20
< 20

S7226
< 20
< 20
< 20
< 20
< 20

< 50
< 50
< 50
< 50
< 50
< 50
< 50
< 50
< 50
< 50
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Resorcinol
Methylresorcinols

C2-Resorcinols
Methyl methacrylate
n-Butyl methacrylate

alpha-Pinene
beta-Pinene
Limonene

alpha-Terpineol
n-Butyl acrylate

1,4-Dioxane
Acetophenone
n-Butyl ether

2-Ethylhexanol
1-Heptanol
1-Octanol
1-Nonanol
1-Decanol

Bisphenol A
FAMEs (Biodiesel):

C14:0 FAME
C16:0 FAME
C18:0 FAME
C18:1 FAME
C20:0 FAME

Additional Compounds (Calibrated)
Pyridine

Methylpyridines
C2-Pyridines

Aniline
p-tert-Butylphenol

2,4-Di-tert-sutylphenol
4-Cumylphenol

3-tert-Butylphenol
2-Phenylphenol
4-Phenylphenol

Additional Non-Calibrated Compounds:

ppm wt
ppm wt
ppm wt
ppm wt
ppm wt
ppm wt
ppm wt
ppm wt
ppm wt
ppm wt
ppm wt
ppm wt
ppm wt
ppm wt
ppm wt
ppm wt
ppm wt
ppm wt
ppm wt
Units

ppm wt
ppm wt
ppm wt
ppm wt
ppm wt

ppm wt
ppm wt
ppm wt
ppm wt
ppm wt
ppm wt
ppm wt
ppm wt
ppm wt
ppm wt

< 20
< 20
< 20
< 20
< 20
< 20
< 20
< 20
< 20
< 20
< 20
< 20
< 20
< 20
< 20
< 20
< 20
< 20
< 20

S7226
< 20
< 20
< 20
< 20
< 20

< 50
< 50
< 50
< 50
< 50
< 50
< 50
< 50
< 50
< 50

CONTAMINANTS
Indene

DH-DCPD
Methylstyrenes

C2-Styrenes

ppm wt
ppm wt
ppm wt
ppm wt

142
290
37
48

< 20
< 20
< 20
< 20

UNITS RESULTS NORMAL

GCMS CRA, aşağıda belirtilen kimyasal kirleticilerin varlığını göstermiştir:

Stiren, DCPD ve Indene, filtreleri / temizleyicileri boğabilecek sakızlı 
tortular üretme özelliğine sahiptir. Ayrıca, belirli koşullar altında yakıt 
pompasını dondurabilen polimerik maddelerdir. Viswa Lab tarafından 
toplanan ampirik veriler, Stiren, DCPD (dihydro DCPD) ve Indenin her 
biri 100 ppm’nin üzerinde olduğunda, makine problemlerinin ortaya 
çıkabileceğini göstermektedir. Bu durumda C2stiren ve metil stiren 85 
ppm, Inden 142 ppm ve DH-DCPD 290 ppm’dir.

Pyrolysis gasoline , etilen üretim tesislerinin benzen bakımından zengin 
bir yan ürünüdür. Geleneksel olarak Pyrolysis gasoline, yüksek oktan 
sayısı nedeniyle motor benzini ile harmanlanır. Kabul edilemez koku ve 
sakız oluşturma eğilimleri nedeniyle sadece küçük porsiyonlar karıştırılır. 
Bu Pyrolysis gasoline dimerize edildiğinde ve damıtıldığında, önce daha 
hafif hidrokarbonlar, daha sonra Benzen, Toluen, o-Xylene ve Stiren, daha 
sonra DCPD ve son olarak daha ağır hidrokarbonlar (inden gibi) ayrılır.
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OLAĞANDIŞI BİLEŞENLERDEKİ KİRLETİCİLERİN ORANLARI 
VE BULUNDUKLARI YERLER

Chloroform
1,2-Dichloroethane
Carbon tetrachloride
Trichhloroethylene
1,1,2-Trichloroethane
Tetrachloroethane
Hexachloroethane
Styrene
Indene
Phenol
Methylphenols
Acetophenone
4-Cumylphenol
C16:0 FAME
C18:0 FAME
C18:1 FAME

ppm wt
ppm wt
ppm wt
ppm wt
ppm wt
ppm wt
ppm wt
ppm wt
ppm wt
ppm wt
ppm wt
ppm wt
ppm wt
ppm wt
ppm wt
ppm wt

81
12

407
24
25
21

4
251
103
452

42
280
320

58
26

189

Organic chlorides
- Cleaners,
Degreasers

Ethylene crackers
- polymers, resin
manufacturing

Biodiesel

Chemicals Units Concentration Source

Tablo 5.Olağandışı Bileşenlerdeki Kirleticilerin Oranları ve Bulundukları Yerler

STİREN, INDENE VE DCPD’NİN VARLIĞINDAN KAYNAKLANAN 
SORUNLARI NASIL KANITLARIZ?

Tedarikçi topluluğunun bazı üyeleri, Stiren, Indene 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, Indene ve DCPD’nin birleşimidir.

Lütfen, Viswa Lab (VL) tarafından çizilen deneysel sonuçların “Tersine 
Mühendislik” olarak adlandırılabileceklere 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. 

Tedarikçi topluluğu bir kanıt talep etti. Viswa Lab’ın, deneysel sonuçlarını 
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kabul etti ama sonuçların bilimsel olduğuna karşı çıktı.

Fotoğrafta yakalanan ve istenebilecek bir kanıt elde edilen bir örneği size 
göstermekten çok mutluyuz. 

Bu örnek bir etilen parçalayıcının dreyninden alınmıştır.

İçerik test edilmiş ve Stiren, DCPD, Indene varlığını göstermektedir. 
Şekil 4’te, bir sıvı akan matriste drenajın ve ayrıca katılaşan bir çökeltinin 
görüldüğü görülebilir (Şekil 5,6). 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 güç olmadığından gemi sürüklenmeye başlamıştır. Yoğun 
bir trafik bölgesinde, bu ciddi kaza riskidir.

Gemi personeli plunger ve barreli 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, 
plungerı çıkarmak mümkün değildir, tek alternatif yakıt pompasını 
değiştirmektir. Çoğu durumda, gemilerde bir dizi yakıt pompası hazır 
olarak bulamayabilirsiniz. 

Lütfen bu maddeyi inceleyiniz ve eğer sıvı maddeyi iki parmağınız ile 
karıştırırsanız, bir süre sonra sıvı katılaştıkça başparmağınız 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 
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bunun ne işinin olduğunun hiç bir açıklaması yoktur.

Mesele, ne kadar küçük ya da ne kadar büyük olduğu değildir. Mesele çok 
ciddi bir kirliliktir.

Resim 4. Sıvı formda Ethylene 
cracker akışı                      

Resim 6. Polimerize ürün

Resim 5. Polimerize ürünlere 
daha yakından bakın
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BÖLÜM 6.

TAVSİYELER

1.DISTILLATE YAKITLAR

•Viskozite 2 cSt’den düşükse yakıt enjeksiyonu tehlikeye girebilir. 
Yakıtın viskozitesi çok yükselirse, ME makinaları için etkili enjeksiyon 
basıncını düşürür, bu da daha yavaş bir enjeksiyona ve yakıtın daha düşük 
atomizasyon derecesine yol açabilir. Aşırı derecede yanmayı tehlikeye 
atabilir.

•Viskozimetre Veya Viskozite sensörüne sahip olmayan gemiler için, bir 
tanesinin takılması önerilir.

•Yakıt Viskozite sınırı için alt sınır makina girişinde 2 cst’dir. Uygulamada 
ve küçük sıcaklık sapmalarına ve başarısız Viskozite kontrol cihazlarına 
karşı bir güvenlik marjı oluşturmak için, makina girişindeki minimum 
pratik Viskozite 3 cst’dir.

Düşük viskoziteli yakıtlar, yakıt pompasının işlevini üç şekilde zorlar:

•Hidrodinamik yağ filminin parçalanması, bu da klerenslerin düşmesine 
neden olabilir.

•Starting veya düşük yükle çalışma operasyonların sırasında zorluklara 
neden olan yetersiz enjeksiyon basıncı

•Hızlanmayı sınırlayan yetersiz Yakıt Endeksi Marjı

•Makine çalıştırma kontrollerinin düzenli aralıklarla yapılması tavsiye 
edilir ve düşük viskoziteli yakıtta çalışmanın beklendiği yüksek riskli 
alanlara (örneğin limanlar ve diğer sıkışık alanlar(kanallar vs.) girmeden 
önce gereklidir. Böyle bir işlemle, ilgili aşınmış pompalara sahip makina 
için ayrı düşük viskozite limiti bulunabilir.

•Testin olası bir sonucu, örneğin yakıt pompası aşınması, makina 
ayarlamaları ve yakıt sıcaklığı nedeniyle motorun gemideki sistemlerle 
elde edilebilenden daha yüksek bir viskozite gerektirmesi olabilir. Bir MC-
ENGINE için yıpranmış bir yakıt pompası, 2 cst viskoziteli bir yakıtta 
başlatılamaz.

•Enjeksiyon ekipmanının hızlı sıcaklık değişimlerine karşı korunması 
gerekir, aksi takdirde yakıt valflerinin, yakıt pompası pistonlarının veya 
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emme valflerinin yapışmasına veya sürtünmesine neden olabilir. Değişim, 
düşük yükte (%25-40 MCR) ve kontrollü bir şekilde yapılmalıdır. Yakıt 
sıcaklık gradyanı 2C/dak geçmemelidir

•Isıtılması gereken düşük viskoziteli bir yakıtla giderken özel dikkat 
gösterilmelidir. Sıcak yakıt soğuk bileşenlere aktığında, önce ısınırlar, 
oysa barrel daha farklı malzeme içerir ve bu nedenle genişlemesi daha 
uzun zaman alacaktır. Bu, açıklığın azalacağı ve böylece boğulma riskinin 
artacağı anlamına gelir. Pistonun ilk önce soğuması, boyutunun azaltılması 
ve böylece açıklığın arttırılması ve boğulma riskini azaltması nedeniyle, 
sıcaktan soğuk yakıttan başka bir şekilde değiştirilmesi daha az hassastır.

•Yağlama sınırı: HFRR ((high frequency reciprocating rig) aşınma izi 
sınırı: maks. 520 μm. % 0,05’ten daha az sülfür içeren yakıtları kullanmadan 
önce kayganlığın test edilmesini öneririz. Yakıt laboratuvarları ISO 
12156‐1’e göre yağlama testi yapabilir.

•Mumun kristalleşme riskini en aza indirmek ve çok düşük Viskozite 
riskini azaltmak için 30-40 °C arasında bir sıcaklık tutulması önerilir. Daha 
yüksek sıcaklıklar, viskozitenin çok düşük olma riskini arttırır. Distilate 
deniz yakıtı sirkülasyon soğutucusunun, yeterli bir sıcaklık sağlamak ve 
potansiyel soğuk akış sorunları riskini en aza indirmek için distilate yakıtı 
üzerinde çalışma sırasında daima açık olması önerilir.

