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YAKIT NUMULERINDE ILAVE PARAMETRELERIN ANALIZI 

Dr. Vis ile bir roportajdan alintidir; 

S.1: Yakit numune analizlerinde ilave bazi parametrelere bakmak, bunlarin varligini arastirmak 

hakkinda bir gorus ayriligi var mi? 

ViswaLab her zaman daha fazla parametrelerin analiz edilmesi gorusunu savunmustur. Su anda bile, 

ISO 8217 ‘ye gore 12 parametrenin analiz edilmesi gereklidir. Ancak buna karsin ViswaLab ve diger 
bazi laboratuarlarin cogu da ilave olarak 14 parametreyi arastirmaktadirlar. ViswaLab tum bunlara ek 

olarak (EFN-Engine Friendliness Number) Makine Uygunluk Katsayisi’ni da tespit etmektedir ki bu 

kistas,  

bir acidan yakitin makineye olan uyumuna, diger bir deyisle makinede yol acabilecegi yipranma ve 
asinmaya isaret eder. 

S.2: Bu parametreler nelerdir? 

• Uygunluk / stabilite, Tutusma-Yanma  
• Bunlara ek olarak asagida bahsedilen maddelerin varligi da test edilmeli:  

TAN(Toplam Asit Sayisi), polipropilen, asfaltan,organik klor,metil esterler, naftalin ve yuksek oranli 
solventler. 

S.3: Bu parametreler neden arastirilmalidir? 

Yukarida saydigimiz tum bu maddeler makine arizalarina yol acabilen unsurlardir. Hangi seviyelere 
ulastiklarinda zararli olmaya basladiklari pratik olarak saptanmamistir. 

Ancak biz kesin olarak belirli oranlara sahip bu yabanci maddelerin makinelerde zararlara yol actiklarini 

belirlemis durumdayiz. Bu konuda ViswaLab cok sayida yakit kirliligi ve makine hasari bildirimlerini 

rapor aldigindan oldukca genis alanda arastirma ve inceleme yapma sansina sahiptir. 

S.4: Bu yabanci maddeler hangi yollarla yakita karisirlar? 

Bazen hatalardan oturu bazen ise seyrek olmamak kaydiyla kasitli sekilde karistiriliyor. 

MPA Singapur tarafindan yapilan incelemeler yabanci maddelerin karistirildiginin kasti oldugunu aciga 

cikarmistir. 

S.5: Nicin kirlilik ekleme veya yabanci madde katilmasi kasitla yapilsin? 

Yanlislikla oldugunda, ki bunun kazaen gerceklestigi bellidir, ne var ki kasten oldugunda kar amaci 

guduldugu aciktir. Gemilerin kirli yag atiklarini sahildeki tesislere bosalttiklarini hatirlatmak istiyorum. 

Su, kir vb., maddelerinden arindirma gibi asamalardan olusan dusuk maliyetli bir aritma islemi 



sonrasinda yakitlarda kullanilarak bir anlamda yeniden donusumu saglanabilir pek tabii. Bunun yani 
sira cesitli atik yag urunleri, tamirhanelerde kullanilmis motor yaglari, degisik yollarla yakitlarda 

kullanilarak kar elde edilebilir. Yakit ikmal zincirinin herhangi bir noktasinda bu sahtecilik 

gerceklesebilir. Singapur’da yasanan vakada yabanci maddelerin, ikmal yapan teknelerde katildigi iddia 
edilmisti. 

S.6: Siz analiz islerinizin cogalmasi acisindan daha fazla test asamasi gerekliligini savunmuyor 

musunuz? 

Yakitlardan kaynaklanan hasarlara iliskin en ilginc nokta, yakitlarin mevcut regulasyonlarla uygunluk 

tasimasidir.ViswaLab ilave testlerin yapilmasi gerektigini ve baska parametrelere de bakilmasi 
gerektigini sadece son alti yildir savunmakta. Oysa ki bunun firmamiza ek bir faydasi olmamistir. 

Insanlar artik herhangi bir suclamaya maruz kalmadan iyi niyetle herhangi bir oneride bulunamazlar 

mi?  

