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“DISTILE YAKITLARDA KĐ KALĐTE SORUNU”

Saygıdeğer dostlarımız,

Önde gelen yakıt kuruluşlardan birinin son zamanlarda yaptığı açıklamaya göre, distile yakıtlar da,
özellikle; flashpoint, yoğunluk, vizkozite ve sülfür konularında kalite problemleri yaşanmaktadır. Bu
kuruluşa göre test ettikleri numunelerin %2’sinin problemli olduğu belirtmektedirler. Bu bülten, sizleri
bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.
Bizim yapmış olduğumuz testlerdeki yakıtların yaklaşık % 18’si distile yakıtlardır. Bu distile yakıtların
%10’nu Kuzey Amerika’ dan, % 52’ sini Avrupa’ dan, %21’ ini de Uzak Doğu’ dan gelen yakıtlar
oluşturmaktadır.

Test için gelen numunelerin % 0,2’ sinin yoğunluğu, % 0,3’ ünün vizkozitesi, % 0,8’ sinin flashpointi ve
% 2’sinin sülfür oranının şartnameye uygun olmadığı görülmüştür. Şartnameye uygun olmayan bu
parametrelerden dolayı herhangi bir problem veya makinede herhangi bir zarar rapor edilmemiştir.

Test edilen numunelerin % 26’sı nın flashpoint’ inin 65°C’ den dü şük olduğu görülmüştür. Bu sıcaklık
değeri kabul edilebilir limit değer olan 60°C nin üstünde olmasına ra ğmen, bir bakıma distile yakıtlarda
belirttiğimiz ortalama sıcaklık olan 75°C’ den de dü şüktür.

BDN yoğunluğunun ortalaması ile laboratuar yoğunluğunun ortalamasının (müsade edilen aralık
dikkate alındıktan sonra) farkı 0.024 kg/m³ tür. Ortalama verilen yakıt miktarı 60 MT. Bu da demek
oluyor ki; ikmalde ortalama olarak sadece 0.14 MT ‘ lik bir noksan ortaya çıkmaktadır. Đkmal edilen
DMA yakıtların % 15’ inin yoğunluğunda yaklaşık olarak 0.01 kg/m³’ lük bir fark vardı.
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Biz burada distile yakıtların kalitesinin bozulması yönünde herhangi bir uyarılacak

durum

göremiyoruz. Ancak, işini sağlama almak isteyenler distille yakıtları da test etmek isteyebilir.
Đstatistikler şunu gösteriyor ki ağır yakıtlarını test ettirmek isteyen müşterilerimizin % 20’ si, distile
yakıtlarını da test yapmamızı istemektedirler.

Bütün sorularınız için çekinmeden bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Saygılarımızla,
Dr. Vis
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