
SẢN PHẨM LỢI ÍCH LOẠI
NHIÊN LIỆU

CẤP ĐỘ
NHỚT
THEO ISO

THÔNG SỐ KỸ THUẬT VÀ CÁC HÃNG ĐÃ PHÊ DUYỆT
(Liên hệ với nhân viên Shell để biết thông tin đầy đủ về các hãng đã phê duyệt 
cho mọi sản phẩm; các hãng phê duyệt và các tuyên bố có thể khác nhau tùy 
theo cấp độ nhớt.)

Shell 
Mysella S6 N

Tuổi thọ dầu cao hơn
Chống cặn lắng tốt hơn

 

Khí tự nhiên 40 Phù hợp sử dụng cho động cơ khí hiệu suất cao thế hệ mới nhất. Được phê duyệt 
bởi GE Jenbacher (Dòng 2, 3, Dòng 4 Phiên bản C, Dòng 6); và động cơ MWM 
thế hệ mới, đặc biệt những loại có pít-tông thép

 

Shell 
Mysella S5 N

Tuổi thọ dầu cao hơn
Chống cặn lắng và ăn 
mòn tốt hơn

 
Khí tự nhiên hoặc 
khí chua nhẹ

40, 15W-40 Đáp ứng các yêu cầu của động cơ khí tĩnh Caterpillar
Được phê duyệt bởi Cummins (QSV 81G/91G, OSK 60G); GE-Jenbacher (Dòng 2, 
3, 4 loại nhiên liệu A và CAT, Dòng 6 (Phiên bản E&F) loại nhiên liệu A và CAT); 
Guascor (FGLD, SFGLD); MAN (3271-2); MTU (MLT 5074, A001061/29E (Loại 1), 
Onsite Energy Dòng 400 và 4000); MWM-Deutz (TR 0199-99- 2105); MDE 
Dezentrale Energiesysteme (hút khí tự nhiên 28xx, 30xx (D/M), có turbo tăng áp 
28xx 30xx (T/L/Z)); MAK (GCM 34); Rolls-Royce (KG-1, KG-2, KG-3, KG-4, BV-G); 
Tedom (động cơ khí tự nhiên); Wärtsilä (34SG, 32DF, 50DF, 25SG, 28SG, 175SG, 
220SG); và Waukesha (đồng phát và 220 GL (khí tự nhiên dùng trong đường ống))

-

 

Shell 
Mysella S5 S

Tuổi thọ dầu cao hơn
Chống khí chua tốt hơn

 

Khí tự nhiên hoặc 
khí chua, bao gồm 
khí sinh học, khí 
nước thải và khí 
bãi rác

40 Đáp ứng các yêu cầu của Caterpillar
Đang được phê duyệt cho các loại động cơ sau: GE-Jenbacher (Dòng 2, 3 loại 
nhiên liệu B và C và CAT); MAN B&W Diesel (động cơ khí tự nhiên, khí bãi 
rác/khí lên men/khí sinh học, và nhiên liệu kép (động cơ diesel mồi)); MAN:
3271- 4; MDE Dezentrale Energiesysteme (hút khí tự nhiên 28xx, 30xx (D/M), có 
turbo tăng áp 28xx 30xx (T/L/Z)); Mitsubishi Heavy Industries; Rolls-Royce 
(KG-1, KG-2, KG-3 (hoạt động bằng khí sinh học)); Wärtsilä (CR26); và 
Waukesha (ứng dụng đồng phát (khí tự nhiên dùng trong đường ống)).

Shell 
Mysella S3 N

Khả năng bảo vệ 
đáng tin cậy 
Hàm lượng tro thấp cho 
động cơ bốn thì

Khí tự nhiên hoặc
khí chua nhẹ

40, 30 Đáp ứng các yêu cầu của động cơ khí tĩnh Caterpillar và Waukesha 
Đáp ứng các yêu cầu của động cơ khí tĩnh Caterpillar và Waukesha Được phê duyệt 
bởi GE-Jenbacher (Nhiên loại dòng 2,3,4 loại A và CAT, Nhiên liệu dòng 6 (Phiên 
bản E&F) loại A và CAT); MAN (động cơ khí tự nhiên, khí bãi rác/khí lên men/khí 
sinh học), nhiên liệu kép (động cơ diesel mồi); MTU (MLT 5074, A001061/29E (Loại 
1), Onsite Energy 400 và 4000); MWM-Deutz (TR 0199-99-2105); MDE Dezentrale 
Energiesysteme (28xx, 30xx); MAK (GCM 34); Nuovo Pignone (bảo dưỡng máy nén 
kiểu tịnh tiến loại A); Perkins (dòng 4000); Rolls-Royce (KG-1, KG-2, KG-3); Wärtsilä 
(34SG, 32DF, 50DF, 25SG, 28SG, 175SG, 220SG, 180SG, QSW, UD 24 S4G, UD 
30S4G); và Waukesha: 220 GL (khí tự nhiên dùng trong đường ống)

