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Yağlama yağlarını birbirine karıştırırken dikkatli olun
Bildiğiniz gibi, ultra düşük sülfür yakıtları kullanırken (%1,0), kullanılan silindir yağlama yağının TBN
değerinin 40-50’yi aşmaması tavsiye edilir. TBN 70 değerinde normal silindir yağlama yağı, ultra düşük
sülfür yakıtları ile birlikte kullanılırsa, sürtünme problemi yaratma olasılığı vardır. Bizlere acil bir durumda
neler yapılması gerektiği sorulmaktadır – (Örneğin gemi Brezilya’da yakıt aldığında (S %0,7’den daha az)
ve sadece 70 TBN silindir yağlama yağı kullanıldığında). Bazı önemli müşterilerimiz Jeneratör krank case
yağı ile Silindir yağlama yağını 1:1 oranında karıştırdılar ve oldukça başarılı oldular. Bu karışımı tavsiye
eden aynı yağlama yağı firmaları silindir yağlama yağının asla Ana Makine krank case yağı ile
karıştırılmaması konusunda uyarıda bulunmaktadırlar.
Hepimiz yakıtlar arasındaki uyumsuzluk problemini biliyoruz. Yağlama yağları arasında bile bu uyumsuzluk
problemi vardır. En önemlisi, aynı uygulama için belirlenmiş olsa dahi sentetik yağlar asla mineral yağlar ile
karıştırılmamalıdır.
Peki, mineral yağlar diğer mineral yağlar ile karıştırılabilinir mi? Mineral yağlama yağları çeşitli katkı
maddeleri eklenerek mineral bazlı ham maddeler kullanılarak üretilmektedir. Ham madde, viskozite,
oksidasyon dengesi ve diğer özelliklerin doğru olmasını sağlar ve hidrodinamik yağlama içindeki yükleri
taşır. Katkı maddeleri baz yağa belli performans nitelikleri kazandırır. Bazı katkı maddeleri ise baz yağın
kimyasal özelliklerini değiştirir ve/veya yağlama yağının fiziksel özelliklerini etkiler.
Katkı maddelerinin kimyasalları arasındaki fark, iki uyumsuz yağın birbirine karıştırılmasında kimyasal
reaksiyonlara yol açabilir ve çözünmeyen maddenin makine yüzeyleri üzerinde çökelmesine neden olabilir.
Sıcaklık ve su olduğunda çökelmenin hızı artar. Đki uyumsuz yağın karışımı sonucu yağlama yağı
niteliklerinin düşmesine neden olabilir. Karışım aynı zamanda makinede bulunan sentetik kauçuk contaları
da etkileyebilir.
Genellikle, uyumsuzluk sebebi karışımdaki bir yağın içinde bulunan asidik katkı maddelerinin karıştırılan
diğer yağ içindeki alkalin katkı maddeleri ile nötürleştirilmesidir.
Her zaman, yağlama yağı üreticinize başvurunuz. Genellikle farklı tedarikçilerden alınmış eş değer yağlar
birbirine uyumludur. Fakat, gene de farklı çeşitlerdeki yağları aynı tedarikçiden gelsin ya da gelmesin
birbirine karıştırmak sakıncalıdır.
Uyumluluk için bazı basit testler yapılabilir. Đki yağ karıştırılarak ısıtılır ve kümelenmesi gözlemlenebilir. Eğer,
kümelenme varsa bu iki yağ birbiriyle uyumsuzdur. Ayrıca az miktarda su ekleyip ısıtarak ve sonra da
karışımı uzun süre soğumaya bırakabilirsiniz. Eğer yağlar uyumsuz ise, karışım içinde katı formasyon
görülecektir.
Yağ karışımı için emülsiye testi şu şekilde yapılabilir. Yağ karışımı miktarı ile aynı miktarda sıcak su bir
şişeye koyarak çalkalanır ve karışımın faz ayrışımı için çökelmesi beklenir. Eğer karıştırılan iki yağ
birbirleriyle uyumlu ise yağ ve su katmanları birbirleriyle kesin olarak ayrışacaktır.
Daha fazla açıklamaya ihtiyaç duyulması halinde kontak kurmaktan lütfen çekinmeyiniz.
Saygılarımızla,
Dr. Vis.
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