เชลล์

ริเซลล่า X
น�ำ้ มันขาวคุณภาพสูงทีส
่ งั เคราะหจ์ ากเทคโนโลยี
GTL (Gas-to-Liquids)
น�้ำมันแห่งอนาคตส�ำหรับกระบวนการผลิต

เชลล์ ริเซลล่า X คือน�้ำมันคุณภาพสูงที่ใช้ในกระบวนการผลิต ซึ่งผลิตด้วย
เทคโนโลยี GTL ท�ำให้มีคุณสมบัติที่เหนือกว่าน�้ำมันที่ใช้ในกระบวนการผลิต
ทั่วไป รวมถึงมีความบริสุทธิ์สูง และมีประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมส�ำหรับใช้การ
งานที่หลากหลาย

เทคโนโลย ี
ทำ�งานให ้ แก่คณ
ุ

ทางเล อื กใหม่
สำ�หรับผล ติ ภัณฑ ์ และการทำ�งานของคุณ

เทคโนโลยี GTL ของเชลล์ เปิดโอกาสใหม่ให้คุณได้สัมผัสกับน�้ำมันรูปแบบใหม่

เชลล์ ริเซลล่า X ชนิด technical white oil คุณภาพสูงที่ให้คุณสมบัติและคุณประโยชน์ที่เหนือกว่า

ช่วยให้น�้ำมันมีคุณภาพสูและงมีโครงสร้างทางเคมีเป็น
หนึ่งเดียวมากขึ้นกว่าที่ผลิตจากน�้ำมันดิบ (รูปที่ 1) โดย
การผลิตจากก๊าซธรรมชาติ (รูปที่ 2)

น�้ำมัน เชลล์ ริเซลล่า X ให้ประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมส�ำหรับการใช้งานหลาก
หลาย เนื่องจากน�้ำมันสาหรับกระบวนการผลิตอื่นๆ ได้มาจากน�้ำมันดิบ แต่
น�้ำมันเชลล์ ริเซลล่า X ผลิตขึ้นจากก๊าซสังเคราะห์บริสุทธิ์ ดังนั้น จึงปราศจาก
สิ่งเจือปนทั่วไปที่พบในน�้ำมันแร่ สิ่งนี้น�ำไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างโมเลกุลที่
มีลักษณะพิเศษซึ่งสามารถให้คุณสมบัติที่มีคุณค่า และประโยชน์ดังต่อไปนี้ซึ่ง
สามารถให้คุณสมบัติที่ดีขึ้นดังต่อไปนี้

ความบริสุทธิ์สูง

	ประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยมในรูปแบบการใช้งานเฉพาะ

920

ความหนาแน่นที่ 15ºC (kg/m3)

นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ เชลล์ ริเซลล่า X น�ำเสนอคุณสมบัติ
มากมายเหนือกว่าน�ำ้ มันทีใ่ ช้ในกระบวนผลิตทัว่ ไป รวมถึง
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ค่าความหนืดที่ 40ºC (mm2/s)

รูปท 1: ความหนาแน่นและความหนืดของน�้ำมันพื้นฐานประเภท GTL ที่ต�่ำ
กว่าความหนาแน่
นและความหนืดของน�้ำมันพื้นฐานประเภทแนฟทีนิคและ
920
พาราฟินนิค จะช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพการท�ำงานของน�้ำมันประเภท GTL
900
2
ได้อย่างดี
เยี่ยม

น�้ำมันเชลล์ ริเซลล่า X เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงาน
Pearl GTL ใหม่ของเชลล์ในประเทศกาตาร์ ซึ่งเป็นสุด
ยอดงานวิจัย และพัฒนาในรอบ 35 ปี นอกจากนี้ยัง
เป็นแหล่งผลิตภัณฑ์ GTL ที่ใหญ่ที่สุดในโลก: มีก�ำลัง
การผลิตเทียบเท่าน�้ำมันดิบ 260,000 บาร์เรลต่อวัน
และผลิตน�้ำมันดีเซล น�้ำมันเชื้อเพลิงการบิน, วัตถุดิบ
สารเคมี และน�้ำมันพื้นฐานเกรดพรีเมี่ยมส�ำหรับน�้ำมัน
หล่อลื่น และน�้ำมันที่ใช้ในกระบวนการผลิต เชลล์ถือ
สิทธิบัตรมากกว่า 3,500 สิทธิบัตรครอบคลุมทุกขั้น
ตอนของกระบวนการ Pearl GTL
3