Shell 
Mysella S3 S

Bảo vệ tốt hơn
Hàm lượng tro trung 
bình cho động cơ 
bốn thì

Khí tự nhiên hoặc  
khí chua

40 Được phê duyệt bởi GE-Jenbacher (Nhiên liệu dòng 2, 3 loại B và C và CAT); MAN 
B&W Diesel (động cơ khí tự nhiên, khí bãi rác/khí lên men/khí sinh học, nhiên liệu 
kép (động cơ diesel mồi)); MAN (3271-4); MDE Dezentrale Energiesysteme (hút khí tự 
nhiên 28xx, 30 xx (D/M), có turbo tăng áp 28xx 30xx (T/L/Z); Mitsubishi Heavy 
Industries; Rolls-Royce (KG-1, KG-2, KG-3) (hoạt động bằng khí sinh học)); Waukesha 
(ứng dụng đồng phát (khí tự nhiên dùng trong đường ống)); và Wärtsilä (CR26)

Shell 
Mysella S3 Z

Khả năng bảo vệ 
đáng tin cậy
Hàm lượng tro rất thấp
cho động cơ hai thì
và bốn thì

Khí tự nhiên 40, 30 Đáp ứng và vượt các yêu cầu của nhiều nhà sản xuất thiết bị gốc lớn như GE, 
Siemens và Alstom. Được FM Global phê duyệt theo Tiêu chuẩn 6930 đối với 
“Dầu thủy lực khó cháy”. Đáp ứng các yêu cầu của Tiêu chuẩn ISO 12922 và 
ASTM 4293 đối với dầu thủy lực chống cháy HFDR

Shell 
Mysella S2 N

Khả năng bảo vệ
đáng tin cậy
Hàm lượng tro thấp
cho động cơ bốn thì

Khí tự nhiên 40 Phù hợp cho các loại động cơ yêu cầu hàm lượng tro thấp như động cơ của 
Caterpillar, Waukesha và Genbacher

Shell 
Mysella S2 Z

Khả năng bảo vệ
đáng tin cậy
Không có tro cho 

 

động cơ hai thì

Khí tự nhiên 40, 30, 15W-
40

Đáp ứng các yêu cầu của Ajax; Allis-Chalmers; Caterpillar (trừ 3400, 3500, 
3600); Clark; Climax; Colt-Fairbanks Morse; Cooper-Bessemer (hai kỳ); 
Dresser-Rand (loại I và II); Case IH; Minneapolis – Moline; Waukesha; White 
Superior (hút tự nhiên) và Worthington

CUNG CẤP SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ TOÀN DIỆN
Shell Lubricants là nhà cung cấp chất bôi trơn hàng đầu (Kline & Company, 2017) với 
hơn 60 năm cải tiến. Chúng tôi không ngừng đầu tư phát triển các giải pháp bôi trơn 
tốt hơn, ví dụ như

Shell Turbo S4 X  – dầu tuabin khí công nghiệp cao cấp sử dụng công nghệ
 Shell GTL
Shell Diala S4 ZX-I – dầu máy biến áp ức chế cao cấp

Dù nhu cầu hay ứng dụng của bạn là gì, Shell có thể cung cấp mọi loại dầu và mỡ 
bôi trơn, bao gồm các sản phẩm tổng hợp, hiệu suất cao và các dịch vụ bổ sung.



Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập 

www.shell.com/lubricants  

“Shell Lubricants” bao gồm nhiều công ty Shell hoạt động trong lĩnh vực chất bôi trơn.



SHELL LUBRICANTS
TOGETHER ANYTHING IS POSSIBLE

TỪ BẢO VỆ ĐỘNG CƠ 
CHO ĐẾN TỐI ƯU HÓA 
HIỆU SUẤT HOẠT ĐỘNG
SHELL MYSELLA VÀ SHELL LUBEANALYST  
ĐỀU ĐÁP ỨNG ĐƯỢC
 
Shell Mysella và Shell LubeAnalyst mang lại giá trị cho 
nhà vận hành động cơ khí nhờ tăng khả năng chống mài 
mòn, tuổi thọ dầu bôi trơn cao và hiệu suất hệ thống cao.