•Yakıtın soğuk akış özellikleri, akma noktası (ISO 3016), bulut noktası 
(ISO 3015) ve cold filter plugging point (ASTM D6371, IP 309 veya IP 612), 
dikkat edilmesi gereken çok önemli faktörlerdir. Viskozite ve yoğunluk da 
aynı şekildedir.

2.VLSFO YAKITLAR

•Düşük viskoziteli, düşük yoğunluklu yakıt parametreleri partiden partiye 
değişebilir. Yakıt temizliği için yeterli çalışma prosedürleri uygulanmalıdır. 
Al + Si seviyesini her zaman mümkün olduğunca düşük tutun. Makine 
girişinde maksimum 15 ppm Al + Si’dir.

•Bazı % 0.50 S VLSFO tipleri bir temizleme etkisi gösterebilir, bu da tanklardan 
ve boru duvarlarından önceki bunkerden gelen çamuru çözebilecekleri ve 
böylece yerleşik cat fines serbest bırakabilecekleri anlamına gelir. Bu tür çamur 
ve cat-finesın makinaya girmesini önlemek için özel dikkat gösterilmelidir. Bu 
durum ilk değişiklik sırasında% 0.50 S’ den VLSFO’ya kadar olabilir.  
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Cat fines düşük sülfürlü yakıtta, özellikle iki sınırda bol miktarda bulunur:

•% 0.10 S ve% 0.50 S.

•Gemide yapılan test hızlı ve gösterge niteliğinde sonuçlar verir. Aşağıdaki 
yakıt oranlarını test etmeniz önerilir: 

90/10, 50/50 ve 10/90 veya yakıt gruplarının gerçek oranı tankta olacaktır. 
50/50 en kötü durum senaryosudur.

•ASTM D4740, asfalten içeren aromatik yakıtlar için geliştirilmiştir. 
Filtre kağıdının ortasında siyah bir halka veya nokta oluşursa, asfaltenler 
çökelmiştir ve yakıtlar uyumsuz olabilir.

•Çok parafinik yakıtlar ve distillate karışımlar, gerçekte uyumlu 
olduklarında yakıtların uyumsuz olduğunu gösteren yanlış sonuçlar 
verebilir. Yanlış negatif sonuç pigment ayrımı ve hafif mum ve ağır mumdan 
kaynaklanır. Bu nedenle, sonuçları değerlendirirken dikkatli olunmalıdır.
3.YAKITLARIN KARARLILIĞINI VE UYUMSUZLUĞUNU 
YÖNETME 

Yeni Yakıtların kullanımı için öneriler aşağıda verilmiştir:

3.1.Farklı yakıt tiplerini karıştırmaktan kaçının!
Her zaman farklı yakıt gruplarını ayrı tanklarda saklayın. Özel tanklara 
veya farklı yakıt türlerine sahip olmanız önerilir. Yakıtların birbiriyle 
uyumlu olması sağlanıncaya kadar yakıtlar karıştırılmamalıdır.

a)Yeni bir yakıt grubunu almadan önce tankları mümkün olduğunca 
boşaltın.

b)Gemiye daha fazla yakıt tankı ayarlayın, böylece farklı yakıt grupları 
farklı boş tanklarda tutmanız mümkün olacaktır.
3.2.Yakıtların karıştırılması kaçınılmaz ise;

a)Yeni yakıttan önce depodaki yakıt miktarını mümkün olduğunca 
azaltın. Karıştırma oranlarını mümkün olduğunca büyük tutmaya çalışın, 
örneğin 90: 10 veya 80: 20. 50:50 oranı en kötü durumdur.

b)Benzer viskoziteye, yoğunluğa ve akma noktasına sahip yakıtlar, 
muhtemelen aynı tipte oldukları için genellikle kabul edilebilir uyumluluk 
gösterir.

c)Depodaki yakıtın ve yeni yakıtın uyumluluğunu kontrol edin.



- 34 -

i. Uyumluluk göstergesi için yerleşik yöntemi kullanın: nokta testi (ASTM 
D4740, aka coffee filter testing).

ii. Yakıtlar test için gönderilmişse, laboratuvar yöntemlerini kullanın.
iii. Yakıtlar uyumluluk gösteriyorsa, karıştırma mümkün olabilir.

3.3.İyi bir yakıt geçişi oluşturun – prosedürleri önceden gözden geçirin.
3.4.Hem normal çalışma için hem de aşırı tortu oluşması durumunda da 
yakıt seperasyon prosedürlerini önceden belirleyin.
Her geminin, farklı yakıt tanklarının miktarını ve nasıl bağlandıklarını 
kontrol edin.
Çoğu geminin servis tankından sonra otomatik filtreleri vardır. Çamur 
oluşumu nedeniyle geri yıkama sıklığının aşırı olması durumunda, yakıt 
eksikliği nedeniyle motorun kararmasını önlemek için iki seri arasında 
damıtılmış (örn. DMA) hale getirmeyi düşünün.
Bunker tanklarını her zaman tamamen boşaltın, böylece sadece 
pompalanamayan yeni yakıtla karıştırılacaktır. Çoğu tankın % 2’nin 
altında pompalanabilir hacimleri vardır.
Her zaman bir önceki ve bir sonraki yakıt grubunun yerinde testini (ASTM 
D4740) yapın.
Test uyumsuzluk gösteriyorsa, yeni yakıt doldurmadan önce settling 
tankının boş olduğundan emin olun. 
Uyumun sağlanabilmesi için bir plan yapın. Kalan yüksek (S) yakıtı 
tüketilmeli veya boşaltılmalı ve yeni % 0,50 S yakıtı satın alınmalıdır, 
makina girişinde sülfür içeriğinin maksimum % 0,50 olduğundan emin 
olmak için bir plan yapmak önemlidir.
Normal çalışma sırasında ana makina yakıt pompalarından az miktarda 
yakıt boşalır. Geleneksel olarak bu yakıt HFO Settling tankına geri 
götürülür. Farklı % 0,50 S VLSFO tipleri uyumsuz olabileceğinden, farklı 
yakıt akışlarını ayrı tutmak önemlidir.
3.5.Yüksek Yoğunluklu Yakıtlar(HDA)(High Density fuel)
Sonuç, Santos yakıtı gibi daha düşük ateşleme kalitesine sahip yakıtların 
genel makina performansını etkilememesi, 5 yanmanın ECN’sini sorunsuz 
etkilemesi. Hata ECN hesaplamasında yatmaktadır 
Sonuç, düşük ateşleme kalitesine sahip yakıtların genel makina 
performansını olumsuz etkilememesidir. Santos ve HDA yakıtı ile iki 
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stroklu da çalıştırmak mümkündür. Bu aynı zamanda Santos için sunulan 
hizmet deneyimi ile de tutarlıdır. 
Yakıt, geleneksel olarak kullanılan yakıtlardan çok farklı özelliklere 
sahipse, bazı ek önlemler alınması tavsiye edilebilir. Gemiye biraz ekstra 
yakıt getirilmesi tavsiye edilir. Örn. Gemide yönetilemeyen bir yakıt 
kullanımında sorun olması durumunda DMA (deniz gazı yağı). Herhangi 
bir sorun olması durumunda olayları takip etmeyi kolaylaştırmak için açık 
ve düzenli yazılı ve fotoğraflı dokümantasyon hazırlamayı unutmamak 
önemlidir.
Gemide uyumluluk testi yapılmalıdır. (Nokta Testi (ASTM D4740).

-Yakıt testi
-Eşdeğer yakıt testi
-Test yakıt vs eşdeğer yakıt: 50-50 (ve 80-20 ve 20-80)
-Test yakıt vs DMA: 50-50 (ve 80-20 ve 20-80)
-Cylinder drain oil örnekleri ve familiar yakıt ve test yakıtı üzerinde 

işlemden analiz yapılmalı ve silindir yağlama denetlenmelidir.
 -Scavange Port Inspection, yakıtın silindir durumu üzerinde herhangi bir 
etkisi olup olmadığıdır. Silindir yağı ve besleme hızını yakıtla eşleştirmek 
önemlidir. Denetimler yapılmalıdır 1. Teste başlamadan önce 2. Testten 
sonra.
Yakıtlar transfer edilmek için pompalandığında kontaminasyon riski vardır 
ve bazen yakıtların deniz yakıtı harmanlaması için uygun olmayan (cutter)
kesici stoklarla (blend stokları) yapıldığı ortaya çıkabilir. Bunların her ikisi 
de amaca uygun olmayan bir yakıt oluşturabilir. Deniz uygulamaları için 
bilinmeyen kesici stokların deniz kullanımına yönelik yakıtları karıştırmak 
için kullanılması ve kirlenmenin en aza indirilmesi durumunda dikkatli 
olunmalıdır. Sorunlar ortaya çıkarsa, olaylar zincirinin günlük jurnallere 
ve fotoğraflarda açıkça belgelenmesi çok önemlidir.
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4.DİKKATE ALINMASI GEREKEN PRATİK NOKTALAR

1.Farklı yoğunluktaki iki yakıtı bir tanka alırken, önce yüksek yoğunluğu 
ve daha sonra düşük yoğunluğu üstüne alın. Bu tabakalaşmayı önleyecektir. 
Tankı ısıtmaya çalışın, böylece konveksiyon akımları düşük yoğunluklu ve 
yüksek yoğunluklu homojen bir karışıma yardımcı olacaktır.

2.Hem %0.1 (ULSFO) hem de %0.5 sülfür (VLSFO) deterjan özelliklerine 
sahiptir. Bu, tanktaki kirliliklerin ve çok şeyin temizleneceği ve yakıt 
hattından aşağı itileceği anlamına gelir. Filtrelenmediği sürece bu sorunlara 
neden olur.

3.Gemi operatörlerinin büyük bir çoğunluğu, son yakıt filtresi için 10 
mikron boyutuna geçti. Daha önce norm olan 25 mikronu çıkarttılar.

4.Parlama noktası 60.00 ° C veya üzerinde olmalıdır. Bu, SLC sertifikası 
ile kontrol edildiğinden, daha düşük bir sıcaklığa izin verilmez. Ayrıca, 
çok az miktarda daha hafif fractions, parlama noktasını düşürebilir. Depo 
ısıtılırsa, havalandırma veya sounding pipe çıkan gazlarla ilgili önlemler 
alındıktan sonra, daha hafif fractions çıkacak ve parlama noktası daha 
yüksek bir seviyeye gidecektir.

5.Eski seperatörlere sahip gemiler için, 991 yakıt yoğunluğunun sınırıdır. 
Tek bir numunenin 991.9 yoğunluğa kadar olmasına izin verilir. Yakıtta su 
yoksa yakıtı 98 °C’de veya üstünde ısıtmaya gerek yoktur.

6.Normalde TAN yaklaşık 0.1 ila 0.2 olmalıdır. Houston’dan gelen 
sorunlu yakıtlar, çoğunlukla tan > 0.5 idi. Yakıt naftenik ham petrolden 
rafine edilirse, 2.5 TAN’a izin verilir.

