EN ZORLU fiARTLARDA
GÜÇ ÜRETMEK ‹Ç‹N
TASARLANDI
YEN‹ NES‹L SHELL MOTOR YA⁄LARI
‹LE YÜKSEK PERFORMANS
Shell Madeni Ya¤lar›n›n yüksek performansl›
motor ya¤lar› iflletme maliyetlerinizi düflürür,
motorunuzda daha fazla koruma sa¤lar ve
operasyon verimlili¤ini artt›r›r.

SHELL MADEN‹ YA⁄LAR
B‹RL‹KTE HERfiEY MÜMKÜN

Enerji üretim firmalar› h›zl› de¤iflen
koflullara ra¤men karl› ve rekabetçi
yap›lar›n› korumak istemektedirler.
Emisyon limitleri, yak›tlar, daha verimli ve temiz
çal›flan motorlar sektördeki de¤iflimi tetikleyen ana
faktörlerdir. Motor üreticileri daha fazla yak›t
ekonomisi ve daha düflük iflletme maliyetlerini
hedeflemektedirler. Yeni nesil orta devirli dizel ve
a¤›r yak›t yakan motorlar daha yüksek verimlilikte,
daha düflük emisyon performans› ve yak›t ekonomisi
sa¤layacak flekilde tasarlanm›flt›r.

SHELL ARGINA
Yeni Shell Argina S5, yeni nesil MAN ve Wartsila üreticilerinin
yüksek güçlü ve çift yakıtlı motorlarında kullanımak üzere
tasarlanmıfl 55 BN de¤erine sahip bir motor ya¤›dır.
Argina S5 rakip motor ya¤› ile yapılan mukayese testlerin
neticesinde:
%18 daha iyi BN koruması
%22 daha az ya¤ tüketimi
performansı ile toplam ya¤ tüketimini 0.4g/kwh’ten 0.31g/kwh’e
düflürmüfltür.
SLOC, gençlefltirme dahil
Rakip ürün, 0.4 g/kwh; Shell Argina S5, 0.31 g/kwh
2,700 saat sonras› de¤iflim, %
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SHELL GADINIA
Shell Gadinia S3 dizel motorlarda kullanılmak üzere gelifltirilmifl
olup birçok yard›mcı ekipmanda kullanımı için de onaylanmıfltır.
Shell Gadinia S3 özellikle bazı motor dizaynlarında büyük
probleme neden olan gömleklerdeki vernikleflmeyi minimize
etmek üzere tasarlanmıfltır. Ayrıca redüktör difllileri ve pervane
mil kovanlarında da kullanılabildi¤inden dolayı küçük gemilerin
bütün ya¤lama ihtiyacını karfl›layabilir.
Shell Gadinia S3, Caterpillar MAK 8M20 motoru kullanılarak
yapılan testlerde geleneksel ya¤lara kıyasla afl›nmaya karfl›
daha iyi koruma performansı göstermifltir.
K›yaslamal› afl›nmaya karfl› koruma performans›
16
14

Demir, mg/kg

Yeni nesil motorlar yüksek verimlilik sa¤larken, yüksek çalıflma
basınç ve sıcaklıkları nedeni ile ya¤›n daha fazla strese maruz
kalmasına neden olmaktadır. Bu da ya¤›n baz sayısının (BN) hızlı
bir flekilde azalması ve viskozite de¤erinin artmasına neden
olmaktadır. Ek olarak, daha düflük spesifik ya¤ tüketimi (SLOC)
miktarı gençlefltirme ifllemi sıklı¤ının artmasına neden olabilir.
Yakıt kalitesindeki de¤iflkenlik göz önüne alındı¤ında motor
ya¤›nın farklı kalitedeki yakıtlarda dahi performansından ödün
vermeyecek özellikte olması önem kazanmaktadır.
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Shell Gadinia AL 40

Shell Gadinia AL 40

Shell Gadinia S3 40
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Shell Argina S5 ve Shell Gadinia S3 bakım ve iflletme maliyetlerinin
azaltılmasına katkıda bulunur. Geliflmifl viskozite kontrolü ve
oksidasyona karfl› yüksek dirençleri sayesinde sisteme gençlefltirme
yapılması ihtiyacını azaltırlar. Depozit kontrolü sayesinde motorların
temiz kalmasını sa¤layarak ömürlerini uzatırlar.
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Viskozite art›fl›
Shell Argina S5

Toplam BN azalmas›

Rakip ürün

Shell Argina’n›n rakip ürün ile performans k›yaslamas›

SHELL MYSELLA
Shell Mysella gaz motoru ya¤ları afl›nmaya karfl› geliflmifl koruma
performansı, uzun kullanım ömrü ve yüksek sistem verimlili¤i sa¤layarak
operatörlerin optimum fayda elde edebilece¤i bir ya¤ seçmesine
olanak sa¤lar.
Shell Mysella S5 N yüksek fren ortalama etkin basınçlı (BMEP)
motorların zorlu gereksinimlerini karfl›lamak üzere tasarlanmıfltır. Uzun
kullanım ömrü sayesinde ya¤ de¤iflim aralıklarını uzatır ve mükemmel
motor koruması sa¤lar. Modern motorlarda yüksek sıcaklık, yüksek
basınç söz konusu olan çalıflma koflullarında bile depozit kontrolü,
segman yuvalarını temiz tutmak ve silindir gömleklerinde koruma
sa¤lamak üzere formüle edilmifltir.
Ek olarak, çok yüksek piston sıcaklıkları ve basıçlarında çalıflan yeni
nesil yüksek güçlü motorların zorlu çalıflma koflullarında dahi üstün
depozit kontrolü sa¤lar. Bu sayede mükemmel segman yuvası temizli¤i
ve silindir gömlek koruması sa¤lar.