 
 

 



MÁY MÓC HOẶC QUY TRÌNH CỦA BẠN ĐƯỢC 
THIẾT KẾ TỈ MỈ ĐẾN TỪNG CHI TIẾT,
VÌ VẬY BẠN MUỐN CHẮC CHẮN MÌNH CHỌN 
ĐƯỢC MỘT SẢN PHẨM BÔI TRƠN BẢO VỆ 
TỐT CHO THIẾT BỊ VÀ GIÚP THIẾT BỊ HOẠT 
ĐỘNG HIỆU QUẢ.

Dòng sản phẩm dầu động cơ khí Shell Mysella giúp 
người vận hành thiết bị lựa chọn loại dầu mang lại giá 
trị tốt nhất cho hoạt động của mình nhờ khả năng chống 
mòn tốt, tuổi thọ dầu lâu dài và hiệu suất hệ thống cao.

CHỐNG MÀI MÒN
Dòng sản phẩm dầu động cơ khí Shell Mysella có thể giảm thiểu sự 
tích tụ cặn lắng và giữ cho động cơ luôn sạch. Ví dụ: Shell Mysella S5 
N có khả năng kiểm soát cặn lắng vượt trội, ngay cả ở những động 
cơ công suất cao thế hệ mới nhất, hoạt động trong điều kiện khắc 
nghiệt với nhiệt độ và áp suất pít-tông rất cao. Đặc tính này giúp 
vùng đầu pít-tông luôn sạch sẽ và bảo vệ rất tốt cho ống lót xi lanh.

TUỔI THỌ DẦU CAO
Dầu bôi trơn Shell Mysella được thiết kế để mang lại tuổi thọ dầu 
cao, giúp bạn duy trì hoạt động một cách hiệu quả và tiết kiệm chi 
phí. Ví dụ: Shell Mysella S5 S có thể kéo dài thời gian thay dầu ở 
những động cơ chạy bằng khí chua như khí sinh học hoặc khí nước 
thải. Các khí này có thể chứa hàm lượng cao hợp chất halogen làm 
giảm nhanh tuổi thọ của các loại chất bôi trơn động cơ khí cũ hơn.

HIỆU SUẤT HỆ THỐNG
Dòng sản phẩm dầu động cơ khí Shell Mysella được thiết kế để 
giúp động cơ có hiệu suất cao. Ví dụ: Shell Mysella S5 N giúp 
mang đến độ sạch tuyệt vời cho lò hơi hồi nhiệt, turbo tăng áp và 
bộ làm mát trung gian.

KHÓ KHĂN KHI SỬ DỤNG KHÍ CHUA
Ngày càng có nhiều động cơ khí tĩnh chạy bằng nhiên liệu 
khí chua. Khí chua được sinh ra từ quá trình phân hủy vật 
chất, ví dụ: các bãi rác, các lò phân hủy sinh khối và nước 
thải. Người vận hành động cơ sẽ gặp phải một khó khăn khi 
sử dụng khí này, đó là: axit trong khí có thể ăn mòn và làm 
giảm tuổi thọ dầu nhanh chóng. Ngoài ra, siloxan - chất 
thường được tìm thấy trong khí bãi rác - có thể tạo cặn quá 
mức. Shell đã nghiên cứu để tìm hiểu cơ chế phía sau các 
vấn đề này và đã tạo ra Shell Mysella S5 S như một giải 
pháp lâu dài cho động cơ chạy bằng khí chua mà không 
làm tăng hàm lượng tro của dầu.

MANG LẠI GIÁ TRỊ ĐÍCH THỰC
Dòng sản phẩm dầu động cơ khí Shell Mysella được sử dụng 
thành công trên toàn thế giới. Một nhà cung cấp khí nén tự 
nhiên, sử dụng hơn 130 động cơ khí từ các nhà sản xuất như 
Caterpillar và Waukesha để truyền động cho máy nén cho các 
cửa hàng khí nén tự nhiên trên khắp Delhi, Ấn Độ, đã rất ấn 
tượng với Shell Mysella S5 N. Nhờ chuyển sang sử dụng loại 
dầu bôi trơn này, công ty đã

tăng thời gian thay dầu của dầu của động cơ từ 850 lên 1.100 giờ
giảm tiêu hao dầu bôi trơn
tăng tuổi thọ bộ lọc 
tăng khả năng sẵn sàng của thiết bị.

