
OD OCHRONY 
SILNIKA PO OPTYMALNĄ 
WYDAJNOŚĆ
NOWE MOŻLIWOŚCI DZIĘKI SHELL MYSELLA 
I SHELL LUBEANALYST
 
Shell Mysella i Shell LubeAnalyst zapewniają korzyści operatorom  
maszyn z silnikiem gazowym dzięki zwiększonej ochronie przed  
zużyciem, dłuższemu okresowi eksploatacji oleju i wysokiej  
wydajności układu. 



KAŻDY ELEMENT TWOJEJ MASZYNY LUB PROCESU 
ZOSTAŁ ZAPROJEKTOWANY Z NAJWYŻSZĄ 
STARANNOŚCIĄ, DLATEGO CHCESZ MIEĆ 
PEWNOŚĆ, ŻE WYBIERZESZ ŚRODEK SMARNY 
OPRACOWANY TAK, ABY ZAPEWNIĆ DOBRĄ 
OCHRONĘ I WYDAJNĄ PRACĘ TWOICH URZĄDZEŃ.

Gama olejów do silników gazowych Shell Mysella została 
opracowana tak, aby umożliwić operatorom maszyn wybór 
oleju, który zapewni optymalne korzyści dla ich pracy 
dzięki zwiększonej ochronie przed zużyciem, dłuższemu 
okresowi eksploatacji oleju i wysokiej wydajności układu.

OCHRONA PRZED ZUŻYCIEM
Gama olejów do silników gazowych Shell Mysella została opracowana 
tak, aby minimalizować powstawanie osadów i utrzymać silnik 
w czystości. Na przykład Shell Mysella S5 N zapewnia najwyższą 
ochronę przed powstawaniem osadów nawet w silnikach najnowszej 
generacji o wysokiej mocy wyjściowej, które pracują w bardzo 
trudnych warunkach, w wysokich temperaturach tłoka i pod wysokim 
ciśnieniem. Pomaga to utrzymać czystość pasa pierścieniowego 
i ochronę tulei cylindrowej na doskonałym poziomie.

OKRES EKSPLOATACJI OLEJU
Oleje Shell Mysella zostały opracowane z myślą o zapewnieniu 
długiego okresu eksploatacji oleju, aby pomóc utrzymać wydajność 
i opłacalność operacji. Na przykład Shell Mysella S5 S może 
zmniejszyć częstotliwość wymiany oleju w silnikach napędzanych 
gazem kwaśnym, takim jak biogaz lub gaz gnilny.  Te rodzaje gazów 
mogą zawierać wysokie stężenie związków fluorowców, które mogą 
szybko skrócić okres eksploatacji oleju do bardziej tradycyjnych 
silników gazowych.

WYDAJNOŚĆ UKŁADU
Gama olejów do silników gazowych Shell Mysella została 
opracowana z myślą o zapewnieniu wysokiej wydajności silnika. 
Na przykład Shell Mysella S5 N pomaga zapewnić wyjątkową 

WYZWANIE ZWIĄZANE   
Z KWAŚNYM GAZEM
Coraz więcej stacjonarnych silników gazowych 
jest napędzanych gazami kwaśnymi. Gazy kwaśne 
pochodzą z rozkładu materii, przykładowo na 
składowiskach, w systemach fermentacji biomasy 
i w ściekach. Gazy te wiążą się z wyjątkowymi 
wyzwaniami dla operatorów silników: kwasy obecne 
w gazie mogą wywoływać korozję i gwałtowną 
redukcję okresu eksploatacji oleju. Ponadto 
siloksany, powszechnie występujące w gazach 
składowiskowych, mogą powodować nadmierne 
powstawanie osadów. Shell starał się zrozumieć 
mechanizmy kryjące się za tymi problemami. Dzięki 
temu opracował specjalne rozwiązanie dla silników 
napędzanych gazami kwaśnymi – olej Shell Mysella 
S5 S o długim okresie eksploatacji, a jednocześnie 
niskiej zawartości popiołów.