7.TAN ve pH arasındaki fark
Asit sayısı (AN) asit konsantrasyonunun bir göstergesidir, ancak asit 
mukavemeti değildir. Bu nedenle, korozyon potansiyelinin güvenilir bir 
göstergesini sağlamak için güvenilemez. Öte yandan, potansiyometrik 
hidrojen iyonu konsantrasyonu anlamına gelen pH, yakıtın ne kadar 
aşındırıcı olabileceğini gösterir, ancak asidik bileşenlerin konsantrasyonunu 
göstermez. PH ölçeği logaritmiktir. Su 7 bir pH vardır. 4’lük bir pH, 5’lik bir 
ph’dan on kat daha asidiktir ve 6’lık bir ph’dan 100 kat daha asidiktir. Benzer 
şekilde, 10’luk bir pH, 9’luk bir ph’dan on kat daha fazla alkalidir ve 8’lik 
bir ph’dan 100 kat daha fazla alkalidir. pH, yakıtın sulu bir ekstraksiyonu 
veya yakıt numunesinin seyreltilmiş bir ÇÖZÜCÜSÜ üzerinde ölçülebilir.
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8.2 yakıt karıştırırken, aşağıdaki yöntemleri kullanarak kaba bir fikir 
edinebilirsiniz.

a) 4740 – Drop test
b)Her yakıtın yoğunluğu ve viskozitesi birbirine yakınsa
c)PNA-parafin, Naften, Aromatik oran benzer olacaktır. Bunu kontrol 

etmek için bir algoritmamız var.
9.Ashpalten VLSFO yakıtında çok düşükse, drop testi hiçbir şey 

göstermeyebilir veya yakıtta iki tür mumun içeriğinden kaynaklanabilecek 
bir daire gösterebilir. Daha hafif mumun kâğıdına ve daha hızlı yayılır ve 
daha ağır olanı daha yavaş olur ve durduğu yerde bir halka olur. Bu yanlışın 
asfalten veya stabilite / uyumluluk ile ilgisi yoktur.

10.Asfaltenin çok düşük içeriği varsa, hiçbir halka oluşmayacaktır. Sadece 
asfalten %3’ten büyük olduğunda, 4740 yöntemi güvenle kullanılabilir.

Test
Method

ASTM
D4740

Cleanliness and Compatibility of
Residual Fuels by Spot Test

Total Sediment by Hot filtration

Stability

TSE, TSP , TSA

Max Flocculation Ratio,
Peptizing power

RSN

S-Value

Only covers fuels containing
Asphaltenes >0.05%

Only covers fuels containing
Asphaltenes >0.5%

Only covers fuels containing
Asphaltenes >1%

Insolubility Number,
Solubility Blending
Number

Applicaple for ASTM D396
grade 4,5,6

Determination of the Maximum
Flocculation Ratio and Peptizing
Power in Residual and Heavy Fuel Oils
(Optical Detection Method)

ASTM
D4870

ASTM
D7060

ASTM
D7061

ASTM
D7112

ASTM
D7157

Test Description Test parameter Scope

n-Heptane Induced Phase Separation
of Asphaltene-Containing Heavy Fuel
Oils as Separability Number by an 
Optical Scanning Device 
Determining Stability and 
Compatibility of Heavy Fuel Oils and 
Crude Oils by Heavy Fuel Oil Stability
Analyzer (Optical Detection)  
Determination of Intrinsic Stability of 
Asphaltene-Containing Residues,
Heavy Fuel Oils, and Crude Oils (n-
Heptane Phase Separation; Optical
Detection)  

Tablo 6. Test Metotları Ve Özellikleri

11.Kararlılık hem organik hem de inorganik (kum ve kirlilik) kaplar. Test 
yöntemi TSP’ de, izin verilen varyasyon 0.1 sınır değeri için 0.05’tir. İyi 
değil.

12.Yakıtta çözünmüş su yaklaşık 300 ppm civarındadır. Toplam su sınırı 
0,5’dir. Yanma işleminin yanma alanında da su ürettiğini lütfen unutmayın.
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13.Düşük sülfür yakıtlarında cat fines artmaktadır. Bunu izlemeye devam 
edin. Makine üreticileri 15 pmm’ den büyük cat fines’ a izin vermiyor

14.Santrifüj seperatörler, yeni olduklarında %90’dan fazla cat fines 
verimliliği gösterebilir. Bununla birlikte, kullanımda iken, bu verimlilik 
%60’ı pek aşmamaktadır, bu nedenle, cat fines için izin verilen sınır 60 
ppm olsa da, 30 ppm’de ısrar etmek daha iyidir. Her yeni bunker için 
purifier efficiency belirlemek daha iyidir. Bu, makinaya giren yakıtın 
kalitesi hakkında net bir fikir verecektir.

15.Lütfen ölçülen yakıtın pH’ ını da alın. Bazen makinadaki açıklanamayan 
sürtünme, yakıtın yüksek pH’ ından kaynaklanıyor olabilir.

16.Geçmişte, asfalten içeriği MCR içeriğinin bilinen bir kısmıydı. Ancak 
bu bugün çalışmamaktadır. Çok düşük asfaltenlere sahip, yüksek MCR 
yakıtlara sahip olabilirsiniz. Bu nedenle Asfalten ölçülmelidir.
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BÖLÜM 7.
DÜŞÜK SÜLFÜRLÜ YAKITLARIN YAĞLAMA YAĞINA ETKİSİ VE 
NETİCESİ
DÜŞÜK SÜLFÜRLÜ YAKITLARDA LAYNER AŞINMASI

TEKNİK GÜNCELLEME:365
07.04.2020  

“Yeni VLSFO Yakıtları Kullanırken Aşırı Liner Wear” Konulu Teknik 
İncelememize Ek Açıklamalar

1.Yakıt özelliklerinin liner aşınması ve sürtünme sorunu üzerindeki 
etkisi nedir?

•Bu VLSFO yakıtlarını farklı açılardan test ettik ve aşırı layner aşınmasına 
neden olan parametrik değerlerinde net bir yapı tespit edemedik. İşte 
yakıtın özellikleriyle ilgili birkaç nokta:

•Yakıtların çoğu parafinik veya parafinik nafteniktir (Parafin, Naften ve 
Aromatik içerik analizine dayanmaktadır).

•Çoğu yakıtın viskozitesi 120 cSt’nin altındadır (50 C°’de).

•Bu yakıtlar için ortalama CCAI 830’dur.

•11 vaka için manifold örneğindeki ortalama catfine içeriği sadece 15 
ppm idi.

•Bu yakıtların ateşleme özellikleri FIA ateşleme yanma testlerine göre 
normaldir (ECN, IP 541 tarafından test edilen bazı yakıtlar için 40’ın 
üzerindedir).

•GCMS tarama testinde, önemli bir seviyede kimyasal kirleticinin 
varlığını görmüyoruz.

•Farklı bölgelerden farklı VLSFO’ ları kullanarak yaptığımız testler, farklı 
bölgelerden alınan yakıtın bu sorunlarda bir rolü olmadığını bize gösterdi.
2. VLSFO’lar temelde parafinik veya aromatik yakıtlar mıdır? VLSFO 
ateşleme yanma özellikleri layner aşınma sorunlarını nasıl etkiler?
VLSFO’lar Aromatik ve Parafinik bileşenlerin bir karışımıdır. Viswa Lab, 
her iki kategoriye giren VLSFO’ları test ediyor. Daha aromatik olmaları 
durumunda, daha az stabilite sorunları olacaktır, ancak yanmaları daha 
zor olabilir (yanma süresi ateşleme periyodundan sonra uzayacaktır).
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Layner aşınma problemi sorunları için test edilen VLSFO yakıtlarının 
çoğu parafinik veya parafinik nafteniktir (Parafin, Naften ve Aromatik 
içerik analizine dayanmaktadır).
Bu yakıtların ateşleme özellikleri FIA ateşleme yanma testlerine göre 
normaldir (bazı yakıtların tahmini setan sayısı (ECN) 40’tan fazladır).

3. Yakıtın cycle oil ile karıştırılmamasını nasıl sağlayabiliriz?
Cycle oil ile ilgili olarak, bunun VLSFO yakıtları ile karıştırıldığında nasıl 
bir sonuç verdiğini makul bir şekilde anlıyoruz. Düşük maliyetli faydaların 
yanı sıra, yüksek oranda aromatik olan cycle oil, stability ve compatibility 
ile ilgili daha az sorun sağlar.
Cycle oil karışımının etkisi - cycle oil kullanarak CCAI’ nin yükseldiğini fark 
ettik, çünkü cycle oil tipik olarak düşük viskoziteye ve yüksek yoğunluğa 
(aromatik) sahiptir. Karışımdaki cycle oil ne kadar yüksek olursa, CCAI o 
kadar yüksek olur. Tek başına cycle oil  900’den yüksek CCAI’ye sahiptir. 
Bununla birlikte, bu 11 yakıt için ortalama CCAI değeri sadece 830’dur.Bu 
11 yakıtta cycle oil’in fazla harmanlanmasını hariç tutuyoruz. Cycle oil ile 
harmanlanmış birkaç yakıtı kontrol ettik ve bunların ateşleme ve yanma 
özelliklerinin zayıf olduğunu tespit ettik.

4.Liner aşınma ve sürtünme sorunu sadece bazı gemilerde 
gerçekleştiğinden, farklı formülasyonlarla CLO kullanılırken VLSFO 
özelliklerinin değişmesine neden olabilir mi?
Test edilen 15.000 VLSFO örneğine dayanan Viswa Lab bulguları, yakıt 
özelliklerinde layner aşınmalarına neden olabilecek belirli bir model 
göstermedi ve bu da sorunun muhtemelen cylinder lube oil özellikleri ile 
ilgili olduğunu anlamamıza neden oldu.

5.Cylinder lube oil alkalinitesi ve besleme hızı ile ilgili MAN kuralları 
nelerdir?

•Gerekli cylinder lube oil besleme hızı, yakıttaki sülfür içeriğinin bir 
fonksiyonudur ve şu denklem kullanılarak hesaplanır:

Dozaj F x Sülfür içeriği, ağırlıkça% olarak.

•MAN kılavuzuna göre, uygun cylinder lube oil dağıtımı ve yağ filmi 
kalınlığı için minimum besleme hızı 0,6 g / kWh olarak ayarlanmıştır. 
Aşağıdaki çizime göre ve “dozaj akış hızı * kükürt içeriği%” denklemini 
kullanarak, 0.6 g / kWh besleme hızı, %3 sülfürlü yakıt için BN 70 
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CLO için geçerlidir. Bu, sıradan bir BN70 yağı kullanıldığında yakıtın 
sülfür içeriğinin teorik sınırının, minimum 0.6 g / kWh besleme hızı 
kullanıldığında% 3 olduğu anlamına gelir.

•Başka bir örnek olarak, %1 sülfür yakıtı kullanan bir makine daha 
az dozaj ve daha düşük bir BN gerektirir. Bu nedenle, 0.6 g/kwh’lik bir 
dozajda aşırı yağlanır. % 0,5 gibi düşük bir sülfür içeriğine sahip bir yakıt, 
düşük cylinder oil dozajı ile düşük BN yağının (BN40 veya daha düşük) 
bir kombinasyonunu gerektirebilir.