ZORLUKLARI AfiMAK ‹Ç‹N TASARLANDI
Shell’in teknik uzmanları ya¤lama uygulamalarında
iyilefltirme ve de¤er katacak do¤ru ürünlerin
belirlenmesi konusunda müflterilerin operasyonlarına
kılavuzluk yaparak destek olmaktadır. Shell Argina,
Shell Gadinia ve Shell Mysella ürünleri yeni nesil
motor tasarımlarının zorlu gereksinimlerini
karfl›layarak iflletme maliyetlerini düflürmek, daha
fazla motor koruması sa¤lamak ve operasyonel
verimlili¤i arttırmak üzere tasarlanmıfltır.

‹HT‹YAÇLARINIZI KARfiILAYAN GEN‹fi MOTOR YA⁄I ÜRÜN PORTFÖYÜ
Enerji sektöründeki zorlu gereksinimleri karfl›lamak üzere gelifltirilen Shell motor ya¤› portföyünden teknik ve operasyonel
ihtiyaçlarınızı karfl›layan bir ürün seçebilirsiniz.

SHELL ARGINA SER‹S‹

SHELL GADINIA SER‹S‹

Düflük Spesifik Ya¤ Tüketim Miktar›
(SLOC) ve/veya kükürtlü a¤›r yak›t
kullan›lan denizcilik ve sabit dizel
motor uygulamalar›

Dizel veya di¤er destile yak›tlar›
kullanan denizcilik ve sabit dizel
motor uygulamalar›

GEL‹fiM‹fi

Do¤algaz veya orta seviyede
asidik gaz (sour gas) uygulamalar›

Do¤algaz veya asidik gaz
(sour gas) uygulamalar›

Shell Mysella S5 N

Shell Mysella S5 S

Depozit ve korozyon oluflumuna
karflı ekstra koruma

Depozit ve korozyon oluflumuna
karflı ekstra koruma

Depozit ve korozyon oluflumuna
karflı ekstra koruma

Daha uzun ya¤ ömrü

Daha uzun ya¤ ömrü

Daha uzun ya¤ ömrü

55 BN
LANDFILL
BIOGAS

Shell Argina S4
Depozit ve korozyon oluflumuna
karflı ekstra koruma
Daha uzun ya¤ ömrü
40 BN

Düflük kükürtlü a¤›r yak›t kullan›lan
denizcilik ve sabit motor uygulamalar›

ANA ÜRÜNLER

ARTAN ETK‹L‹ KORUMA

Shell Argina S5

SHELL MYSELLA SER‹S‹

Shell Argina S3
Depozit ve korozyon oluflumuna
karflı koruma
30 BN

Shell Gadinia S3
Depozit ve korozyon oluflumuna
karflı ekstra koruma
Motor haricindeki yard›mc›
ekipman kullan›mlar›nda da
genifl kullan›m alan›
12 BN

Shell Mysella S3 N

Shell Mysella S3 S

Güvenilir koruma

Ekstra koruma*

Dört zamanl› motorlar için
düflük kül içeri¤i

Dört zamanl› motorlar için
orta seviye kül içeri¤i

Shell Argina S2
Depozit ve korozyon oluflumuna
karflı koruma
A¤›r harmanlanm›fl ve destile
yak›tlarla kullan›ma uygun
20 BN

UYGULAMA SEMBOLLER‹
Motor

Uzun ömür

Boru hatt›

Güç santrali

Do¤algaz

Kapal› diflliler

Denizcilik
uygulamalar›

LANDFILL
BIOGAS

Çöp gaz› /
Biogaz
* Pazar› temsil eden ürünlere k›yasla

SHELL ARGINA, SHELL GADINIA VE SHELL MYSELLA ÜRÜNLER‹
YEN‹ NES‹L MOTOR TASARIMLARININ ZORLU GEREKS‹N‹MLER‹N‹
KARfiILAMAK VE YÜKSEK YA⁄ STRES‹NE D‹RENÇ GÖSTERMEK
ÜZERE GEL‹fiT‹R‹LM‹fiT‹R.

TEKN‹K H‹ZMETLER ‹LE DE⁄ER KATMAK
Madeni ya¤lar›n›zdan maksimum seviyede fayda sa¤lamak
için teknik hizmetlerimizi kullanman›z› tavsiye ediyoruz.
Shell LubeAnalyst ya¤ ve ekipman takip
hizmetidir. Analiz sonuçlar›na göre ya¤ ve
ekipman›n kondisyonu takip edilerek önleyici
bak›m faaliyetlerine katk›da bulunur.
Shell LubeAdvisor uzmanlarımız tarafından
yapılan saha ziyaretleri sonrasında ya¤lama
faaliyetlerine yönelik iyilefltirmeler konusunda
tavsiyeler verilir.

Shell LubeMatch uygulamaya yönelik en do¤ru
ya¤ tavsiyesini bulabilece¤iniz online hizmetimiz.
Shell LubeCoach teknik uzmanlar›m›z taraf›ndan
tasarlanm›fl madeni ya¤ e¤itim program›.

Web sitemizi ziyaret ederek daha fazla keflfedin

www.shell.com.tr