Nhờ đó, nhà cung cấp khí nén tự nhiên  đã cắt giảm hơn
84.000 đô la Mỹ chi phí vận hành mỗi năm1.

1Các khoản tiết kiệm được xác định cụ thể theo ngày tính toán và địa điểm được đề cập.
Những phép tính này có thể khác nhau theo địa điểm và thời gian, ví dụ tùy theo ứng dụng, 
điều kiện vận hành, các sản phẩm đang được sử dụng, tình trạng của thiết bị và hoạt động 
bảo trì.
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DÒNG SẢN PHẨM DẦU 
CHO ĐỘNG CƠ CHẠY KHÍ 
TỰ NHIÊN SHELL MYSELLA
Dành cho động cơ hai thì và bốn 
thì yêu cầu loại dầu bôi trơn có 
hàm lượng tro thấp hoặc không tro

DÒNG SẢN PHẨM DẦU CHO ĐỘNG CƠ CHẠY KHÍ TỰ NHIÊN  
VÀ KHÍ CHUA SHELL MYSELLA

Dành cho động cơ bốn thì
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Shell Mysella S6 N
 Tuổi thọ dầu cao hơn
 Chống cặn lắng tốt hơn
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P 
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Shell Mysella S5 N Shell Mysella S5 S
 Tuổi thọ dầu cao hơn
 Chống cặn lắng và ăn mòn 
tốt hơn

 Tuổi thọ dầu cao hơn
 Chống khí chua tốt hơn
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Shell Mysella S3 Z Shell Mysella S3 N Shell Mysella S3 S
 Khả năng bảo vệ đáng tin cậy
 Không có tro cho động cơ  
hai thì và bốn thì

 

 Khả năng bảo vệ đáng tin cậy
 Hàm lượng tro trung bình 
cho động cơ bốn thì

 Bảo vệ tốt hơn
 Hàm lượng tro thấp cho
động cơ bốn thì
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P 
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Shell Mysella S2 Z Shell Mysella S2 N
 Khả năng bảo vệ đáng tin cậy
 Không có tro cho động cơ
hai thì

 

 Khả năng bảo vệ đáng tin cậy
 Hàm lượng tro thấp cho 
động cơ bốn thì

 

  

DÒNG SẢN PHẨM DẦU ĐỘNG CƠ KHÍ ĐÁP ỨNG MỌI NHU CẦU 
Để giải quyết thách thức của nhiều loại động cơ khí và ứng dụng, Shell đã tạo ra một danh mục sản phẩm dầu 
để bạn thỏa sức lựa chọn theo nhu cầu của mình.

TỪ VIẾT TẮT

N = Khí tự nhiên

S = Khí chua

Z = Không có hoặc
rất ít tro

BIỂU TƯỢNG ỨNG DỤNG

Máy nén khí kiểu tịnh tiến

Khí tự nhiên

Đường ống

Động cơ phát điện

Trạm phát điện

Khí bãi rác/khí sinh học

DÒNG SẢN PHẨM DẦU ĐỘNG CƠ KHÍ SHELL MYSELLA ĐƯỢC THIẾT KẾ 
ĐỂ GIẢM THIỂU SỰ TÍCH TỤ CẶN LẮNG VÀ GIỮ CHO ĐỘNG CƠ LUÔN SẠCH.

Tuổi thọ dầu cao hơn
khả năng bảo vệ tốt hơn



KIỂM TRA 
GEST OCM tiêu chuẩn –  
Động cơ khí (Khí tự nhiên)

GRAV OCM nâng cao –  
Động cơ khí (Khí tự nhiên)

GEAL OCM nâng cao –  
Động cơ khí (Khí bãi rác)

Độ nhớt ở 100ºC (ASTM D445)
Độ nhớt ở 40ºC (ASTM D445)   
Trị số axit tổng TAN (ASTM D664)
Trị số kiềm tổng TBN (ASTM D2896)
Hàm lượng nước (theo Karl Fischer)
Quang phổ hồng ngoại biến đổi Fourier FTIR (ASTM E2412)  
Kim loại/ICP (ASTM D5185)
IpH (Jenbacher)
Hàm lượng lưu huỳnh (nội bộ)  
Hàm lượng clo (DIN 51 408/2)

Bảng 1: Gói kiểm tra và phương pháp kiểm tra (có thể thay đổi tùy theo từng khu vực).

