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SINIRLAR ĐÇĐNDE OLMASINA RAĞMEN, SĐNGAPUR’DA DAHA YÜKSEK AL+SĐ DEĞERLERĐ TESPĐT
EDĐLDĐ
Singapur’da 94 tane yakıt tedarikçisi vardır. 2005 yılında Singapur için ortalama Al+Si değeri 19.25 ppm’di.
Geçen bir ay içinde Singapur’daki bazı tedariklerde Al+Si değerinde ortalama 48 ppm’e varan bir artış
olduğu gözlemlenmiştir. Bu yakıtlar 23 tedarikçiden gelmektedir. Aynı tedarikçinin Al+Si ortalama değer olan
19.25 ppm’in altında bir değerde de yakıt sağlamış olması mümkündür. Yüksek Al+Si değeri içeren yakıtlar
şu ana kadar test ettiğimizin % 18’ini oluşturmaktadır. Bu oldukça yüksek bir orandır.
Bu numunelerin hiçbirinin Al+Si spesifikasyonunda belirtilen 80 ppm’in ötesinde olduğunu öne sürmüyoruz.
Fakat, bizim Singapur’da şu ana kadar tespit ettiğimiz ortalama değerin iki katıdır.
Başka bir problem daha vardır. Bir çok makine üreticisi makinenin giriş noktasında, yakıtın içinde Al+ Si
taneciklerinin 10-12 ppm’den fazla olmasını istemez. 50 ppm Al+Si ‘ye sahip olan bir numune, %65’lik
purifier verimi ile (normalde başarılabilir) 16-17 ppm ile purifier’den çıkacaktır. Bu bazı makineler için kabul
edilebilir değerlerdir. Purifier verimliliğinin %65 olması da garanti edilemez. Eğer purifier ısıtıcısının derecesi
doğru olarak ayarlanmadıysa, özgül ağırlık diski doğru değilse, yakıt kısılmadıysa, yakıt su içeriyorsa, Al+Si
temizleme verimi düşecektir. Eğer yakıt purifier içinde birden fazla kez dolaştırılırsa, Al+Si değerleri kabul
edilebilir seviyelere çekilecektir.
Böyle bir durumda yapabileceğiniz, Singapur’da yakıt aldığınız tedarikçiyi yakıtında 45-50 ppm değerlerinin
aşan Al+Si varsa sizi uyarmasını istemenizdir. Tedarikçinin ISO 8217:2005’de belirtildiği gibi Al+Si 80 ppm
değerinde yakıt satmaya hakkı olduğu kadar, sizin de Singapur’da ortalama Al+Si 19.25 ppm civarında
değere sahip yakıt satın almaya hakkınız vardır.
Daha fazla açıklamaya ihtiyacınız olursa, lütfen bizimle kontak kurmaya çekinmeyiniz.
Saygılarımızla,
Dr. Vis.
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