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Saygıdeger dostlarımız,
Vıswa Lab, her ay herhangi bir gemi yakıt numunesınden rasgele secerek, atesleme ve
sıkıstırma analizi (FUELTECH testi ) yapmaktadır.
Bu ay, gemilerimızden birine yapılan testi ve test ile ilgili acıklamaları sizlerin bilgilerine
sunmak istiyoruz.
24 ekim 2008 tarihinde, Antwerp limanindaki bir gemiden alinan yakitta yapilan
Atesleme&Sıkıstırma testi hakkinda:
Biz bu yakit numunesi icin rutin analizimizi yaptik ( rapor no: F080929085-EFN n/a). Bu
yakit numunesinin analizi RMG380LS spesifikasyonlarina uygun olarak yapildi. Kendi
kayitlarimiz icin, FuelTech FIA aleti kullanarak, Atesleme&Sıkıstırma testleri (14 seri
testten olusmaktadir) uyguladik. Bu testler icin normal ucret numune basina 700,00
USD dir. Fakat , musterinizin bu test ucretini odemek icin hic bir zorunlulugu yoktur.
Biz rasgele numuneler seciyoruz ve ilginc veriler buldugumuzda sizlere tavsiyelerde
bulunuyoruz.
Genellikle, iyi bir Atesleme&Sıkıstırma ozelligi olan yakitin ECN sonucu ( esdeger
cetane sayisi) 30-40 olacaktir. Eger cok kotu Atesleme&Sıkıstırma ozellikleri olan bir
yakitsa, bu sayi 20 ve altina dusecektir. Boyle bir durumda dahi muhendisler bu yakiti
kullanmaya devam etmektedirler.Cunku dusuk hizli makinaların 2 stroklu olması, bu
yakitlari tolere edebilmektedir.
Bununla beraber,Fuel Tech FIA ,Cetane miktari bu numune icin 19.4 tur. Iyi bir yakitta,
atesleme gecikmesi 9.90ms karsin 6.0 ms dir. Iyi bir yakit icin sıkıstırma suresi 19.80
msdir. Fakat, bu bolgelerde alinan yakitlarin bir cogunda Atesleme&Sıkıstırma
ozellikleri cok benzerdir.
Yakit yakıldıktan sonra buyuk bır olasılıkla, yanma sonrası turbocharger ve egsoz
gecislerinde carbon atiklar olusmaktadir.Siz ,muhtemelen siyah duman ve buyuk
olasilikla yuksek egsoz sicakligi ile de karsilabilirsiniz.Yani, ayni RPM ile daha fazla
yakit harcanacaktir. Bu durumu gemilerde kontrol edebilirseniz ve bizleri haberdar
ederseniz cok minnettar olacagiz.Umariz bu bilgiler hem bizlerin lab sonuclarimizi
dogrulamak icin hem de sizler icin faydali olacaktir.

Herhangi bir sorunuz olduğunda bizlere sormaktan lütfen çekinmeyiniz.
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