Theo dõi, đối chuẩn, cải thiện và tiết kiệm
Shell LubeAnalyst giúp kiểm tra tình trạng của chất bôi trơn và máy 
móc. Đây là dịch vụ theo dõi tình trạng với chức năng xác định các 
sự cố tiềm ẩn của dầu hoặc thiết bị trước khi chúng trở nên trầm 
trọng để giúp công việc của bạn vận hành trơn tru. Shell LubeAna-
lyst giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và tiền bạc cho công 
đoạn bảo dưỡng và tổn thất sản xuất do sự cố thiết bị.

Hệ thống cảnh báo sớm giúp bạn an tâm hơn khi biết rằng cả 
thiết bị và chất bôi trơn của mình đều đang hoạt động tối ưu.
Là một nền tảng toàn cầu, Shell LubeAnalyst có mặt tại 95 quốc 
gia và sử dụng 27 ngôn ngữ với hơn 75 triệu điểm dữ liệu.

Shell cung cấp bốn gói kiểm tra riêng (Xem Bảng 1) phù hợp với 
ứng dụng động cơ khí của bạn.

Phần mềm sở hữu đầy đủ các bài kiểm tra bổ sung. Vui lòng 
liên hệ với nhân viên kỹ thuật Shell tại địa phương để biết thêm 
thông tin.

Shell LubeAnalyst cho động cơ khí
 được thiết kế tùy chỉnh theo nhu cầu của các nhà vận hành
động cơ khí 
đáp ứng yêu cầu của các nhà sản xuất động cơ khí hàng đầu 
giúp lựa chọn và xử lý đơn giản thông qua các gói kiểm tra mới.

.
 

Các đặc tính mới
Đơn giản hóa lựa chọn
 Tất cả các thông số phân tích cần thiết đều có trong một bộ thử 
nghiệm, có thể sử dụng cho cả hoạt động bằng khí tự nhiên và 
khí sinh học.

 
 

Theo dõi toàn diện
 Phát triển các phép phân tích dầu bôi trơn mới để theo dõi  

 động cơ khí hiện đại một cách toàn diện.
 Các phân tích này được thiết kế tùy chỉnh theo yêu cầu phân   

 tích dầu bôi trơn của các nhà sản xuất động cơ khí hàng đầu.
 Bao gồm các thông số kiểm tra như ipH, hàm lượng lưu huỳnh   

 và clo.

CÁC GÓI SHELL LUBEANALYST ĐỂ THEO DÕI TÌNH TRẠNG DẦU CỦA ĐỘNG CƠ KHÍ HIỆN ĐẠI

GÓI DỊCH VỤ TẠI CHỖ
Shell không chỉ cung cấp sản phẩm dầu và dịch vụ phân 
tích dầu. Hãng còn cung cấp các dịch vụ như kiểm soát ô 
nhiễm và hỗ trợ chạy thử, xúc rửa, nạp dầu và lọc dầu.

SHELL MYSELLA S6 N – 
KHẢ NĂNG CHỐNG OXY HÓA 
VÀ CẶN LẮNG VƯỢT TRỘI

Shell Mysella S6 N là dầu hiệu suất 
cao cho động cơ khí với công thức giúp 
tăng độ sạch, chống cặn lắng và giảm mài 
mòn van. Sản phẩm được thiết kế đặc biệt 
để giúp tăng hiệu suất và độ tin cậy của 
động cơ, bao gồm động cơ BMEP cao và 
động cơ pít-tông thép.

Shell Mysella S6 N có tuổi thọ dầu 
bôi trơn cao hơn > 150% (thời gian thay 
dầu dựa vào khả năng duy trì trị số kiềm) 
trong các thử nghiệm thực tế sử dụng 
động cơ INNIO Jenbacher J420C so với 
Shell Mysella S5 N.

TĂNG ĐỘ SẠCH: Trong các thử nghiệm thực tế sử dụng động cơ INNIO 
Jenbacher J420C và INNIO Jenbacher J6F, Shell Mysella S6 N giúp cải 
thiện rõ rệt độ sạch của động cơ khi so với sản phẩm cấp thấp hơn, bao 
gồm phần phát động (bên trái) và lớp lót.


