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Yilsonunda bazi izlenimler
2002 yili kapanirken,geriye baktigimizda halen sonuçlanmamis olaylar,problemler ve akillari
karistiran bazi kaygilarin varoldugunu goruyoruz.Sizlere,bunlari;benim bakis açim ve
yorumumla asagida listeliyorum.Bu konularla ilgili dusuncelerinizi ve fikirlerinizi almaktan
mutluluk duyacagim..
Silindirlerin yaglanmasi
Yakit saglayici sirketler ve makine ureticileri ,sulfur içerikli yakitlarla ilgili dogru silindir
yaglama çozumleri bulma konusunda birlikte çalismaktadirlar.Makine ureticileri otomatik
besleme yapan ve TBN degeri makine yukune ve yakittaki sulfur içerigine bagli olan silindir
yaglayici uniteleri konusunda girisimde bulunmaktadir.Yakit saglayici sirketler,herhangi bir
sulfur içerigi bulundurmayan , çift fonksiyonlu bir silindir yaglama yagi bulmaya
çalismaktadir.R&D enerjisini arttiran silindir yaglama yagi kullanim maliyeti,yakit kullanim
maliyetinden %10 daha fazladir.Makinedeki ayrintili termal verim bir limite yaklasmaktadir
ve bu alandaki buyuk gelismeler için etkili bir faaliyet gorulmemektedir.Ne makine
ureticilerinin nede yag imalatcilarinin henuz yeni urunleri hazir degildir.Bu sure içinde ne
yapilabilir?crosshead tipte makinelerde piston skavenç bolgesinden suzulen silindir yaginin
analizi kesinlikle iyi bir fikirdir.Ornekleme dogru olarak yapilmalidir ; analizlerde silindir
yaglamasinda bir fazlalik ortaya çikabilir.(çogu zaman,piston rod un durumu,silindir liner ve
piston ring lerdeki asinma ve yirtilma,ve silindirdeki yanma kosullari na bagli olarak)Viswa
Lab.servis vermeye hazirdir.Tutusma ve yanma çalismalari,fuel analiz ve Triboloji
çalismalari,her çesit makine ve yakitla ilgili durumlar izlenebilir ve bir çati altinda analiz
edilebilir.
Sulfur Regulasyonu
Hangi regulasyonlar geliyor ,ne zaman uygulamaya geçecek ?Bunlar acil onem tasiyan
sorulardir.Rotterdam limanindaysaniz ve jeneratorlerinizi kullaniyorsaniz,jeneratorler için
kullanilan yakittaki sulfur miktari %0,2 yi asmamalidir.Avrupa Birligi tarafindan bildirilen en
son regulasyonla ilgili Bunkernews ta asagidakiler yayinlanmistir:
“Kuzey Denizi,Batlik denizi ve Đngiliz kanalinda sulfur limiti %1,5 olmalidir ve berte
kullanilan yakitin sulfur limiti %0,2 olmalidir.Duzenli yolcu tasimaciligi yapilan AB
limanlarinda sulfur limiti %1,5 olmalidir.Buyuk feribot seferleri yapilan ,AB’ye uye
ulkelerden Yunanistan’in bir istisna olduguna dair herhangi bir bildiri yoktur.Đddialara gore
AB ulkelerinde sulfur dioksit emisyonu, bu kati limitler ile yilda 500,000 mt kadar
azalacaktir.
Uyum ve Stabilite(sabitlik)
Farkli kalitelerdeki yakitlarin karistirilmasi buyuk bir problem yaratmaktadir.Đki yakitin
uyumu test edilmeli (varolan ve yeni yakitlar) ve ayrica bagimsiz olarak,yeni alinan yakitlarin
stabilitesi kontrol edilmelidir.Laboratuvardan sonuçlarin gelmesi 2-3 gun surecektir.Bu zaman
içerisinde gemi personeli bekleyecektir.Oysaki fiyati 800$ civari olan uyum/stabilite kiti
ile;gemi makine muhendisleri ,yakit alimi veya yakit karisimi ile ilgili uyum ve stabilize
testini bir numune alarak,yukleme baslamadan once test edebilirler.Bunlar çok basit ve fazla
zaman gerektirmeyen testlerdir.Gemilere gore ise çok zaman alan ve laboratuarlara kazanç
saglayan testler olarak dusunulur..