RZECZYWISTE KORZYŚCI
Gama olejów do silników gazowych Shell Mysella jest 
z powodzeniem stosowana na całym świecie. Dostawca 
sprężonego gazu ziemnego, który wykorzystuje ponad 130 
silników gazowych od takich producentów jak Caterpillar 
i Waukesha do napędzania sprężarek w swoich punktach 
sprzedaży sprężonego gazu ziemnego w Delhi w Indiach, był 
pod wielkim wrażeniem Shell Mysella S5 N. Przechodząc na ten 
olej, firma:
n wydłużyła okresy między wymianami oleju z 850 na 1100 godzin;
n zmniejszyła zużycie oleju;
n wydłużyła okres eksploatacji filtra; 
n zwiększyła dostępność sprzętu.

W rezultacie wspomniany dostawca sprężonego gazu ziemnego  
zredukował swoje roczne koszty operacyjne 
o ponad 84.000 USD1.

1Wskazane oszczędności są charakterystyczne dla dnia obliczeniowego i wymienionego zakładu. 
Wyliczenia te mogą się różnić między poszczególnymi zakładami i okresami, np. w zależności 
od zastosowania, warunków pracy, stosowanego przedtem produktu, stanu maszyn i praktyk 
konserwacyjnych. 

czystość kotłów odzysknicowych, turbosprężarek i chłodnic 
międzystopniowych.
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GAMA OLEJÓW SHELL 
MYSELLA DO SILNIKÓW 
NA GAZ ZIEMNY
Do silników dwu- i czterosu-
wowych, które wymagają 
stosowania oleju niskopopioło-
wego lub bezpopiołowego

GAMA OLEJÓW SHELL MYSELLA DO SILNIKÓW  
NA GAZ ZIEMNY I KWAŚNY

Do silników czterosuwowych

K
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 6 Shell Mysella S6 N

 Wydłużony okres eksploatacji oleju
 Lepsza ochrona przed osadami

K
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SA
 5 Shell Mysella S5 N Shell Mysella S5 S

 Wydłużony okres eksploatacji 
oleju

 Dodatkowa ochrona przed 
osadami i korozją

 Wydłużony okres 
eksploatacji oleju

 Dodatkowa ochrona przed 
gazem  kwaśnym
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Shell Mysella S3 Z Shell Mysella S3 N Shell Mysella S3 S
 Niezawodna ochrona
 Bez zawartości popiołów 
z myślą o silnikach dwu- 
i czterosuwowych

 

 Niezawodna ochrona
 Niska zawartość popiołów z myślą 
o silnikach czterosuwowych

 Dodatkowa ochrona
 Średnia zawartość 
popiołów z myślą o silnikach 
czterosuwowych

K
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 2 Shell Mysella S2 Z Shell Mysella S2 N

 Niezawodna ochrona
 Bez zawartości popiołów 
z myślą o silnikach 
dwusuwowych

 

 Niezawodna ochrona
 Niska zawartość popiołów z myślą 
o silnikach czterosuwowych

 

  

OLEJE DO SILNIKÓW GAZOWYCH, KTÓRE SPEŁNIĄ TWOJE POTRZEBY
Aby sprostać wyzwaniom związanym z szeroką gamą silników gazowych i ich zastosowań, Shell opracował portfolio 
olejów, dzięki którym znajdziesz produkt odpowiednio dopasowany do swoich potrzeb technicznych i operacyjnych. 

OBJAŚNIENIE SKRÓTU 
W NAZWIE PRODUKTU

N = Gaz ziemny

S = Gaz kwaśny

Z = Brak popiołów  
lub bardzo  
niska zawartość

ZASTOSOWANIA  
– OBJAŚNIENIE IKON

GAMA OLEJÓW DO SILNIKÓW GAZOWYCH SHELL MYSELLA ZOSTAŁA 
OPRACOWANA TAK, ABY MINIMALIZOWAĆ POWSTAWANIE OSADÓW 
I UTRZYMAĆ SILNIK W CZYSTOŚCI.

Dłuższy okres 
eksploatacji oleju, 

lepsza ochrona
Tłokowe sprężarki gazu

Gaz ziemny

Gazociąg

Silnik stosowany  
w sektorze  
energetycznym 

Elektrownia

Gaz 
składowiskowy/biogaz



PRODUKT KORZYŚCI RODZAJ
PALIWA

KLASY 
LEPKOŚCI 
ISO

SPECYFIKACJE I APROBATY
(Pełne informacje dotyczące aprobat wszystkich produktów można uzyskać 
u przedstawiciela Shell; aprobaty i nowe specyfikacje będą się różniły w zależności od 
klasy lepkości.)