4

ความบริสุทธิ์สูง

น�้ำมันเชลล์ ริเซลล่า X มีสัดส่วนสารไฮโดรคาร์บอนชนิดพาราฟินนิกสูง และมี
ความบริสุทธิ์มากซึ่งให้คุณสมบัติที่ส�ำคัญในการน�ำไปใช้งาน เช่น
ไม่มีสี

กลิ่นน้อยหรือแทบจะไม่มีกลิ่น

	ไม่มีซัลเฟอร์ ไนโตรเจน หรืออะโรเมติกส์
5

	มีโครงสร้างไฮโดรคาร์บอนที่ชัดเจน

6

ประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยมในรูปแบบการใช้งานที่เลือก

น�้ำมันเชลล์ ริเซลล่า X คือน�้ำมันที่ใช้ในกระบวนการผลิตสังเคราะห์น�ำเสนอการ
ผสมผสานที่โดดเด่นที่เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสมบัติเหล่านี้ประกอบ
ด้วย
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จุดวาบไฟสูง

เทคโนโลยีพื้นฐานที่อยู่เบื้องหลังกระบวนการ GTL เป็นที่รู้จักในชื่อFischer-Tropsch Synthesis
ซึ่งพัฒนาโดยนักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมันในทศวรรษที่ 1920 และได้ถก
ู พัฒนาต่อโดยการผสม
ผสานกับเทคโนโลยีทเี่ ป็นลิขสิทธิอ
์ งเชลล์ มากกว่า 35 ปีของการวิจย
ั ในสาขานี้ เชลล์ อยูใ่ นระดับ
แนวหน้าของเทคโนโลยี และการผลิต GTL

ดัชนีความหนืดสูง

	ความเสถียรภาพของสีในการทนต่อความร้อน และแสง UV

จากก๊าซธรรมชาติเป็นพลังงานเหลว

วิธีที่เชลล์สร้างผลิตภัณฑ์จากก๊าซธรรมชาติถึงแม้ว่าจะสามารถผลิตได้จากน�้ำมัน
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4
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2
1

1 นอกชายฝั่ง:
ก๊าซถูกส่งผ่านท่อไปยัง
สถานที่ผลิต

2 การแยก:
น�้ำ และส่วนประกอบอื่นจะ
ถูกแยกออกจากก๊าซ

3 กระบวนการผลิตก๊าซสังเคราะห์:
ก๊าซธรรมชาติบริสุทธิ์ส่วนที่เหลือถูกส่ง
ไปยังอุปกรณ์การผลิตก๊าซสังเคราะห์
โดยผสมเข้ากับออกซิเจน และแปลงเป็น
ส่วนผสมของไฮโดรเจนและก๊าซคาร์บอน
มอนออกไซด์ที่รู้จักกันในชื่อ ก๊าซ
สังเคราะห์ หรือ syngas

4 เครื่องปฏิกรณ์และตัวเร่งปฏิกิริยา:
Syngas ูจะถูกส่งเข้าสู่เครื่องปฏิกรณ์
และตัวเร่งปฏิกิริยาทางเคมีแปลง
Syngas ให้เป็นไฮโดรคาร์บอน
โมเลกุลยาวและน�้ำ

ของเหลวที่ได้รับ:
แนฟทา
น�้ำมันก๊าด
พาราฟิน
น�้ำมันเชื้อเพลิง
น�้ำมันพื้นฐาน

5/6 ขั้นตอนการกลั่น:
ภายในหอกลั่น ไฮโดรเจนมีหน้าที่ในการตัด
โมเลกุลไฮโดรคาร์บอนให้เป็นโมเลกุลขนาด
เล็กที่มีขนาดแตกต่างกัน จากนั้นจะถูกแยก
เป็นผลิตภัณฑ์ของเหลวชนิดต่างๆ
ตามจุดเดือดที่แตกต่างกัน

รูปที่ 2: กระบวนการ GTL เปลี่ยนก๊าซธรรมชาติที่เผาไหม้อย่างสะอาดเป็นเชื้อเพลิงสะอาด และน�้ำมันพื้นฐานที่มีคุณภาพสูงโดยผ่านกระบวนการ Fischer-Tropsch