ViswaLab bundan birkac yil once organik klorun etkilerinden soz ettiginde, kar amacli olarak pi yasayi 
kiskirttigimiz one surulmustu. 

Oysa ki simdi organik klorun sektorde faaliyet gosteren firmalarin tumu tarafindan yakitta sorunlara yol 
acan en onemli bilesen turu oldugu kabul edilmektedir. ViswaLab bu noktada hic degilse iyi bir sozu 

hak ediyor. 

S.7:Son donemlerde gozlemlenen Fujairah ikmalli yakitlar hakkinda sizin yorumunuz nedir? 

Burada goze carpan sey yine organik klor varligi, bu maddenin makine hasarlarina yol actigi 

dusunuldugunde ViswaLab olarak biz suna inanmaktayiz (rafinerilerle ve petrol boru hatti firmalariyla 
yapilan calismalarimiz sonucunda) bu parametrenin 5 ppm den fazla olmamasi gerekmektedir. Fujairah 

vakalarinda yasanan hasarlara ise cok daha yuksek oranli organik klor varliginin yol actigi 

Laboratuarimizca belirlenmistir ki bu da normal bir sonuctur. Organik kloru cok dusuk seviyelerde 
tespit edebilmek ve oranini hesaplayabilmek icin biz 1997’den beri GC/MS metodunu kullanmaktayiz ve 

bunun faydalarini da halen savunmaktayiz. Bu cihazin hassas olcume imkan veren teknolojisi Fujairah 
vakalarinda oldugu gibi benzer vakalarda da yarar saglayacaktir. 

FT/IR ise bazi maddeleri belli bir yuzdenin uzerinde olduklarinda saptayabilir, diger bir deyisle oldukca 
sinirli bir gostergedirler. 

S.8: Size gore uluslar arasi duzenlemeler ve kriterler ilave parametrelerin testini zorunlu kilabilir mi? 

Eger bu kanida degilseniz, bu ilave testlerin ne sekilde yapilmasini tavsiye ediyorsunuz? 

Uluslar arasi parametre yada kriterler uzun sureclerin sonucunda kabul edilir ve ayni zamanda da 

sektorun egilim ve taleplerini yansitirlar. Yeni onlemlerin ilave parametre testleri ile defacto bir durum 

haline gelmesi, uluslar arasi regulasyon ve duzenlemeler ile hukuki kosul haline gelmelerinden daha 
yararli olmustur. Cogu yenilikci armatorler de ilave olcumlere basvurmaktalar artik. 

S.9:Size gore bu yeni parametreler incelenmeye basladiginda tum sorunlar da cozulecek mi? 

Bu yaklasim, yabanci maddelerin kaynaginin cok cesitli oldugu goz onunde bulunduruldugunda, cok 
fazla beklenti icinde olmak anlamina gelir. Ancak, yabanci madde katilmasi genelde bilinen yontemlerle 

ve belli safhalardan gecilirken yapilmakta. Bu durumda, biz, bu gercegi testlerimiz sayesinde yeterli 
oranda lanse edersek, kismen kontrol altinda tutulmasini saglayabiliriz. 



S.10:Bir gemi sahibi acisindan ilave parametrelere bakilmasi standart test bedeline oranla nasil bir 
maliyet getirir? 

ViswaLab ile bu analizler, icerigine gore 50 USD ile 1000 USD arasinda degisen fiyat araliginda olup bu 
rakam standart test ucretini kapsamamaktadir. 

S.11:ViswaLab olarak siz, yakit hakkinda genel bir degerlendirme verebilen Gercek Deger Indeksi 

(TWI-True Worth Index)’ni aciklamaktasiniz. Bir yakitin TWI’ni saptarken ne tur testler yapilmaktadir 

ve bunun maliyeti ile standart test ucreti arasindaki fark nedir? 

TWI, Standart Test ile Tutusma-Yanma testlerinden yola cikarak hazirlanan bir veridir. Bu islemin 
toplam maliyeti ise 750 USD’dir. 

Saygilarimla, 

Dr. Vis 

   

 