•Düşük cylinder lube oil besleme oranını kullanarak, birçok makine 
düşük sülfürlü yakıt kullanabilir ve de ECA alanlarına giren ve çıkan BN70 
cylinder oil kullanabilir.

•Düşük ‐ BN cylinder oil tasarlamanın karmaşıklığı, nadiren BN70 
yağları ile aynı yüksek seviyede olan uygun detergency seviyesinin elde 
edilmesinden oluşur.

•Bu nedenle MAN, düşük BN cylinder oil tipinin çok dikkatli seçilmesini 
önerir. Tüm büyük petrol şirketleri bugün düşük BN cylinder oil’e sahiptir.

Absolute
dosages
(g/kWh)
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Şekil 11. BN40, BN50, BN60 ve BN70 cylinder oil kullanılarak Sülfür( %) ‘e karşı mutlak 
dozaj (MAN kılavuzundan uyarlanmıştır).
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6. Çok düşük sülfürlü yakıtlar için önerilen cylinder lube oil besleme hızı 
ve alkalinitesi nedir?

Cylinder lube oil ile ilgili iki husus vardır - yanma sırasında oluşan asitleri 
nötralize etmek için besleme hızı ve gerekli alkalinitedir. MAN kılavuzuna 
göre, Eylül 2014 “Düşük sülfürlü yakıtlarda çalışma’’ uygun yağlama için 
minimum cylinder lube oil besleme hızı 0,6 g / KwH’dir. % 0.5 sülfürden 
daha düşük yakıtlar için 40 TBN’li CLO kullanılması durumunda, 
aşağıdaki şekle göre besleme hızı, gerekli minimum besleme hızından 
daha düşük olan 0.2 g / KWH değerinden düşük olmalıdır. Bu nedenle, 
0.6 g / KWH ve 40 TBN besleme hızına sahip CLO kullanımı,% 0,5’ten az 
sülfür içeriğine sahip yakıtlar için çok yüksek olacaktır. CLO’ nun besleme 
hızı ve alkalinitesi, fazla alkalinite yaratmamak için yakıtın sülfür içeriğine 
göre dikkatle seçilmelidir.

7. Daha önce, Yüksek TBN (70 ila 100) CLO ile% 0,1 LSMGO kullanılırken 
neden liner aşınma sorunu bildirilmedi?

Geçmişte, kısa ECA geçişleri için% 0.1 LSMGO kullanılıyordu. Yüksek 
TBN CLO’yu kısa süreli kullanmak önemli operasyonel riskler oluşturmaz 
(bkz. CIMAC ‐ 035 makalesi).

8. Günümüz CLO’ları çok fazla alkalinite içeriyor mu?

Viswa Lab tarafından yapılan araştırma, TBN 40 ve 0,6 g / KwH besleme 
hızına sahip CLO’nun VLSFO yakıtları için çok yüksek olabileceğini 
göstermektedir. Bazı VLSFO yakıtları% 0,2 kadar düşük sülfüre sahiptir, 
bu da geminin sürtünme yüzeyinde optimum besleme oranlarına ve 
TBN’ye sahip cylinder oil kullanarak aşırı alkalin koşullarından kaçınması 
gerektiği anlamına gelir. Baz Numarasının düşürülmesinin, birikintilerin 
oluşumunu arttıran yağlayıcıların detergency’i azalttığını akılda tutmak 
önemlidir. Bu nedenle, deposit oluşumuna ve birikmesine neden olabilecek 
layner aşında ve sürtünme sorunlarından kaçınmak için TBN ve besleme 
hızı ile doğru CLO’yu seçmek gerekir. Ayrıca, lube oil üreticilerinin, 
yüksek TBN lube oil’in detergency özelliklerine sahip bir CLO formüle 
etmesi de gereklidir.
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9. Layner aşınma problemleri açısından yakıt örneğinde asitlik varlığının 
önemi nedir?

Yağlamaya yardımcı olmak, korozyon çukurları elde etmek için yakıtlarda 
asitlik gereklidir. Bu çukurlar yağlamaya izin veren cylinder lube oil’I tutmak 
için rezervuar görevi görür. VLSFO’larda sülfür düşük olduğundan, bu 
çukurlarda layner yüzeyinde oluşmayacak şekilde çok düşük miktarda asit 
oluşur (yanma sonrası). Çok ince yağlama filmi, piston ve layner arasında 
doğrudan bir sürtünme hareketine neden olur ve layner, sürtünme için 
ana koşul olan pürüzsüz parlak bir yüzeye sahip olacaktır.

10.VLSFO yakıtların haricinde yakıt kullanırken sürtünme hangi 
koşullarda gerçekleşecek?

Şiddetli adhesive wear veya sürtünme aşağıdaki durumlarda gerçekleşir:

a. Sıcaklık, kayma hızı veya yük kritik bir değeri aşıyor. Bu genellikle temas 
yüzeyinin çok küçük bir bölümünde başlar, ancak yüzeyin bozulması 
nedeniyle hızla yayılır. Sürtünme o kadar yoğundur ki, yüzey erir ve çok 
sert ve kırılgan olan “beyaz katmanlar” oluşturur. Çatladıklarında, küçük 
sert parçacıklar fışkırır ve aşağıdaki şekildeki sürtünme görünümünü 
oluştururlar.

Resim 7. Sürtünmenin Gerçekleşmesi

b. Fazla alkalinite ve ilerleme hızı. Bu durumda, alkalinite düşük sülfür 
içeriğine sahip yakıtlar için gerekli olandan daha yüksektir. CLO’lar sonucu 
ortaya çıkan alkalinite fazlalığı, mekanik delikli cilaya yol açan piston üst 
noktasında birikme eğilimindedir ve fazla katkı maddeleri, korozyonu 
tamamen “kimyasal” delikli cilaya yol açacak şekilde bastırır. Her ikisinin 
de ringlerin ve linerların sürtünmesine yol açtığı görülmektedir (Henrik 
Rolsted ve Jesper Weis Fogh’un teknik bilgilerine bakınız).
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JIME; Henrik Rolsted ve Jesper Weis Fogh MAN mühendislerinin teknik 
bilgileri;

Aşağıda ilgili bölümleri belirtiyoruz:

- ALINTI -
Eski düşük topland motorlarında %0.34 g/kWh x S faktöründe sülfür ile 
orantılı yağlama ve yeni yüksek topland motorlarımızda %0.20 g/kWh x S 
% sülfür ve nötralize edici alkali katkı maddeleri arasında ideal bir eşleşme 
sağlayacaktır. Bununla birlikte, daha düşük sülfür persentillerinde, 0.6 g 
/ kWh’de minimum dozajların takip edilmesi gereken kırılma noktasının 
altında, aşırı alkalinite, bore‐polish problemleri riski ile sonuçlanacaktır.

Bu nedenle daha düşük BN cylinder oil’e ihtiyaç vardır. % 1,5 S’nin 
maksimum olduğu SECA bölgeleri için BN40 yağı ideal eşleşmeye yakındır.

Bununla birlikte, sülfürün maksimum % 0,5 ve yeni SECA ve CARB 
kuralları için, günümüzün yüksek deterjan seviyesine sahip BN20 veya 
BN12 daha düşük BN cylinder oil’e ihtiyacımız var.

11. VLSFO yakıtları kullanırken ringlerde ve cylinder liners’da aşınma 
izlerinin ve sürtünmenin ana nedenleri nelerdir?

Dikkate alınması gereken önemli bir gerekli minimum asitliktir. Bu asitlik, 
cylinder liner’ın yüzeyinde, belki de yaklaşık 50 mikron çapında ve 10‐15 
mikron derinliğinde küçük korozyon çukurları oluşturmak için gereklidir. 
Bu çukurlar, cylinder lube oil’i tutmak için rezervuar görevi görür. VLSFO’ 
larda sülfür düşük olduğundan, çok az miktarda asit oluşur (yanma sonrası), 
sonuç olarak bu çukurlar liner yüzeyinde oluşmaz. Çukurların olmaması 
ile birlikte çok ince yağlama filmi, piston ve liner arasında doğrudan bir 
sürtünme hareketine neden olur ve liner, sürtünme için ana koşul olan 
pürüzsüz parlak bir yüzeye sahip olacaktır. Bu yüzden senaryonun şöyle 
göründüğünü tahmin ediyoruz: Yakıttaki düşük sülfür içeriği, CLO için 
bir rezervuar görevi görecek olan korozyon çukurları üretmek için yeterli 
asitliği oluşturmaz. Yakıtta asitlik nötrleştirildi;

a)CLO’daki 40 veya üstü baz numarası

b)0.6 g / KWH veya üzeri besleme hızı
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Hem A hem de B, sürtünme için ana ön koşul olan alkalin koşulu 
oluşturur. Piston tepesindeki yüksek iniş, çok ince bir yağlama filmi ile 
geniş bir yüzey alanını açığa çıkararak bu işleme yardımcı olur. Bildirilen 
11 vakada crown’un liner wear ile piston crown arasındaki sürtünmeden 
kaynaklanabilecek aşınma izleri taşıdığını gördük.

Sürtünme sırasında sürtünme ısısı ve pistonun yüzeyinde yağlayıcının çok 
az bulunması nedeniyle oluşan sürtünme olgusunu anlamak önemlidir. 
Piston ve cylinder liner’ın malzemesi bir şekilde birleşir. Bununla birlikte, 
pistonun hareketi ile kaynak kırılır ve bir sonraki strokta yine başka bir 
kaynak oluşur. Bu sürtünme sürecidir. Doğası gereği, sürtünme liner 
malzemesinin gövdesini yediği için, liner’ın(liner wear) hasarı aşırı 
olacaktır.

Bir sonraki hasar aşaması, cylinder liner’da ilk sürtünme gerçekleştikten 
sonradır. Liner yüzeyi ağır bir şekilde çentiklenecek ve sürtünmüş 
malzeme dışarı çıkacaktır. Piston segmanı, cylinder liner’ın sürtünmeli 
kısımlarıyla temas ettiğinde, piston segmanı hızla aşınır. CLO detergency, 
piston segmanı tarafından taşınan liner malzemesinin çıkarılmasına 
yardımcı olur. 

Bu detergency etkili bir şekilde gerçekleşmezse, sürtünen malzeme eklenir 
ve daha fazla aşınmaya neden olur. Aşırı segman aşınması da görülür.

Sürtünmüş liner yüzeyinden çıkarılan ince sert metalik parçacıklar, 
piston segmanı oluklarına nüfuz edecek ve bir piston segmanı ile olukları 
arasındaki 0.4 mm eksenel açıklığa yapışacaktır. Bu, segman kanallarını 
zamanından önce aşındırır ve piston segmanı kırılmasını hızlandırır.

Bu, piston segmanının hızla aşınmasına neden olur ve piston segmanı 
genişliğinin % 40’ından fazlası aşındığında, ring’in kesme gerilimine 
dayanacak gücü yoktur ve kırılır.

12. Piston cleaning ring rolü nedir?

Piston cleaning ring, piston üst ölü merkeze (TDC) yaklaştığında tortuları 
sıyırmak suretiyle piston kronu üst arazisinde aşırı tortu birikmesine karşı 
korumak için monte edilmiştir.