Yakit kalitesi,içerigi ve kalite problemleri
Geçen sene Singapur hariç,vakalar çok fazla degildi.Sadece burada 14 gemi, alinan yakittaki
yabanci maddelerden kaynaklanan makine hasarlarini rapor etmistir.MPA çok sert bir tepki
vermistir ve umariz yeniden tekrarlanmaz.Gunden gune polipropilen,hidrojen sulfit ve Metil
esterler ile ilgili sikayetler artmaktadir.Halen ĐSO 8217 12 parametrenin testi olarak
adlandirilmaktadir.Çogu laboratuvar eklerle 14 parametreyi test etmektedir.Viswa
Lab.depolamada veya yakita tesadufen karisabilen parametreler için ek olarak 9 adet testi
daha yapabilmektedir.Gelisiguzel bir kontrol insanlarin guvende olmasini saglayacak ve
içerisine yabanci madde girisini onleyecektir.Cezalar çok agirdir ve bu sebeple caydirici yonu
çok yuksektir.
Gelecek
Dunyadaki denizcilik filosunun %54 u tankerdir.En son 85000 ton luk tankerin yakitinin
dagilmasindan sonra Double hull tankerlerin ihtiyaci ve onemi yeterince
vurgulanmamistir.Double hull tankerler dis katin delinmesi halinde sivinin
dokulmesini,yayilmasini engellemesi açisindan gereklidir ve ayrica firtinali havalarda
bukulme ve çokmelere karsi da koruma saglar.Double hull kullanimi istisna olmaktan çok
standart olmalidir.
Benzer sekilde;Cruise gemilerdeki gaz turbinlerinin basarili kullanimi,cruise ve konteyner
gibi daha guçlu gemilerde ana makinenin degismesi gerektiginin habercisidir.Gaz
turbinlerinde overall termal verim %59 lara gelmektedir.3 kisilik murettebat makine
dairesinde %30 dan %40 a varan bir kazanç saglayacaktir ve ana makinenin 100,000 saatte bir
yani yaklasik 15 yil sonra açilmasi gerekecektir.Çok buyuk firmlarin gas turbinlerini markete
sokmalidir.
EFN ve TWĐ
Đlk defa Viswa Lab. yakit kalitesini Engine Friendliness Number(EFN) ile ele almistir.Bu
deger test zamanina dayanmaktadir ve bu degerler devamli olarak kullanilmaktadir.Simdi ise
Viswa Lab.sizleri,yakitin degerini belirleyen True Worth Đndex(TWĐ)ile tanistirmaktadir.Bu
sayede,yakitin dolar olarak degeri tahmin edilecek ve marketteki yakit fiyatlari ile
kiyaslanabilecektir.Bu olçum cihazlari mukemmel olamaz fakat bir olçu
saglamaktadir.Kullanimi kolaydir ve kalitenin veya yakitin dogru degerinin belirlenmesi için
kapsamli bir ornektir.www.bunkerworld.com sayfasinda Research bolumunden Technical
ikonunu tiklayarak dunyanin 8 cografi bolgesindeki True Worth Đndex(Gerçek deger
gostergesi) degerlerine ulasabilirsiniz.Bu degerler her ay Viswa Lab.tarafindan
hesaplanmaktadir.
Son olarak yardimlariniz ve isbirliginiz için,bultenlerimizi okuyup,tavsiye ve onerilerinizi
sundugunuz için tesekkurler ediyoruz..Đyi bir yil dileklerimizle...
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