Shell 
Mysella S6 N

n Wydłużony okres 
eksploatacji oleju

n Lepsza ochrona przed 
osadami 

Gaz ziemny 40 Odpowiedni do stosowania w najnowszej generacji wysokowydajnych silnikach 
gazowych. Zatwierdzony przez GE-Jenbacher (Series 2, 3, Series 4 Version C and 
Series 6 Version C and E); także dla silników MWM nowej generacji, zwłaszcza tych 
wyposażonych w stalowe tłoki

Shell 
Mysella S5 N

n Wydłużony okres 
eksploatacji oleju

n Dodatkowa ochrona 
przed osadami i korozją

Gaz ziemny 
lub lekko 
kwaśny

40, 15W-40 Spełnia wymogi stacjonarnych silników gazowych Caterpillar
Zatwierdzony przez Cummins (QSV 81G/91G, OSK 60G); GE-Jenbacher (Series 2, 3, 
4 Fuel Class A and CAT, Series 6 (Version E&F) Fuel Class A and CAT);
Guascor (FGLD, SFGLD); MAN (3271-2); MTU (MLT 5074, A001061/29E
(Category 1), Onsite Energy Series 400 i 4000); MWM-Deutz (TR 0199-99- 2105); 
MDE Dezentrale Energiesysteme (wolnossące 28xx, 30xx (D/M), z turbodoładowaniem 
28xx 30xx (T/L/Z)); MAK (GCM 34); Rolls-Royce (KG-1, KG-2, KG-3, KG-4, BV-G); 
Tedom (silniki na gaz ziemny); Wärtsilä (34SG, 32DF, 50DF, 25SG, 28SG, 175SG, 
220SG); i Waukesha (kogeneracyjne i 220 GL (gaz ziemny o jakości gazociągowej)) 

Shell 
Mysella S5 S

n Wydłużony okres 
eksploatacji oleju

n Dodatkowa ochrona 
przed gazem kwaśnym 

Gaz ziemny 
lub kwaśny, 
w tym 
biogaz, gaz 
gnilny i gaz 
składowiskowy

40 Spełnia wymogi Caterpillar
Dla następujących rodzajów silników trwa proces zatwierdzania: GE-Jenbacher 
(Series 2, 3 fuel class B and C and CAT); MAN B&W Diesel (silniki na gaz ziemny, gaz 
składowiskowy / gaz fermentacyjny / biogaz, oraz dwupaliwowe (olej napędowy)); 
MAN: 3271- 4; MDE Dezentrale Energiesysteme (wolnossące 28xx, 30xx (D/M), 
z turbodoładowaniem 28xx 30xx (T/L/Z)); Mitsubishi Heavy Industries; Rolls-
Royce(KG-1, KG-2, KG-3 (na biogaz)); Wärtsilä (CR26); i Waukesha (kogeneracyjne 
(gaz ziemny o jakości gazociągowej)).

Shell 
Mysella S3 N

n Niezawodna ochrona
n Niska zawartość 

popiołów z myślą 
o silnikach 
czterosuwowych

Gaz ziemny 
lub lekko 
kwaśny

40, 30 Spełnia wymogi stacjonarnych silników gazowych Caterpillar i Waukesha 
Zatwierdzony przez GE-Jenbacher (Series 2, 3, 4 fuel class A and CAT, Series 6 
(Version E&F) fuel class A and CAT); MAN (silniki na gaz ziemny, gaz składowiskowy 
/ gaz fermentacyjny / biogaz), dwupaliwowe (olej napędowy); MTU (MLT 5074, 
A001061/29E (Category 1), Onsite Energy Series 400 i 4000); MWM-Deutz (TR 
0199-99-2105); MDE Dezentrale Energiesysteme (28xx, 30xx); MAK (GCM 34); 
Nuovo Pignone (serwisowanie sprężarek tłokowych klasy A); Perkins (4000 series); 
Rolls-Royce (KG-1, KG-2, KG-3); Wärtsilä (34SG, 32DF, 50DF, 25SG, 28SG, 175SG, 
220SG, 180SG, QSW, UD 24 S4G, UD 30S4G); i Waukesha: 220 GL (gaz ziemny 
o jakości gazociągowej)