13. Piston tepesi temasının üstteki PC ringe karşı aşınma izleri var mı?

Sürtünmenin top ring ile başlayıp başlamadığını belirlemek zordur. 
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Hasarlı vakaların çoğunda sürtünmüş top ring  görmüyoruz. Top ringlerde 
tamamen aşınma da görülebilir, pistonun “eğilmesini” kolaylaştırır.

14. Pistonda tortu oluşumunun nedeni nedir?

Genel olarak, CLO’nun detergency özelliği, yanma tortularını pistondan 
çıkararak pistonu temiz tutmaktan sorumludur. Azaltılmış baz sayısı ile, 
tortuların eksik giderilmesine yol açan azaltılmış detergency özellikleri 
vardır.

15. Yüksek arazi ve düşük arazi arasındaki fark nedir?

Tasarlanan yüksek üst arazi (HTL) pistonu, düşük üst arazi pistonuna 
kıyasla daha yüksek bir üst araziye sahiptir. HTL tasarımında, layner 
sıcaklığı biraz düşürülmüştür. Asit yoğunlaşmasının düşük olması, 
liner yüzeyinin egzoz gazlarına maruz kaldığı sıradaki düşük sıcaklık ve 
basınçtan kaynaklanır. HTL tasarımında asit yoğunlaşmasında dikkat 
çekici bir fark vardır. Bu, asit nötralizasyon katkı maddelerinin gereksinimi 
önemli ölçüde azaltıldığından cylinder oil’in besleme hızının düşürdü. 
Bu nedenle yüksek araziyi kullanırken önemli bir parametre piston CLO 
besleme hızıdır. Yüksek top land pistonu kullanmanın avantajlarından 
biri, düşük sülfür içeriğine sahip yakıtlar kullanıldığında CLO dozajını 
düşürmektir. Sonuç olarak, yüksek top land pistonu kullanarak alkaliniteyi 
fazla önlemek için düşük sülfür içerikli yakıtlar kullanılırken CLO besleme 
hızı dikkatle seçilmelidir.

High TopLand

New design Previous design

88 bar/200° 118 bar/200° 31
6 

.5

Low TopLand

Şekil 12.
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16. Ovalliğin piston segmanı kırılması üzerindeki etkisi nedir?

Liner aşınma eğilimi genellikle linerın İskele / Sancak yönündedir. Bu 
linerda ovalliğe neden olur. Ovallik belirli sınırları aştığında, piston ring’in 
oluktaki dönüşü kısıtlanır ve ring eşit şekilde aşınmayabilir, bu da piston 
ring’inin Liman / Sancak yönünde incelmesine neden olur ve erken kırılır.

17. Uzaklaştırma kanalizasyonunu sık sık analiz etmek gerekli mi?

Evet, CLO drenaj analizinin düzenli olarak yapılması tavsiye edilir. Bu 
şekilde sürtünme sorunu erken aşamalarda fark edilebilir ve liner ve piston 
ring’e aşırı hasar gelmesini önleyebilir.

18. MAN, sermet piston ring’inin kullanımı hakkında ne önerir?

MAN, sürtünme malzemesini kesecek ve cylinder liner için nispeten 
pürüzsüz bir yüzeyin geri kazanılmasına yardımcı olacak krom kaplı 
piston ring önermektedir.

19. Geleneksel mekanik yağlayıcılar aynı sürtünme ve liner wear 
sorunlarına neden oldu mu?

Ayrıca, 0.6 g / kWh besleme sınırlaması temel olarak Alfa yağlayıcılardan 
gelir. Geleneksel olan, çoğu operatörün vazgeçtiği ve alfa yağlayıcıları ve 
Jensen yağlayıcılarını seçtiği 0.8‐1.0 g / kWh’yi önerir.
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TEKNİK BÜLTEN 365’ E EK OLARAK
 “ VLSFO’LAR KULLANIRKEN AŞIRI LİNER AŞINMASI”

Viswa grubu, Nisan 2020’de(TEKNİK BÜLTEN 365), VLSFOs kullanırken 
liner aşınması ve sürtünme sorunlarının olası kök nedenini açıklamak 
için bir bülten yayınladı. Gemi sahiplerinin 2020’de karşılaştıkları 
sorun vakalarının yaklaşık %16’sı (bize bildirildiği gibi) liner aşınması 
ve sürtünme sorunları ile ilgiliydi. Bültende, cylinder linerler ve piston 
ringler hasar görmesinin olası nedenlerini sizlere aktardık. Liner 
aşınmasının nedeninin muhtemelen silindir yağlama yağı (CLO) besleme 
hızı, total base number(TBN) ve deterjan özelliklerinden kaynaklandığı 
sonucuna vardık. Hasar iki aşamada meydana geldi. Hasarın ilk aşaması, 
CLO’nun base sayısı (BN) yüksek bir besleme oranı ile aşırı olduğunda 
meydana geldi. Bu durumlarda, aşırı alkalinite nedeniyle küçük korozyon 
çukurları oluşamadı. CLO filmi inceldi ve iki yüzey arasındaki sürtünme, 
liner aşınmasına ve sürtünmeye neden olacak şekilde arttı. Hasarın ikinci 
aşaması, yetersiz CLO temizleme özelliklerinden kaynaklanmıştır. 

CLO, piston halkası tarafından taşınan tüm aşınmış liner malzemesini 
yıkamak için yeterli temizleme özelliklerine sahip değildi. 2020’de Viswa’ya 
liner aşınması ve sürtünme sorunları ile ilgili 50’den fazla vaka bildirildi. 
Liner aşınmasının tek bir nedenini izole etmeye çalıştık. Dikkate alınan 
nedensel faktörler VLSFO, CLO, piston ring malzemesi, motor tipi ve 
geminin yaşı idi. 
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•Sorunlarla karşı karşıya olan gemilerin yaşı 3 ila 38 yıl arasında 
değişmektedir.

•Bildirilen vakaların çoğu, tek tek silindirlerde, liner aşınması yaşadı ve 
bazı vakalarda tüm silindirlerde aşınma yaşandı. Tüm silindirler sürtünme 
ve liner hasarından etkilenmişse, bu sorunların temel nedeni tamamen 
CLO (Yüksek TBN ve feed rate) etkisiyle açıklanabilir.

•Viswa’nın piston ringlerin krom kaplı olduğu bazı problemlerle 
karşılaştığını belirtmek gerekir.

•Bazı gemiler, silindir yağlama yağını daha yüksek bir TBN CLO ile 
değiştirmesine rağmen sürtünme yaşadı.

•Bu sorunlar bir motor üreticisi ile ilgili değil, tüm motor üreticileri 
arasında oldukça yaygındı.

Resim 8. Tüm 6 silindirde liner aşınması
Sürtünme problemleri yaşandığında kullanımda olan VLSFO’ların 

özelliklerinin analizi şunu göstermiştir:

1.VLSFO’lar, kendi kimyasal özelliklerine ve özelliklerine göre 2 tipe, 
Aromatik ve Parafinik yakıtlara ayrılabilir. Sorunlu Vlsfo’ların yaklaşık 
%30’u aromatik özelliklere sahipti ve %70’i parafinikti.

2.Genel olarak VLSFO’ların tutuşma yanma özelliklerinin analizi, FIA-
FCA 100 cihazında ölçüldüğünde numunelerin% 60’ından fazlasının 
Tahmini Setan Sayıları (ECN) değerlerinin 40’tan büyük olduğunu 
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göstermektedir. Instrument limiti 40 olduğundan, sonuçlar tahmin edildi 
ve bazı parafinik VLSFO’larda ECN değerleri 50 ve 60’ın üzerinde görüldü. 
Bu tür yakıtlar kullanıldığında, yanma sırasında çok ani ve ani bir basınç 
artışı olur, neredeyse motor vuruntusu koşulları oluşturur. Bu koşullar 
altında, silindir liner ve piston segmanının sürtünen kısımlarında hasar 
meydana gelebilir.

3.Aromatik VLSFO’ların% 90’ından fazlası için, ECN değeri 40’ın 
altındaydı. Bu VLSFO’lar, motor vuruntusu koşullarına neden olan ani ve 
ani bir basınç artışına neden olmayabilir.

ECN-VLSFO- Paraffinic ECN-VLSFO- Aromatic

<10

10-15

15-30

30-40

>40

2% 2%
0%

13%

21%

63%

<10

10-15

15-30

30-40

>40

18%
8%

33%

37%

Şekil 13 Parafinik Ve Aromatik VLSFO’lar  için ECN Değerleri Dağılımı

HSFO Aromatic VLSFO Paraffinic VLSFO

HSFO

HSFO, Density=988 Kg/m � ,
Viscosity=248 cSt, ECN=25.1

Aromatic VLSFO, Density=961 Kg/m � ,
Viscosity=324 cSt, ECN=26.7

Paraffinic VLSFO, Density=906 Kg/m � ,
Viscosity=16 cSt, ECN=58

Aromatic VLSFO Paraffinic VLSFO

Şekil 14. HSFO’da Ateşleme yanma işleminin karşılaştırılması, Aromatik ve Parafinik 
VLSFO
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Liner aşınması / kazınma sorunu, 2020’de VLSFO ‘lar kullanan gemilerin 
karşılaştığı en önemli sorunlardan biriydi. Bu sorunların temel nedenini 
açıklamak için çeşitli teoriler önerilmiştir. Bazı araştırmacılar, doğrusal 
aşınma ve sürtünmenin nedeninin VLSFO’ların özelliklerinden 
kaynaklandığına inanıyorlardı, ancak CLO’ların etkilerini tam olarak 
dikkate aldılar.
2020 yılında teknik incelememizde yayınlanan Viswa Group tarafından 
yapılan araştırma, silindir yağlama yağı (CLO) miktarı, TBN sayısı ve 0.6 g/
KwH CLO besleme oranının daha düşük sülfür içeriğine sahip VLSFO’lar 
için çok yüksek olabileceğini göstermiştir. Bu nedenle, gemi sahiplerinin 
yaşadığı liner aşınması ve sürtünme sorunlarının nedeni bu olabilir. Liner 
aşınmasının önlenmesinde TBN ve ilerleme hızına sahip doğru CLO’nun 
seçilmesi gerektiğine inanıyoruz.
Sonuç
Gemi sahipleri tarafından 2020’de Viswa’ya bildirilen liner aşınması / 
sürtünme sorunları vakalarının incelenmesi, VLSFO ile asıl ISO 8217 
sorunu olmadığını gösterdi. İlk bültenimiz bu bulguları yansıttı.
Bununla birlikte, laboratuvarda aldığımız daha fazla örnek üzerinde yapılan 
çalışmalara dayanarak, bazı VLSFO yakıtlarının çok yüksek ECN’ye sahip 
olduğunu bulduk. Bu, silindirde çok yüksek tepe basınçlarına neden olur 
ve bazı mekanik hasarlara ve sorunlara neden olabilir.
Yüksek ECN’lere sahip olan LSMGO’ların neden silindirde benzer mekanik 
problemler yaşamadığını sorulabilir. Bunun nedeni, LSMGO’ların ECN 
değerleri yüksek (yaklaşık 40) olsa da, bazı VLSFO’larda (hatta 70’e kadar) 
gördüğümüz çok yüksek değerlere kadar gitmemeleridir.
Sonuç olarak, liner hasarının yalnızca VLSFO yakıtının kalitesinden 
kaynaklanması ve silindir yağlamasıyla hiçbir ilgisi olmaması olası 
değildir. Sorunun ağırlıklı olarak CLO besleme hızı, TBN ve deterjan 
özelliklerinden kaynaklandığına inanıyoruz. Bazı durumlarda, VLSFO 
kalitesinin ve makinanın durumunun (kötü bakımı) etkisi de liner ve 
piston halkasının hasar görmesine neden olabilir.
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YENİ VLSFO YAKITLARI NEDENİ İLE OLUŞAN LİNER AŞINMASI 
HAKKINDA BİLGİLENDİRME
Viswa Lab şimdiye kadar 20.000’den fazla VLSFO yakıtını aldı ve test etti. 
Bu yakıtlar birden fazla kaynaktan, çoklu karıştırma prosedürlerinden ve 
çoklu küresel bunkering limanlarından gelmektedir.
Test edilen VLSFO’ lardan, 12 vakada anormal silindir liner aşınması vakaları 
vardı. Bu makale, Viswa’ nın bulgularını, bu 11 yakıtın derinlemesine bir 
düzen tanıma çalışmasına ve bunların makinalar üzerindeki etkilerine 
dayanmaktadır. Çalışılan veriler, VLSFO yakıtlarını kullanırken aşırı liner 
aşınma sorunları yaşayan yakıt kullanıcıları tarafından sağlanmıştır.
Aşırı liner aşınmasına neden olan bu VLSFO yakıtlarının parametrik 
değerlerinde net bir model tespit etmedik. Bu nedenle, diğer faktörleri 
araştırmaya başladık ve silindir yağlama yağı (CLO), özellikleri, base 
numarası, besleme hızı ve diğer detaylara odaklandık. Ve aşağıdaki 
tespitleri yaptık:

