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EXXON’DAN YAKIT DEĞİŞTİRME PROSEDÜRÜ’nde  

5 ÖNEMLİ  İPUCU 

MFAME, Temmuz 2015'te ECA yakıtlarına ilişkin bir mühendislik güncellemesi yayınladı ‘’ Yeni ECA 

Yakıtını sipariş ettiğinizde dikkate alınması gereken 8 Önemli Nokta’’. Bu metinde, ECA yakıtlarının 

kullanımı, taşınması ve bulunabilirliği ile ilgili aşağıdaki kritik noktaları kapsıyordu. 

 

8 Önemli Nokta Şunlardır : 

1- Akma noktası 

2- Yağlama Özelliği 

3- Uyumluluk / Kararlılık 

4- Uzun süreli depolama 

5- Kullanılabilirlik 

6- Silindir yağlama 

7- Yakıt değiştirme prosedürleri 

8- Yakıt Tanımlaması 

ExxonMobil yakın bir zaman önce Emisyon Kontrol Bölgelerine (Emissions Control Areas - ECAs) 

girerken ve çıkarken yakıt operatörlerine etkin bir şekilde yardımcı olmak için beş önemli – ipucu 

hazırlamıştır. 



Tipik olarak, yakıt geçiş sürecinin yetersiz yönetimi, motor bileşenleri için termal şok riskini artırabilir 

ve bu da yakıt pompasının kazıklamasına ve makinenin Shut Down olmasına neden olabilir. 

 

Exxon Mobil, deniz işletmecilerine aşağıdaki beş önemli yakıt geçiş ipucu dikkate almasını öneriyor: 

1 – Açık ve Net değiştirme prosedürüne sahip olun : Personelin sürece aşina olmasını sağlamak 

önemlidir. Ek bir güvenlik önlemi olarakta prosedür, karaya yakın veya çarpışma riski yüksek, 

kalabalık ve kısıtlı alanlara girmeden önce test edilmelidir. 

2 – Geçiş yapmak için en uygun zamanı belirleyin : En uygun geçiş süresi, her gemi için farklıdır ve biz 

işletmeciler olarak ECA bölgesine gelmeden yakıt sisteminin uyumlu olmayan tüm yakıtlardan 

arındırılması için yeterli zamanı ayarlamalıyız. 

3 – Tehlikelerden kaçının; Doğru sıcaklık ve viskoziteyi bilin : Heavy Fuel Oil’in (HFO), ECA yakıtlarına 

ve Marine Gas Oil’e göre (MGO) viskozitesi çok farklıdır. Enjektörlerde optimum viskoziteye 

ulaşılmasını sağlamak için uygun sıcaklığa ulaşılmalıdır. Yakıt makineye HFO’da 130 ° C'de enjekte 

edilir ve doğru viskoziteye ulaşmak için MGO geçişte yakıt 30 ° C'ye kadar soğutulması gerekir. Başlıca 

makine üreticileri, termal şoktan kaçınmak için genellikle dakika başına maksimum 2 ° C'lik bir sıcaklık 

değişikliği önermektedir. 

4 – Uyumluluğu anlamak : Yakıtlar birbirine karıştığı zaman yani yakıt değişim operasyonu esnasında 

yakıt uyumsuzluğu riski vardır. Bu durum  filtrelerin tıkanmasıyla motorun yakıtsız kalmasına ve olası 

Shut Down problemlerine neden olabilir. Yakıtların uyumlu olup olmadığını öğrenmek için en uygun 

yol saygın bir test laboratuvarından kapsamlı bir uyumluluk testi yapılmasıdır. 

5 – Doğru yağlamayı seçmek : Silindir yağları, yakıttaki korozif asitli kükürtün nötralize edilmesi için 

yeterince alkalin olmalıdır. Bununla birlikte, daha az sülfür mevcut olduğunda, daha az sülfürik asit 

üretilir. Silindir yağında çok fazla alkalilik, liner aşınmasına yol açabilirken; az miktarda alkaline asit 

korozyonu riski arttırır. Düşük devirli motorlarda düşük kükürtlü yakıtlar yakarken, daha düşük bir baz 

numarasına sahip yağlayıcı kullanılması önerilir. 

Geminiz herhangi bir yakıt sorunu ile karşı karşıya kalırsa - "Viswa Lab" ya da İlkfer Grup’a yazmayı 

UNUTMAYIN. 
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