Shell 
Mysella S3 S

n Dodatkowa ochrona
n Średnia zawartość 

popiołów z myślą 
o silnikach 
czterosuwowych

Gaz ziemny 
lub gaz 
kwaśny

40 Zatwierdzony przez GE-Jenbacher (Series 2, 3 fuel class B and C and CAT); MAN 
B&W Diesel (silniki na gaz ziemny, gaz składowiskowy / gaz fermentacyjny / biogaz, 
dwupaliwowe (olej napędowy)); MAN (3271-4); MDE Dezentrale Energiesysteme 
(wolnossące 28xx, 30 xx (D/M), z turbodoładowaniem 28xx 30xx (T/L/Z); Mitsubishi 
Heavy Industries; Rolls-Royce (KG-1, KG-2, KG-3 (na biogaz)); Waukesha 
(kogeneracyjne (gaz ziemny o jakości gazociągowej)); i Wärtsilä (CR26)

Shell 
Mysella S3 Z

n Niezawodna ochrona
n Bardzo mała zawartość 

popiołów z myślą 
o silnikach dwu- 
i czterosuwowych 

Gaz ziemny 40, 30 Spełnia lub przewyższa wymogi wiodących producentów oryginalnego sprzętu, takich 
jak GE, Siemens i Alstom. Zatwierdzony przez FM Global na podstawie Standardu 
6930 dla „Mniej palnych płynów hydraulicznych”. Spełnia wymogi normy ISO 12922 
i ASTM 4293 dla trudnopalnych płynów hydraulicznych typu HFDR

Shell 
Mysella S2 N

n Niezawodna ochrona 
n Niska zawartość popiołów 

z myślą o silnikach 
czterosuwowych

Gaz ziemny 40 Odpowiedni do silników wymagających olejów niskopopiołowych, takich jak silniki 
Caterpillar, Waukesha i Genbacher.

Shell 
Mysella S2 Z

n Niezawodna ochrona 
n Brak popiołów 

z myślą o silnikach 
dwusuwowych

Gaz ziemny 40, 30, 
15W-40

Spełnia wymogi Ajax; Allis-Chalmers; Caterpillar (z wyjątkiem 3400, 3500, 3600); 
Clark; Climax; Colt-Fairbanks Morse; Cooper-Bessemer (silnik dwusuwowy); Dresser-
Rand (Category I and II); Case  IH; Minneapolis–Moline; Waukesha; White Superior 
(wolnossący); i Worthington

KOMPLEKSOWA GAMA PRODUKTÓW I USŁUG
Shell Lubricants został uznany numerem jeden wśród dostawców środków smarnych 
(Kline & Company, 2017 r.) i może poszczycić się 60-letnim doświadczeniem w dziedzinie 
innowacyjnych rozwiązań. Nieprzerwanie inwestujemy w rozwój lepszych rozwiązań 
w zakresie środków smarnych, czego dowodem są:
n Shell Turbo S4 X  – olej klasy premium do gazowych turbin przemysłowych 

wytworzony w technologii Shell GTL
n Shell Diala S4 ZX-I – inhibitowany olej transformatorowy klasy premium

Niezależnie od potrzeb czy zastosowania Shell oferuje szeroką gamę 
olejów i smarów, w tym syntetyczne produkty o wysokiej wydajności, 
a także usługi dodatkowe.

Tłokowe sprężarki gazu

Gaz ziemny

Gazociąg

Silnik stosowany  
w sektorze  
energetycznym 

Elektrownia

Gaz 
składowiskowy/biogaz



TEST 
GEST OCM Standardowy –  
Silnik gazowy (gaz ziemny)

GEAV OCM Zaawansowany –  
Silnik gazowy (gaz ziemny)

GEAL OCM Zaawansowany – Silnik 
gazowy (gaz składowiskowy)

Lepkość w 100ºC (ASTM D445) n n n

Lepkość w 40ºC (ASTM D445) n n 

Określenie liczby kwasowej  TAN (ASTM D664) n n n

Określenie liczby zasadowej TBN (ASTM D2896) n n n

Zawartość wody (miareczkowanie Karla Fischera) n n n

Spektometr FTIR (ASTM E2412) n n n 

Badanie metali/ICP (ASTM D5185) n n n

IpH (Jenbacher) n n

Zawartość siarki (wewnętrzne)  n n

Zawartość chloru (DIN 51 408/2) n

Tabela 1: Zestawy testowe i metody testów (testy mogą się różnić w zależności od regionu).