1.Bu durumlarda piston yüksek bir stroka sahipti. Bu, piston kafasının 
üstündeki ve piston altına kadar olan alanın oldukça büyük olduğu 
anlamına gelir.

2.Silindir yağlama yağı her durumda 20 cSt (100 ° C’de) tekdüze bir 
viskoziteye sahipti ve bu nedenle viskoziteyi bir faktör olarak ekarte ettik.

3.Bu silindir yağlama yağlarının base sayısı 40 ve üzerindeydi.  Base 
sayısı ne kadar yüksek olursa, yakıttaki sülfürün yanmasının bir yan 
ürünü olarak oluşan sülfürik asidi, nötralize etme yeteneği o kadar iyi olur. 
Yüksek Sülfürlü yakıtlarda çok daha fazla SO2, SO3 ve dolayısıyla daha 
fazla sülfürik asit vardır. Düşük Sülfürlü yakıtlarda, daha az SO2, SO3 ve 
sülfürik asit vardır.

4.CLO’ nun besleme hızı 0.6-1.5 g/kWh arasında değişmiştir. Bazı 
durumlarda, sorunları fark ettikten sonra yaklaşık 2.5 g/kwh’ ye yükseltildi.
Tüm yakıtlar ağırlıkça% 0,5’lik üst sülfür sınırına uyarken, sülfür 
içeriğinin% 0,28 kadar düşük olduğu bazı yakıtlarla karşılaştık. İlginç 
gözlem, 11 vakanın hepsinde CLO’ ların yukarıda listelenen model 
değerlerine girmesiydi.
Düşük sülfürlü fuel oil ile operasyonlar hakkındaki MAN teknik dokümanı 
aşağıdaki gözlemleri ve tavsiyeleri içermektedir (bkz. Şekil 15): 
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•Gerekli silindir yağlama yağı besleme hızı, yakıttaki kükürt içeriğinin 
bir fonksiyonudur ve denklem kullanılarak hesaplanır.  Dozaj : F x kükürt 
içeriği % wt.

•Uygun silindir yağlama yağı dağılımı ve yağ filmi kalınlığı için minimum 
besleme hızı 0.6 g/kwh’ye ayarlanmıştır, bu da “(dozaj akış hızıxsülfür 
içeriği%)” denklemi kullanılarak sülfür içeriği %3 olmalıdır. Bu, sıradan 
bir bn70 yağı kullanan yakıtın sülfür içeriğinin teorik sınırının 3% olduğu 
anlamına gelir.

•Örnek olarak, %1 sülfür  yakıtı kullanan bir makina daha az dozaj ve 
daha düşük bir BN gerektirecektir. Bu nedenle, 0.6 g / kwh’lik bir dozajda, 
aşırı katkı maddesi olacaktır. Sülfür içeriği %0.5 kadar düşük olan bir 
yakıt, düşük silindir yağı dozajının ve düşük BN yağının (BN40 veya daha 
düşük) bir kombinasyonunu gerektirebilir.

•Düşük silindirli yağlama yağı besleme hızını kullanarak, birçok makina 
düşük sülfürlü yakıtı kullanabilir ve ECA alanlarına girip çıkarken  BN70 
silindir yağı kullanabilir.

•Düşük BN’ lik bir silindir yağı tasarlamanın karmaşıklığı, BN70 
yağları ile nadiren aynı yüksek seviyede olan uygun deterjan seviyesine 
ulaşmaktan oluşur. 
Bu nedenle, MAN düşük BN silindir yağı tipinin çok dikkatli seçilmesini 
önerir. Tüm büyük petrol şirketleri bugün düşük BN silindir yağlarına 
sahiptir.

Absolute
dosages
(g/kWh)
1.40
1.30
1.20
1.10
1.00
0.90
0.80
0.70
0.60
0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
0.00

0 0.5 1 1.5 2 3 42.5 4.5
Sulphur %

3.5

BN40: 0.35 g/kWh x S%

BN50: 0.28 g/kWh x S%

BN60: 0.23 g/kWh x S%

BN70: 0.20 g/kWh x S%

Şekil 15. BN40, BN50, BN60 ve BN70 silindir yağlarının kullanımı ile sülfür % ‘ e karşı 
mutlak dozaj (birçok teknik belgeden uyarlanmıştır).
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VLSFO KULLANIRKEN LAYNER HASARININ NEDENLERİ

MAN tarafından listelenen gözlemlere ve sınırlamalara dayanarak, 
aşırı liner aşınmasına neden olan gerçek mekanik olguyu açıklamak 
mümkündür. Hasar oluşmasının iki aşamada gerçekleştiğini varsayıyoruz.

HASARIN İLK AŞAMASI:

MAN tarafından listelenen gözlemlere ve sınırlamalara dayanarak, 
aşırı liner aşınmasına neden olan gerçek mekanik olguyu açıklamak 
mümkündür. Lütfen aşağıdaki çizime bakın (Şekil 7.6):

Top Land

Top Ring

Second Land

Second Ring

Şekil 16. Piston sekmanı/silindir liner şematik diyagramı
Lütfen aşağıdakilere dikkat edin:

•Piston kafasının tepeye doğru hafif bir konikliğe sahiptir.

•Söz konusu yakıtların çoğu 120 cst’nin altında (50°C’de) düşük 
viskoziteye sahiptir.

•Yanma odasındaki sıcaklık 350 C civarında veya daha yüksektir. Bu 
sıcaklıkta CLO’nun viskozitesi 1 cSt’ye düşer, bu nedenle üstteki yağlama 
filmi kalınlığı 3 mikrondan azdır.
Dikkate alınması gereken bir diğer önemli faktör, yanma odasında gerekli 
minimum asitliktir, bu asitlik, silindir liner yüzeyinde, belki de yaklaşık 50 
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mikron çapında ve 10-15 mikron derinliğinde küçük korozyon çukurları 
oluşturmak için gereklidir. Bu çukurlar, yağlamaya izin veren silindir 
yağlama yağını tutmak için rezervuar görevi görür. VLSFO yakıtında 
çok düşük asitlik varsa, bu çukurlar liner yüzeyinde oluşmaz. Çok ince 
bir yağlama filmi, çukurların yokluğuyla birlikte, piston ve liner arasında 
doğrudan sürtünme etkisine neden olur ve yüzey, sürtünmenin ana koşulu 
olan pürüzsüz, parlak bir yüzeye sahip olacaktır. Bu nedenle, senaryonun 
şöyle göründüğünü tahmin ediyoruz: yakıttaki düşük sülfür içeriği, 
yağlanma filmi için bir rezervuar görevi görecek korozyon çukurları 
oluşturmak için yeterli asitliğe sahip değildir.

Yakıttaki asitlik ne olursa olsun;

a. CLO’daki base numarasının 40 veya üstü 

b. 0,6 g/KWH veya üzeri besleme hızı

Hem a hem de b, sürtünme için temel bir ön koşul olan alkali bir durum 
yaratır. Piston segmanındaki yüksek üst iniş, çok ince bir yağlama filmi ile 
geniş bir yüzey alanını açığa çıkararak bu işleme yardımcı olur. 11 vakada, 
silindir liner ve piston kafası  arasındaki sürtünmeden kaynaklanabilecek 
aşınma izleri taşıdığını gördük.

Sürtünme sırasındaki sürtünme ısısından ve piston yüzeyinde çok az 
yağlayıcı bulunmasından kaynaklanan sürtünme olgusunu anlamak 
önemlidir. Piston ve silindir liner malzemesi birbirine kaynaşarak kaynağa 
benzer. Ancak pistonun hareketiyle kaynak kırılır ve bir sonraki vuruşta 
yine başka bir kaynak oluşur. Bu sürtünme sürecidir. Doğası gereği, 
sürtünme liner malzemesinin gövdesini yediği için, linerdaki hasar (liner 
aşınması) aşırı olacaktır.

Liner aşınma eğilimi genellikle linerın İskele / Sancak yönündedir. Bu, 
yüzeyde ovalliğe neden olur. Ovallik belirli sınırları aştığında, oluktaki 
piston segmanlarının dönüşü sınırlanır ve segman eşit şekilde aşınmayabilir, 
bu da piston segmanının İskele / Sancak yönünde incelmesine ve erken 
kırılmasına neden olur.
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HASARIN İKİNCİ AŞAMASI:

Şimdi silindir linerındaki ilk sürtünme meydana geldikten sonra bir 
sonraki aşamaya gelelim. Liner yüzeyi  temas ettiğinde, piston ringleri 
hızla aşınır (bu nedenle MAN, sürtünen malzemeyi kesecek ve silindir 
linerı için nispeten pürüzsüz bir yüzeyin yeniden kazanılmasına yardımcı 
olacak krom kaplı piston ring önermektedir) . CLO temizleme özelliği, 
piston ringler tarafından taşınan liner malzemesinin çıkarılmasına 
yardımcı olur. Bu temizlik verimli bir şekilde gerçekleşmezse, aşınmış 
malzeme eklemeye devam eder ve daha fazla aşınmayı teşvik eder. Aşırı 
piston segmanı aşınması da bundan kaynaklanır.

