
CASRI SU TESPİİT KAPSÜLLERİİ 

Özellikler:

CASRI Su Tespit Kapsülleri sıcaklığı ayarlarken jet yakıtlarındaki serbest suyun (ayrışmış su) mevcut olup 
olmadığını göstermek için kullanılabilir. Kapsüller basit, hızlı ve hassastır.
Yakıt Testi için ruhsat ve onay Çin Sivil Havacılık İdaresi tarafından verilmektedir.
5 ml’lik bir numune detektörün başlığından şırıngaya emilir.
İlk ölçüm kapsüller soluk sarıdan soluk yeşil renge dönünce yaklaşık 10 ppm (her milyondaki partikül miktarı) 
değerindeyken gerçekleşir.
Renk giderek koyu yeşil-maviye dönerek 30 ppm’lik bir su içeriğini gösterir.

Kullanımı:
Detektörün tarihinin geçmediğinden emin olmak için tüpün gövdesindeki son kullanma tarihini kontrol edin.
Kapsülü tüpten alın; kâğıdın tam sarı olup olmadığına bakın.
Ortadaki kâğıda dokunmayın ve ortamdaki neme çok fazla maruz kalmadan hemen kullanın.

Not: 

1) Kapsül alındıktan sonra hemen tüpün üstünün kapatılması gerekiyor.
2) Test kâğıdı üzerinde yeşilimsi-sarı noktalar ya da başka renkler varsa kullanmayın.

Piston kapalı konumdayken kapsülü şırıngaya yerleştirin, kapsülün yakıt numunesine düşmesini önlemek için 
şırıngaya iyice sabitlendiğinden emin olun.
Yeni çekilmiş yakıt numunesinin alt kısmına kapsülü daldırın, karıştırın ve yakıt numunesinden 5 ml kadar 
çekin. Ayrıca kapalı devre numune alma aparatının kimyasal su tespit portuna Yakıt Testi’ni yerleştirin ve 5 
ml yakıt numunesi çekin.
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Şırıngayı geri çekin ve ayrışmış suyun içeriğini hemen belirlemek için orta kısımdaki rengi inceleyin.
Eğer ortada renk değişimi olmazsa, yani sarı veya yeşilimsi olmazsa o zaman yakıt numunesi kullanılabilir 
durumdadır.
Eğer ortadaki renk sarımsı-yeşil (ya da yeşilimsi-sarı noktalı) ise, yakıt numunesindeki dağılmış su miktarı 30 
ppm değerinden azdır.
Ortadaki renk yeşile doğru dönerek, artan su miktarıyla birlikte gitgide daha gözle görülür hale gelebilir.
Yakıtı tekrar tahliye edip numune alın ve test yapın.
Eğer ortadaki renk bariz yeşil (ya da daha çok yeşil noktalı) hale gelirse, yakıt numunesindeki su miktarı 
yaklaşık 30 ppm demektir.
Eğer ortadaki renk mavi-yeşil/mavi/mavi-siyah hale gelirse, su miktarının 30 ppm’den daha fazla olduğunu ve 
yakıtın uçağa koyulmaması gerektiğini gösterir.
Şırınganın içini tekrar cam numune kavanozuna ya da metal kaba boşaltın.
Sonuçları kaydedin (renk ya da yaklaşık su miktarını) ve sonuçlara göre izleyeceğiniz uygun adımları belirleyin.
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Resim

Dikkat: Bu resim su miktarına ilişkin kesin bir sonuç olarak alınmamalı, sadece ayrışmış 
suyu yaklaşık olarak gösterir.

Bakım ve Emniyet:
Kullanmadan önce kapsülün son kullanma tarihini kontrol edin (tüpün gövdesine bakın).
Yakıt Testi’ni uygun şekilde saklayın, aksi takdirde son kullanma tarihinden önce kullanılmaz hale gelir.
Kullanmadan önce kâğıdı kontrol edin, sarı kâğıt kabul edilebilir.
Yakıt Testi kapsülleri, 5°C ile 30°C arası sıcaklıkta ve 60% altında bağıl nemde, uygun koşullar altında 
saklanmalıdır.
Kullanılmış Yakıt Testi özellikle pist apronu üzerine atılmaması gerekir ve uygun şekilde katı atık olarak 
muamele edilmelidir.
Her Yakıt Testi su detektörü kapsülü yalnızca bir kez kullanılmalı ve testi yapan kişi koruyucu eldiven 
giymelidir.
Kullanılmış Test Yakıt tableti ateşten uzak tutulmalı, kapsüllerin yanıcılığı dolayısıyla emniyetli ve uygun bir 
şekilde atılmalıdır.
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