Monitorujemy, porównujemy, poprawiamy 
i oszczędzamy
Shell LubeAnalyst jest jak badania okresowe u lekarza, tyle że 
w tym przypadku dotyczy środków smarnych i maszyn. Jest to 
usługa polegająca na monitorowaniu stanu oleju, która pomaga 
utrzymać płynność operacji, wykrywając potencjalne zagrożenia 
związane z olejem lub sprzętem, zanim staną się one poważnym 
problemem. Shell LubeAnalyst pomoże Twojej firmie oszczędzić 
czas i pieniądze związane z konserwacją i potencjalnymi stratami 
produkcyjnymi spowodowanymi awariami sprzętu.

To system wczesnego ostrzegania, który ma zapewnić spokój 
i dać pewność, że zarówno Twoje urządzenia, jak i środki smarne 
pracują bez zarzutu. Globalna platforma Shell LubeAnalyst jest 
dostępna w 95 krajach i w 27 językach i ma ponad 75 milionów 
punktów danych.

Shell oferuje cztery indywidualne pakiety badań (zob. tabela 1) 
opracowane z myślą o silnikach gazowych i ich zastosowaniach.

Dostępna jest także kompleksowa gama dodatkowych testów. 
Skontaktuj się ze swoim lokalnym przedstawicielem technicznym 
Shell, aby dowiedzieć się więcej.

Shell LubeAnalyst dla silników gazowych
n usługa dopasowana do potrzeb operatorów silników gazowych;
n spełnia wymogi wiodących producentów silników gazowych;
n oferuje prosty wybór i użytkowanie dzięki nowo opracowanym 
   pakietom badań.

Co nowego?
Prostszy wybór
n Wszystkie niezbędne parametry analityczne w jednym pakiecie   
 testów, które można przeprowadzić w przypadku silników na gaz  
 ziemny i biogaz.

Kompleksowy monitoring
n Z myślą o kompleksowym monitoringu współczesnych silników   
 gazowych opracowano nowe metody analizy oleju.
n Spełniają one wymogi wiodących producentów silników   
 gazowych dotyczące analizy oleju.
n Obejmują takie parametry testów jak IpH, zawartość siarki i chloru. 

PAKIETY MONITOROWANIA STANU OLEJU WE WSPÓŁCZESNYCH  
SILNIKACH GAZOWYCH W RAMACH SHELL LUBEANALYST

PAKIET USŁUG NA MIEJSCU
Shell oferuje więcej niż środki smarne i analizę oleju. Nasza 
oferta obejmuje także takie usługi jak kontrola zanieczyszczeń 
oraz pomoc przy rozruchu, płukaniu, napełnianiu i filtrowaniu.

SHELL MYSELLA S5 N – 
DODATKOWA OCHRONA PRZED 
OSADAMI I KOROZJĄ
Oleje Shell Mysella S5 N to produkt najwyższej 
klasy, opracowany, aby sprostać wyzwaniom 
związanym ze stosowaniem najnowszych silników 
o wysokim średnim ciśnieniu użytecznym (BMEP). 
Oferuje wyjątkowo długi okres eksploatacji oleju, 
pozwalając zmniejszyć częstotliwość jego wymiany, 
a także zapewnia doskonałą ochronę silnika. 
Jego formuła zapewnia ochronę przed osadami, 
pozwala zachować pas pierścieniowy w czystości 
oraz chroni tuleje cylindrowe nawet w wysokiej 
temperaturze i wysokim ciśnieniu, typowych dla 
współczesnych silników.

DODATKOWA OCHRONA: Shell Mysella S5 N wykazał 
znakomity poziom czystości rowka pierścieniowego (po lewej) 
i pozostawił tuleję cylindrową w znakomitym stanie (po prawej) w silniku 
Wärtsilä 20V34SG po 16.000 godzin pracy bez wymiany oleju.



Dowiedz się jak możemy Ci pomóc na 

www.shell.com/olejesmary  

Termin „Shell Lubricants” odnosi się do różnych spółek Shell działających w branży środków smarnych.

PAKIETY MONITOROWANIA STANU OLEJU WE WSPÓŁCZESNYCH  
SILNIKACH GAZOWYCH W RAMACH SHELL LUBEANALYST


