
Shell Argina X önde gelen tüm dizel
motor üreticileri taraf›ndan
onaylanm›flt›r.
API CF
MAN B&W
Deutz
Wärtsilä NSD

STANDARTLAR VE
SPES‹F‹KASYONLAR

Shell Argina X, çok a¤›r flartlar alt›nda çal›flan ve kükürt miktar› yüksek a¤›r yak›t kullanan
orta devirli dizel motor ya¤›d›r. Özellikle düflük ya¤ tüketimi olan ve kükürt miktar› fazla
a¤›r yak›tlar ile çal›flan dizel motorlar alkali de¤eri yüksek ya¤lara ihtiyaç duyarlar. Yüksek
alkali de¤eri, yak›t içindeki yüksek kükürt de¤erinin yanma sonucu oluflturdu¤u asidik ortam›
nötralize ederek motorun korozyon ve afl›nmaya karfl› korunmas›n› sa¤lar.

Shell Argina X

Orta Devirli Dizel Motor Ya¤›

www.shellandturcas.com

UYGULAMALAR

➡ Enerji santralleri ve gemilerde yüksek 
kükürtlü a¤›r yak›t kullanan orta devirli 
dizel motorlarda motor ya¤›nda yüksek
bir stres oluflumu söz konusudur.

Özellikle 10 yafl›n alt›ndaki dizel 
motorlarda ya¤ tüketiminin
0,5-1 g/kWh aras›, yük faktörünün 
%85’den büyük ve kullan›lan yak›ttaki 
kükürt de¤erinin %3’den büyük oldu¤u
koflullarda bu stres daha da 
artabilmektedir.

PERFORMANS ÖZELL‹KLER‹

✓ 40 mgKOH/g. TBN de¤eri ile 
%3’den büyük kükürt içeren a¤›r
yak›tlar ile rahatl›kla kullan›labilir.

✓ Çok iyi termal kararl›l›k ve 
oksidasyon direncine sahiptir.

✓ Dispersan karakteri sayesinde 
kirlilikleri da¤›tarak ya¤ içersinde
ask›da kalmas›n› sa¤lar ve bu 
sayede ya¤ kanallar›n› sürekli 
temiz tutar.

Shell Argina X 40
SAE Viskozite Sınıfı 40
Kinematik Viskozite IP 71
@ 40°C cSt ASTM D 445 135

100°C cSt 14
Viskozite ‹ndeksi IP 226 100

ASTM D 2270
Yo¤unluk @ 15°C kg/l IP 365 0.916

ASTM D 1298
Parlama Noktas› °C IP 34 229
(PMCC) ASTM D 93
Akma Noktas› °C IP 15 -18

ASTM D 97
TBN-E mg KOH/g IP 276 50

ASTM D 2896
Yük Tafl›ma Kapasitesi IP 334 10
(FZG, Failure Load Stage)
(A/8.3/90)

T‹P‹K F‹Z‹KSEL ÖZELL‹KLER

Yukar›da verilen de¤erler tipik olup, üretimden üretime de¤iflebilir.

TAVS‹YELER VE UYARILAR
• Bu dökümanda bulunmayan uygulamalar ile ilgili bilgileri Shell temsilcinizden

temin edebilirsiniz.
• Sa¤l›k ve güvenlikle ilgili hususlarda gerekli bilgileri Shell yetkilisinden temin 

edebilece¤iniz MSDS formunda bulabilirsiniz.
• At›k ya¤lar›n, 30 Temmuz 2008 tarih, 26952 say›l› Resmi Gazete’de yay›nlanan

"At›k Ya¤lar›n Kontrolü Yönetmeli¤i"nde belirlenen At›k Ya¤ Kategorilerine 
uygun olarak, yine ayn› yönetmelikte belirtilen usül ve esaslar do¤rultusunda,
lisanslı iflletmeler kanal› ile bertaraf edilmesi kanun gere¤idir.


