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Saygıdeğer dostlarımız, 
 
Lütfen daha önce yayınlamış olduğumuz (195 ve 196 nolu ) teknik bültenleri referans alınız. Sizleri, 
normal değerinin üzerinde görülen MCR, asfalt ve CCAI’ dan kaynaklanan segman kırılmaları ile ilgili 
bilgilendirmiştik. Bunkerworld.com da aynı sorunu sitesinde paylaşmıştı. Burada amaç; problemi ve 
sebeplerini herkesin bilmesini ve önlemlerin önceden alınmasını sağlamaktır.  
 
Ama, ne yazık ki, bu sorun ile ilgili herhangi bir önlemin alınmadığı ve iyileştirici bir adımın atılmadığını 
görüyoruz. Elimize Singapur, Rotterdam ve Cebelitarık’ tan ulaşan ve piston kırılmasına neden olan 
altı ayrı numune ulaştı. Bu numunelere ait analiz sonuçlarında MCR değerinin %11.5 den büyük, asfalt 
değerinin %10.5’ den büyük ve CCAI değerinin de 850 civarlarında olduğunu gördük. Eğer yakıt 
içinde, GCMS testinde de araştırılan bazı kirleticiler bulunuyorsa, MCR /asfalt değerleri düşük olsa 
dahi segman kırılması meydana gelebilir.  
 
Yukarıda belirttiğimiz tehlikeli durumu duyurabilmek için başka ne yapabiliriz gerçekten bilmiyoruz. 
Herhangi bir önlem yada iyileştirme anlamında bir adım atılmadığını görüyoruz. Problemi yaşayanlar 
ile probleme sebebiyet verenlerin bu konu ile ilgili herhangi bir şey yapmadığını söylemek yerinde 
olacaktır. 
 
Bu üçüncü teknik bülteni ısrarcı görünme riskine rağmen gönderiyoruz. denizin ortasında segmanları 
değiştirmek zorunda kalmanın hiç te eğlenceli bir tarafı olmadıgını hepımız cok ıyı bılıyoruz. Bunu -
önlemek için, en azından, MCR değeri % 12.5’ den yüksek ve CCAI 850±2 civarında ise asfalt testi 
yaptırmanızı tavsiye ederiz. Böylece yakıtı kullanmaya başladığınızda sizi nelerin beklediğini 
bilebilirsiniz. 
  
Ayrıca, tedarikçilere konu ile ilgili endişelerinizi bildirebilir ve yakıt kullanıcılarını mevcut tehlike 
konusunda bilgilendirebilirsiniz. 
 
Toplamda şu anda 64 adet olay yaşanmıştır. Bu problemle ilgili herhangi bir tepkiyi, tehlike hangi 
seviyeye geldiğinde göreceğiz gerçekten bilmiyoruz.  
 
 
Bütün sorularınız için çekinmeden bizimle iletişime geçebilirsiniz. 
 
Saygılarımızla, 
 
Dr. Vis 
  


