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Yeni ISO 8217:2005 Standardı Çerçevesinde Viskozite  Konuları : 
 
Yeni ISO 8217:2005 standardı kinematik viskozite’nin sadece 50 °C’de ölçüldü ğünü kabul eder. Bu değer, 
viskozitenin daima 50 °C’de ölçüldü ğü ticari pazar yakıtları ile tutarlı olmalıdır.  
 
Daha önceki 8217:1996 standardında, 100 °C’de visko zite değeri kabul edilen tek değerdi.  
50 °C’de viskozite de ğeri ise sadece bilgi amaçlı rapor edilirdi. ISO 8217:2005 standartları itibariyle daha 
fazla yakıt satışı gerçekleştikçe, 50 °C’de ölçülen viskozite’deki ufak farklar  bile standart dışı olarak kendini 
göstermektedir. Bu ticari açıdan bakıldığında tam anlamıyla doğru olmasına karşılık, teknik açıdan 
bakıldığında o kadar da önemli değildir. Deniz tipi dizel makineler açısından bakıldığında, yakıtın makineye 
enjekte edildiği viskozite değerini gösteren enjeksiyon viskozitesi kritik bir önem taşımaktadır, çünkü dizel 
makinedeki ateşleme (ignition) ve tutuşma (combustion) için fark yaratacaktır. Makine üreticileri genellikle 
viskozite için 10-15 cSt aralığını şart koşarlar. Bu viskozite değerinin ulaşacağı ısı değeri her yerde RMG380 
yakıtı için 135 °C civarında olacaktır. 50 °C’de vi skozite değeri içinde küçük bir fark enjeksiyon 
viskozitesinde de küçük bir fark yaratacaktır. Örneğin, eğer 50 °C deki viskozite de ğeri 380 cSt yerine  
420 cSt  ise, 130 °C’de enjeksiyon viskozite de ğerinin sadece 1cSt daha fazla olması muhtemeldir, ve bu 
kabul edilebilir.  
 
Yukarıdaki açıklamalardan sonra, ISO 4259:1992 standardına göre sadece bir viskozite değeri mevcut 
olduğunda viskozite değerlerinde aşağıdaki değişim miktarlarına izin verilir. RMC 380 için izin verilen 
değişme miktarı 0,59 x 28,12 = 16,6 cSt’dir. Bu nedenle 380 cSt yakıt 380 + 16,6 = 396,6 cSt’ye kadar kabul 
edilebilir. Benzer bir şekilde RME 180 yakıt için değişme miktarları 0.59 x 13.32 = 7,86 cSt’dir  ve 180 cSt 
yakıt 180 + 7,86 = 187,86 cSt’ye kadar kabul edilebilir.  
 
Bu nedenle, viskozite değerlerinde rastladığınız küçük değişmeleri dikkate almayınız. Yeni yakıt standartları 
açısından bu değerler standart dışı olarak ortaya çıkacaktır fakat değişme miktarları yukarıda belirtilen 
aralıkta olduğu sürece teknik açıdan endişelenecek bir nokta bulunmamaktadır. 
 
Daha fazla açıklamaya ihtiyaç duyulduğu taktirde bizi aramaktan çekinmeyiniz. 
 
Saygılarımızla, 
 
Dr. Vis. 
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