Aşınmış gömlek yüzeyinden çıkan ince sert metal parçacıklar, piston 
segmanı oluklarına nüfuz edecek ve bir piston segmanı ile piston segmanı 
olukları arasındaki 0,4 mm’lik eksenel açıklığa yapışacaktır. Bu, piston 
segmanı oluklarını aşındırarak piston segmanının kırılmasını erken 
hızlandıracaktır. Bu, piston segmanının hızla aşınmasına neden olur ve 
segman genişliğinin% 40’ından fazlası aşındığında, segmanın kesme 
gerilimine dayanma gücü yoktur ve kırılır.

Bazı benzer vakalardan veriler:

Bunlar yeni gemilerdir ve sürtünme başladığında, gemi operatörü CLO 
dreynindeki demir içeriğinin arttığını fark etti. Bu demir içeriği önemli 
ölçüde 500’den 1000’e, 1500’den 2000 ppm’ e yükseldi. Bu o kadar hızlı 
gerçekleşti ki, gemi personeli besleme hızını 0,6’dan 2,5 g / kWh’ye 
çıkararak tepki verdi. Aslında, CLO derynindeki demir içeriğindeki 
azalmayı görmeyi umarak bölgeyi CLO ile doldurdular. Bu, sürtünmeyi 
bir dereceye kadar azalttı. CLO tahliyesindeki demir içeriği düştüğünde, 
gemi personeli besleme hızını normal değerlerin biraz üzerine düşürdü. 
Bununla birlikte, bu sorunun temel nedeni, 1’den 2’ye ilerleme, şimdi 
çalışmamızla belirlendi. Bunu size sunmaktan mutluluk duyuyoruz; 
sunduğumuz senaryoda birkaç varyasyon olabileceğini biliyoruz. Bununla 
birlikte, temel kök neden, bu raporda belirlediğimizi düşündüğümüz 
şeydir.

Örnek: Tablo 4, Herhangi bir liner aşınması veya sürtünme sorunu ile 
karşılaşmayan diğer gemilerde kullanılan MGO için besleme oranını ve 
CLO BN’Yİ göstermektedir ve CLO drain örneğindeki demir içeriği bu üç 
durum için düşüktü.



- 57 -

Bununla birlikte, bu sorunun temel nedeni, 1’den 2’ye ilerleme, şimdi 
çalışmamızla belirlendi. Bunu size sunmaktan mutluluk duyuyoruz; 
sunduğumuz senaryoda birkaç varyasyon olabileceğini biliyoruz. Bununla 
birlikte, temel kök neden, bu raporda belirlediğimizi düşündüğümüz 
şeydir.

Örnek: Tablo 4, Herhangi bir liner aşınması veya sürtünme sorunu ile 
karşılaşmayan diğer gemilerde kullanılan MGO için besleme oranını ve 
CLO BN’Yİ göstermektedir ve CLO drain örneğindeki demir içeriği bu üç 
durum için düşüktü.

Sample

Vessel A

Vessel B

Vessel C

0.75 g/kwh. BN of CLO 16

0.83 g/kwh. BN of CLO 16

0.83 g/kwh. BN of CLO 16

45 Lit/Day

60 Lit/Day

60 Lit/Day

# 1-8, # 2-9

# 3-12, # 4-7

# 5-9.

# 1-5, # 2-6

# 3-5, # 4-7

# 5-3.

# 1-4, # 2-4

# 3-4, # 4-3

# 5-2.

Feed Rate  BN of CLO used CLO Consumption Iron Content in ppm

Tablo 7.Herhangi bir liner aşınması veya sürtünme sorunu ile karşılaşmayan diğer 
gemilerde kullanılan MGO için besleme oranını ve CLO BN
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Problem 1: Sürtünme ve Liner Aşınma Sorunları

Problem Bildirisi 1:

Liner aşınması sorunu vakalarının çoğunda, gemiler silindir linerı ve 
piston ringlerinde sürtünme ve aşınma yaşadı (Şekil 17). Ayrıca, gemi 
scavenge dreyninde çok yüksek demir içeriği bildirdi (Yakıt numunesi 
VLSFO “RMG 380-0.5% kalitedeydi)

Şekil 17  a ve b, piston kafasında aşınma ve karbon birikimi.
c ve d, piston ringlerinin toplu görünüşü.

Şekil  18 e. Liner üzeyinde çukurlar f. Dalgalı kesik işaretleri tamamen yıpranmış ve tüm 
çalışma yüzeyleri ağır dikey çiziklerle pürüzlüydü.
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Özet ve Bulgular:  
•Laboratuvarımız tarafından test edilen bunker damlama numunesinin 

düzenli tam spesifikasyon testinin IFO-RMG 380-0.5% kalite için ISO 
8217 şartnamesini karşıladığı görülmüştür.

•Seperatör örneğinden önce ve sonra karşılaştırdığımızda, Seperatör 
Verimliliğinin normal olduğunu ve Seperatör sonrası yakıt kalitesinin 
normal olduğunu ve Al + Si’ nin kabul edilebilir bir sınır içinde olduğunu 
not ediyoruz.

•Ek testten, yakıt numunesinin pH değerinin normal olduğunu not ettik 
(~ 7-7,5).

•GCMS Screening testinden, herhangi bir kimyasal kirleticinin varlığını 
önemli bir seviyede görmüyoruz.

•Kırmızı renk birikintilerinin olduğu durumlarda; Piston kafasından 
toplanan Kalıntı numunelerini test ettik, kalıntının iyi bir kısmı manyetik 
olarak aktifti, bu da aşınan demir partiküllerinin veya sürtünmeden 
kaynaklanabilecek demir aşınma partikülleri anlamına gelebilir (Şekil 17).

•Kalıntının temel analizinden(elemental analizi), yüksek düzeyde demir, 
kalsiyum, sodyum ve silikon olduğunu görüyoruz. Kalsiyum, silindir 
yağlama prosesi içindedir. Yüksek silikon muhtemelen giriş havasından 
kaynaklanmaktadır. Yüksek sodyum birikimi, buharlaştırılmış deniz suyu 
tuzu yoluyla numune alma sırasında kontaminasyondan kaynaklanıyor  
olabilir. Yakıttaki sodyum çok azdır. Bulunan demir parçacıkları, bu 
parçacıkların korozyonundan / oksidasyonundan kaynaklanan kırmızı 
rengi oluşturmaktan sorumlu olabilir.

Şekil 19 a) Piston kafasından toplanan kalıntı örneği; b) Mıknatıs tarafından çekilen 
numune.
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Sorunun analizi:  

Test edilen sonuçlara dayanarak, yakıt örneklerinin özelliklerinde önemli 
ölçüde yanlış bir şey görmüyoruz. Tek sorun, 0.6 g / kwh’den daha yüksek 
besleme Hızı ile 40’ten daha yüksek BN ile CLO kullanmaktı.

Problem 2: Segman kırılması ve Liner aşınması

Problem Bildirisi 2:

Viswa Lab, bir piston segmanı kırılması ve liner aşınması raporu aldı 
(Yakıt numunesi, VLSFO “RMG 380-0.5% dereceli” idi). Test için hasarlı 
bir piston halkası aldık. Liner ile temas halindeki halkanın yüzeyinin 
fotoğrafı aşağıdadır.

Şekil  20 Segman kırılması ve Ağır sürtünme

* Piston ring, pürüzlü çalışma yüzeyinin yanı sıra ağır sürtünme ile ilgili 
hasarlara dair kanıtlar gösterdi.

* Piston ringin keskin kenarları ile yıpranmış görünüyor.

* Piston ringin kalınlığı değişmemiş gibi görünüyor.

* Bu kanıt, kazıma ile ilgili hasarlarla tutarlıdır.
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Özet ve Bulgular: 

•Laboratuvarımız tarafından test edilen bunker drip numunesinin, 
tam spesifikasyon testinin IFO-RMG 380-0.5% kalite için ISO 8217 
şartnamesini karşıladığı görülmüştür.

•Tüm yakıtlar için rezerv stabilitesi sayısı, düşük rezerv stabilitesini 
gösteren 10’dan daha yüksektir. ASTM D 7061, “ayrışabilme  sayısı 10’un 
üzerindeyse, yağın stabilite rezervi çok düşüktür ve asfaltenler kolayca 
topaklanır veya topaklanmaya başlar” diyor.

•GCMS Screening, Indene’ nin düşük seviyelerde varlığını gösterdi. 
Indene’ de bu kirlilik seviyesinde makine sorunları bildirilmemiştir.

•Çamur numunesinin Elemental analizi IP 501 test yöntemi ile 
gerçekleştirilmiştir. Temel analiz, çamurun esas olarak kalsiyum ve 
demirden oluştuğunu göstermiştir. Kalsiyum, silindir yağlama yağına 
kadar izlenebilir.

Sorunun Analizi 

•Rezerv TBN değerlerine göre yağlama 7 ünitenin hepsinde biraz fazla 
görünmektedir. Silindir yağlamasını azaltmak / optimize etmek için daha 
fazla kapsam vardır.

•Test edilen yakıtlar, 10’dan daha yüksek bir seviyede düşük bir yedek 
stabiliteye sahipti. ASTM D 7061, “ayrılabilirlik sayısı 10’un üzerindeyse, 
yağın stabilite rezervi çok düşüktür ve asfaltenler kolayca topaklanır veya 
topaklanmaya başlar”diyor.

•Manifold numunesi için sorunlu yakıt tanımlama numarası (PFIN) 
130’dan yüksek olan 206 olarak bulunmuştur. PFIN değeri yüksek 
olduğunda (> 130) vakaların %85 - %95’inde piston ring kırılması 
bildirilmiştir. PFİN’e dayanarak, yakıt gerçekten piston ringin kırılmasına 
neden olma potansiyeline sahipti.

•Çamur ve tortu örnekleri, esas olarak kalsiyum ve demir içeriği başta 
olmak üzere inorganik malzemelerden oluştuğunu göstermiştir.

•Alt piston üzerindeki FTIR analizi, enkazın çoğunlukla inorganik 
malzemelerden (karbonatlar, alçı vb.) oluştuğunu göstermiştir. Bunlar 
muhtemelen silindir yağlama yağı kaynaklıdır.



- 62 -

•Örnek olarak alınan piston ringin, sürtünme nedeniyle yüzeye büyük 
hasar verdiği görülüyor.

Sonuç:

Geleneksel olarak yüksek sülfürlü (HFO) yakıtın yanması sırasında 
üretilen sülfürik asidi nötralize etmek için baz numarası 70 olan silindir 
yağına ihtiyaç duyuyorduk. Silindir yağlama tüketimi ,çok düşük kükürtlü 
fuel oil’e (% 0,5 kükürt) geçildiğinde çok dikkatle izlenmelidir. Optimum 
besleme hızına ve doğru base numarasına sahip bir silindir yağlama yağı 
seçmek çok önemlidir. Yüksek base numarasına ve yüksek tüketim hızına 
sahip CLO, aşırı sürtünmeye, piston segmanlarının aşınmasına neden 
olacaktır. 

