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TEKNĐK GÜNCELLEME: 2011/1/1  
 
“2010 YILI ĐLK YARISI ĐLE SON YARISINDA DÜŞÜK SÜLFÜRLÜ YAKITLAR ĐLE ĐLGĐLĐ ĐLGĐNÇ 
BĐR KARŞILAŞTIRMA”  
 
Saygıdeğer dostlarımız, 

 
2010 yılının ilk yarısı ile son yarısında analizini yaptığımız düşük sülfürlü yakıtlarla ilgili bir 
karşılaştırma yaptık. Elde ettiğimiz sonuç çok ilginçti. Bu karşılaştırmada sülfür oranı ile ilgili referans 
değerimiz, ECA’ nın istemiş olduğu değer olan % 1.00 in altı olarak alınmıştır. Düşük sülfürlü yakıtların 
ortalama global yoğunluğunun 180 cSt yakıtlarda 973.6 kg/m3’ ten 969 kg/m3’ e, 380 cSt yakıtlarda 
983 kg/m3’ ten 979 kg/m3’ e düştüğünü gördük. Bu önemli bir azalmadır. Yakıtların satışları ağırlık 
üzerinden gerçekleştiğinden beri tedarikçi aynı hacimdeki yakıt için daha az para ödemiş olacaktır.  
 
Ortalama viskozite değeri 180 cSt yakıtlarda 167.5 cSt’ dan 160.1 cSt’ a, 380 cSt yakıtlarda 334.7 cSt’ 
dan 307.3 cSt’ a düşürüldü. Karbon miktarı; 180 cSt yakıtlarda % 9.98’ den % 9.46’ ya, 380 cSt 
yakıtlarda % 11.41’ den % 10.90’ a indirildi. Vanadyum oranı ile ilgili de 180 cSt yakıtlarda 49 ppm’ 
den 31.3 ppm’ e,  380 cSt yakıtlarda 50.2 ppm’ den 31.6 ppm’ e önemli bir düşüş saptanmıştır.  
 
Buna karşılık Alüminyum + Silika (Al+Si) miktarında 180 cSt yakıtlarda 19.3 ppm’ den  22.6 ppm’ e,  
380 cSt yakıtlarda 24.6 ppm’ den 26.5 ppm’ e bir yükseliş saptanmıştır. 
 
Genel olarak baktığımızda; 180 LS yakıtlarda EFN 60.4 dan 61.3’ e, 380 LS yakıtlarda 58.4’ den 63.5’ 
e yükselmiştir. 
 
 Viswa Lab genelde yakıt kalitesi ile ilgili kötü haberleri duyuruyor olarak düşünülür. Fakat bu kez, 
yakıt kalitesi ile ilgili bu güzel gelişmeyi sizlerle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 
 
Yukarıda belirtilen değerler, bütün limanlardan alınan numunelere yapılan analizlerin sonuçlarını 
kapsamaktadır. Buna rağmen Rotterdam’ da, yaşanan bu gelişme hala görülememiştir. Rotterdam’ da 
ortalama Alüminyum + Silika oranı 180 cSt yakıtlarda 26.9 ppm’ den 36.9 ppm’ e, 380 cSt yakıtlarda 
30.9 ppm’ den 38.2 ppm’ e yükselmiştir. Đlave olarak LS yakıtlarda sediment (çökelti) miktarı % 0.02’ 
den % 0.03’ e yükselmiştir. Düşük sülfürlü 380 cSt yakıtlarda viskozite değeri 295.7 cSt olarak tespit 
edilmiştir. Nadiren de olsa düşük viskozite meblağ fazlası cutter stock kullanımını işaret eder. 

 

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

 

 


