
Shell Argina XL, enerji ve denizcilik sektöründe, yüksek kükürtlü a¤›r yak›t kullan›lan, ya¤
eksiltmesi düflük dizel motorlarda kullan›ma uygun, yüksek performansl› bir dizel motor
ya¤›d›r.
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UYGULAMALAR
Orta devirli ve a¤›r yak›t kullanan dizel motorlar çok özel
ya¤lara gereksinim duyarlar. Kulland›klar› a¤›r yak›t›n
içindeki asfaltenlerin ya¤a kar›flmas› neticesinde oluflacak
çamur oluflumunu engellemek için özel tipte deterjanlara
ihtiyaç duyarlar. Yüksek kükürtlü yak›tlar›n yanma sonras›
oluflturduklar› asidik ortam ya¤›n içinde rezerv durumda
bulunan bazik ortam taraf›ndan nötralize edilene kadar
silindir cidarlar›nda ve piston segmanlar›nda kimyasal
afl›nmalara sebebiyet verir. Bu yüzden uzun süre kullan›lan
ya¤larda oluflacak su ve yanma ürünlerini uzaklaflt›rmak
için seperatörler kullan›lmaktad›r. Argina XL bu zararl›
yanma ürünlerini ve suyu seperatörlerde bünyesinden
uzaklaflt›rabilmek için özel formüle edilmektedir.
Özellikle yeni nesil dizel motorlarda bu olay daha da
önemli hale gelmektedir. Çünkü bu motorlarda kullan›lan
perdahlanma önleyici veya alev segman› sayesinde ya¤
eksiltmesi büyük bir oranda düflürülmüfltür. Düflük ya¤
eksiltmesi sistemdeki ya¤›n üzerine ekleme yapma flans›n›
azaltt›¤›ndan sistemdeki ya¤›n yüksek s›cakl›klara,
kontaminasyonlara ve asidik yanma ürünlerine daha fazla
maruz kalmas›na neden olmaktad›r. Shell Argina XL 40
tamamen bu flartlar gözönüne al›narak tasarlanm›fl bir
dizel motor ya¤›d›r.
NOT: Yüksek TBN say›s›na paralel olarak bu tip ya¤lar
yüksek kül ihtiva ederler. Netice itibar›yla bu kül
depozitlerinden sak›nmak için düflük kükürt içeren yak›t
kullanan dizel motorlarda Argina XL 40 ya¤›n› kullanmay›n›z.

API CF
Wärtsilä

STANDARTLAR VE SPES‹F‹KASYONLARUYGULAMALAR

➡ 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 Wärtsilä gibi yeni motor 
dizayn›na sahip dizel motorlarda ya¤ 
tüketiminin 0,5 g/kWh’den düflük, yük
faktörünün %90’dan büyük ve kullan›lan
yak›ttaki kükürt de¤erinin %3’den büyük
oldu¤u koflullarda bu stres daha da 
artabilmektedir.

PERFORMANS ÖZELL‹KLER‹

✓ Mükemmel motor temizli¤i:
Argina X’den daha etkin deterjan kat›k
paketi karter,valf ve pistonlarda 
mükemmel temizlik sa¤lar.

✓ Oksidasyona karfl› maksimum 
direnç:
Oksidasyonun sebep oldu¤u 
kal›nlaflmaya karfl› maksimum direnç ve
daha uzun ya¤ ömrü.

✓ Ekstra yüksek baz numaras› (50):
BN de¤erinin ya¤ de¤ifliminde bir kriter
oldu¤u motorlarda daha uzun ya¤ ömrü
sa¤lar. 40 BN bir ya¤ ile mümkün 
olmayan tatmin edici bir BN denge 
de¤eri sa¤lanabilir.

✓ Di¤er Argina serisi ürünlerle tam
uyumluluk:
Argina XL di¤er tüm Argina serisi ürünlerle
uyumlu olup ya¤ de¤iflimine gerek 
kalmadan sisteme ilave yöntemi ile geçifl
yap›labilir.

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.



Shell Argina XL 40
SAE Viskozite Sınıfı 40
Kinematik Viskozite IP 71
@ 40°C cSt 135

100°C cSt 14
Viskozite ‹ndeksi IP 226 100
Yo¤unluk @ 15°C kg/l IP 365 0.921
Parlama Noktas› (PMCC) °C IP 34 229
Akma Noktas› °C IP 15 -18
TBN-E mg KOH/g IP 276 50

T‹P‹K F‹Z‹KSEL ÖZELL‹KLER

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