Hasarın ilk aşaması, CLO’nun BN’si yüksek bir ilerleme hızıyla aşırı 
olduğunda meydana gelir. Bu durumda, fazla alkalinite nedeniyle küçük 
korozyon çukurları oluşmayacaktır, CLO film kalınlığı incelecek, iki yüzey 
arasındaki sürtünme artacak ve bu da liner aşınmasına ve sürtünmeye 
neden olacaktır.. Hasarın ikinci aşaması ise, yetersiz CLO temizleme 
özelliklerinden kaynaklanır. CLO, piston segmanı tarafından taşınan 
tüm aşınmış liner malzemesini temizlemek için yeterli deterjana sahip 
olmadığından sekman kırılmalarına neden olacaktır.



- 63 -

BÖLÜM 8.

SERA GAZI EMİSYONLARINI AZALTMAK İÇIN ALTERNATİF 
DENİZ YAKITLARI

1.SERA GAZI EMİSYONLARINI AZALTMAK İÇİN IMO’NUN 
HEDEFLERI

•Deniz taşımacılığı yılda yaklaşık 940 milyon ton CO2 yayar ve küresel 
sera gazı (sera gazı) emisyonlarının yaklaşık %2.5’inden sorumludur.

•Karbon yoğunluğu, ton mil başına CO2 emisyonudur
•Toplam yıllık sera gazı emisyonlarını 2050’ye kadar 2008’e kıyasla en 

az% 50 azaltıması hedeftir.

2.SERA GAZI AZALTIMINDA IMO MEVCUT KURALLAR
•EEDI Enerji Verimliliği Tasarım Endeksi (EEDI): Temelden daha enerji 

verimli olacak şekilde inşa edilecek ve tasarlanacak yeni gemiler. 2011’de 
kabul edildi.

•Gemi Enerji Verimliliği yönetim planı (SEEMP): Operatörler, gemiye 
özgü çeşitli önlemlerle enerji verimliliğini artırmak için bir plana sahip 
olmalıdır. Tüm gemiler için geçerlidir. Haziran 2011’de kabul edildi. Enerji 
Verimliliği operasyonel göstergesi (EEOI), SEEMP‘yi değerlendirmek için 
bir izleme aracı olarak kullanılabilir.

•CO2 kütle dönüşüm faktörlerine (CF) kullanılan yakıt kütlesi aşağıdaki 
gibi verilmiştir. CF, g cinsinden ölçülen yakıt tüketimi ile karbon içeriğine 
göre g cinsinden ölçülen CO2 emisyonu arasında bir dönüşüm faktörüdür.

Tablo 8. Yakıt Tipleri ve Karbon İçeriği
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3.SERA GAZI AZALTIMINDA IMO’NUN YENİ DEĞİŞİKLİKLERİ

•Mevcut Gemiler İçin Enerji Verimliliği Tasarım Endeksi (EEXI): IMO, 
Kasım 75’te MEPC 2020 sırasında yapılan değişiklikleri onayladı. Haziran 
2021’de MEPC 76’da kabul edilecek.

•Sınırlar kabul edildi. EEXI’nin hesaplamaları, araştırmaları ve 
doğrulanması ile ilgili kılavuzlar MEPC 76’da sonuçlandırılacaktır.

•Carbon Intensity Indicator (CII): Mepc 76’da Haziran 2021’de yeni bir 
önlem önerildi ve kabul edildi. Hesaplamalar ve limitler devam ediyor.

•EEXI, Trim ve stabilite kitapçığı, gemi seyir denemeleri, Enerji Tasarruflu 
cihazlar, pervane iyileştirme cihazları vb. gibi bir dizi faktöre dayanarak 
hesaplanmalıdır.

•Gerekli EEXI, gemi tipine ve boyutuna göre her gemi için hesaplanacaktır

•Elde edilen EEDI, gerekli EEXI’ den daha az olmalıdır.

4.IMO YENI DEĞİŞİKLİKLERİ

•Viswa, EEXI‘nin hesaplanmasında, uygunluğun değerlendirilmesinde 
ve sınıf toplumuna sunulmasında yardımcı olabilir

•EEXI sınırları ile uyumlu olmayan olarak tanımlanan gemiler için, Viswa 
uyum sağlamak için kabul edilebilir çeşitli seçenekler ile yardımcı olabilir.

PROCESS

Responsible

Issuance of EEXI
Technical File

Incl. EEXI
calculation

Approval of EEXI
Technical File

Onboard Survey
Issuance of new
IEE certificate

VEEMS/ Ship
Owner/ Ship

Manager

Classification
Society as EEXI

verifier

Classification
Society as behalf

of Flag State

Submission to Class EEXI Technical File
to be onboard

Şekil 21 EEXI Süreci
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EEXI GENEL BAKIŞ

2050’ye yönelik Sera gaz stratejisi ile IMO, 2030’a kadar önümüzdeki on yıl 
içinde karbon yoğunluğunu %40 ve 2008’in taban çizgisine göre 2050’ye 
kadar toplam %50 (%70 yoğunluk) azaltma hedefini belirledi. Hedefe 
ulaşmak için kısa vadeli , orta vadeli ve uzun vadeli önlemler ayırt edilir. 

Kısa vadeli önlemlerin 2023 yılına kadar yürürlüğe girmesi öngörülüyor. 
Farklı önlemler göz önünde bulunduruldu ve yaygın olarak tartışıldı, 
örneğin bir hız sınırının getirilmesi. Yaklaşık on yıl boyunca piyasa 
güdümlü yavaş buharlama deneyimi ile bu önlem, CO2 emisyonlarından 
tasarruf etme potansiyeli açısından umut vericidir.

EEXI TASLAK

Attained EEDI/EEXI

Efficient operation

IEE Certificate

Calculate energy
efficiency performance

Meet

Efficiency
improvement required

Not meet

Required EEXI Survey & Certificate

Proposed EEXI framework

Shaft/Engine power limit
(power optimization)

Fuel change and/or
Energy saving devices

Replacement with
new ships

Other
verifiable options

Şekil 22. Önerilen EEXI Çerçevesi
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Ship Type Cargo Carrying Capacity (MT)

Bulk Carrier

Tanker

Gas Carrier

Containership

General Cargo Ship

Refrigerated Cargo

Combination Carrier

LNG Carrier

Ro-Ro Vehicle Carrier

Ro-Ro Cargo Ship

Ro-Ro Passenger Ship

Cruise Passenger Ship (*)

Passenger Ship (*)

10,000 and above

4,000 and above

2,000 and above

10,000 and above

3,000 and above

3,000 and above

4,000 and above

10,000 and above

10,000 and above

1,000 and above

250 and above

25,000 GT and above

400 GT and above

Tablo 9. Gemi Tipleri ve Kargo Kapasiteleri

•IMO şu anda sahiplerin ve operatörlerin mevcut gemilerin enerji 
verimliliği hakkında rapor vermelerini gerektirecek önerileri gözden 
geçiriyor.

•Önde gelen teklif, enerji verimliliği tasarım endeksine (EEDI) benzer 
bir hesaplama içindir, ancak mevcut gemilerin enerji verimliliği endeksine 
(EEXI) odaklanmıştır.
Azaltma Oranları
Capesize Bulker, YOB 2011 

▷EEDI referans hattı
▷Gerekli EEXI %20 daha az
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Improvement
is Required

7

6

5

4

3

2

DWT

Reference line

Required

0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 400000

EE
XI

Benchmarking

Required EEXI

Current EEXI

Grafik 1 EEXI – Azaltma Oranları

EET – ENERJI VERİMLİLİĞIİ TEKNOLOJİLERİ

Energy Efficiency Technologies Category A Category B Category C

X
X

Hull Optimization
Superstructure Optimization
Propeller Optimization
Podded Drives
Contra Rotating Propellers
Vane Wheel
Ducted Propeller
Pre-Swirl Device 
Post Swirl Device
Twin Skeg
Hull Vane
Hull Coatings 
Air Lubrication 
Wind Propulsion
Waste Heat Recovery
Solar Power

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X

Tablo 10. Enerji Verimliliği Teknolojileri
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5.SERA GAZI AZALTMA VE ALTERNATIF YAKITLAR

Electric and
hybrid

systems

Biodiesel &
hydrotreated
vegetable oil

LNG

Hydrogen Ammonia

Methanol

Şekil 23. Alternative Marine Fuels

GHG’ler, başlangıçta UNFCCC işlemi altında dikkate alınan altı gaz olarak 
tanımlanır:

oCarbon dioxide (CO2) 

oMethane (CH4)

oNitrous oxide (N2O) 

oHydrofluorocarbons (HFCs)

oPerfluorocarbons (PFCs)  

oSulphur hexafluoride (SF6)

6.DENİZCİLİK ENDÜSTRISI İÇIN POTANSIYEL ALTERNATIF 
YAKIT KAYNAKLARI

•Alternatif yakıt teknolojisi, IMO’nun orta vadeli hedefine ulaşmanın en 
etkili yoludur.

•2050 yılında, toplam CO2 azaltma miktarının yaklaşık %60’ı alternatif 
yakıtların kullanımından kaynaklanacaktır.

•Alternatif yakıt kullanmaya başlamak için yatırım yapılacak olsa da, bu 
çözüm IMO tarafından belirlenen sera gazı hedeflerine ulaşılmasına ve 
denizciliğin geleceğini korumaya yardımcı olacaktır.



- 69 -

Tablo 11. Denizcilik Endüstrisi İçin Potansiyel Alternatif Yakıt Kaynakları

7.ANA  AVANTAJLARI VE DEZAVANTAJLARI İLE ALTERNATİF 
DENİZ YAKITLARI

Tablo 12. Alternatif Gemi Yakıtlarının Ana  Avantajları Ve Dezavantajları
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Tablo 13. Alternatif Gemi Yakıtlarının Ana  Avantajları ve Dezavantajları

8.ALTERNATİF YAKITLARA GEÇİŞTE DİKKATE ALINMASI 
GEREKEN FAKTÖRLER NELERDİR?

Fossil bazlı metanol, fosil bazlı hidrojen, biyo-LNG
ve biyo-metanol, üretim kapasitesinin artması
durumunda yeterli tedarik olacaktır.
Gelecekte biyodizel tercih edilecekse,
mikroalglerden elde edilen biyodizel ve atık
maddeler dikkate alınmalıdır.

Availability

Cost

GHG reduction

 

Availability

Cost

GHG reduction

Modification required

 

LNG, geleneksel akaryakıt ve diğer alternatif
yakıtlardan daha ucuzdur. Metanol ve biyodizel
harmanlanmış dizel (B20) maliyeti MGO ile
karşılaştırılabilir. Amonyak, MGO’dan en az iki kat
daha yüksek bir maliyetle sonuçlanacaktır.

Biyodizel: Mevcut altyapı ile uygulanabilir.
Metanol: Daha büyük depolama tankı gerektirir.
LNG, amonyak, hidrojen: bunkering altyapısı eksikliği

Metanol ve LNG için GHG’nin yaşam döngüsü
emisyonları, biyokütle ve yenilenebilir elektrikten
elde edilen üretime kıyasla daha yüksek GHG
emisyonu göstermektedir.
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