เข้าใจความต้องการของคุณ

เชลล์คอ
ื หนึง่ ในผูน้ ำ� ด้านการผลิตน�ำ้ มันทีใ่ ช ้ ในกระบวนการผลิต
และมีประสบการณ ย์ าวนานมากกว่า 25 ป ใี นธุรกิจน�ำ้ มันทีใ่ ช ้ ใน
กระบวนการผลิตนี้ เราตระหนักถึงบทบาททีส
่ ำ� คัญอย่างยิง่ ของ
น�ำ้ มันทีใ่ ช ้ ในกระบวนการผลิตมีตอ่ ผลิตภัณฑ์และการด�ำเนินงาน
ของคุณ เราเข ้าใจดีวา่ คุณภาพของน�ำ้ มันนีถ
้ อ
ื เป น็ เรือ
่ งส�ำคัญอย่างยิง่
และการใช น้ ำ�้ มันทีใ่ ช ้ ในกระบวนการผลิตทีม
่ ค
ี ณ
ุ ภาพสม�ำ่ เสมอนับ
เป น็ ป ัจจัยหลักทีท
่ ำ� ให ้ธุรกิจของคุณประสบความส�ำเร็จ
ตลาดน�้ำมันที่ใช้ในกระบวนการผลิตมีแนวโน้มที่ชัดเจนถึงความ
ต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีความบริสุทธิ์สูงในช่วงระยะเวลา 2-3
ปีที่ผ่านมา ผู้ผลิตในหลายอุตสาหกรรมมองหาน�้ำมันส�ำหรับ
กระบวนการผลิตที่มีปริมาณของสารเหล่านี้ที่ต�่ำลง ได้แก่
สารอะโรเมติกส์

	สารที่มีโครงสร้างโพลีไซคลิกอะโรเมติก
สารก�ำมะถัน

สารไนโตรเจน

สารที่มีไอระเหยสูง
การลดการปล่อยก๊าซไฮโดรคาร์บอนที่เกิดจากน�้ำมันที่ใช้ใน
กระบวนการผลิตในผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายของลูกค้ามีความส�ำคัญ
มากขึ้นเรื่อย ๆ พร้อมกับแนวโน้มที่จะใช้น�้ำมันที่ใช้ในกระบวนการ
ผลิตที่ใสขึ้นและช่วยเพิ่มความเสถียรของสีผลิตภัณฑ์
น�้ำมัน เชลล์ ริเซลล่า X ได้รับการพัฒนาเพื่อตอบสนองความ
ท้าทาย ต่างๆ เหล่านี้ และสามารถ เป็นจุดเปลี่ยนที่ดีขึ้นส�ำหรับ
ผลิตภัณฑ์ และการด�ำเนินงานของคุณ

ผลิตภัณฑ์เข้าถึงการใช้งานหลากหลายทัว่ โลก
ผลิตภัณฑ์คณ
ุ ภาพระดับโลก
น�้ำมันเชลล์ ริเซลล่า X มีโครงสร้างทางเคมีที่สม�่ำเสมอ ซึ่งช่วยเพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์ของคุณ

หน่วยงานระหว่างประเทศของราได้สร ้างระบบ
คลังสินค้า โดยเริม
่ สร ้างฐานการผลิต 2 แห่งแรก
ทีป
่ ระเทศกาตาร ์ และมีศน
ู ยก์ ลางคลังน ้ามัน
ระดับภูมภ
ิ าค 3 แห่ง ได้แก่ เมืองฮิวสตัน ประเทศ
สหรัฐอเมริกา, เมืองฮัมบูรก์ ประเทศเยอรมนี
และเกาะฮ่องกง (รูปที่ 3) รวมไปถึงจุดกระจาย
สินค้าย่อยมากมายทัว่ โลก ซึง่ จะช่วยรักษาระดับ
สินค้าคงเหลือใหเ้ พียงพอต่อความต้องการของ
ลูกค้า

ยุโรป
ตั้งอยู่ในเมืองฮัมบูร์ก
ตั้งอยู่ในเมืองฮิวสตัน

ประเทศกาตาร์

เอเชียแปซิฟิก
เกาะฮ่องกง

รูปที่ 3: ฮับของเชลล์ GTL มีที่ตั้งอยู่ทั่วโลก

ประเภทผลิตภัณฑ์

ประเภทผลิตภัณฑ์ ริเซลล่า X

	เชลล์ ริเซลล่า X 415*
เชลล์ ริเซลล่า X 420*
เชลล์ ริเซลล่า X 430*

เจ้าหน้าที่ของเชลล์สามารถให้ความช่วยเหลือแก่คุณ
ในการระบุเกรดที่เหมาะสมมากที่สุดส�ำหรับการใช้งาน
ของคุณ

การใช้งานที่หลากหลาย

ลูกค้าในหลายธุรกิจอุตสาหกรรมได้รับคุณค่าจากการใช้น�้ำมัน เชลล์
ริเซลล่า X
สารพ่นป้องกันและก�ำจัดศัตรูพืช
สารลดฟองและสารป้องกันการ
เกิดฟอง
วัตถุระเบิดเพื่อใช้ในกิจการ
อุตสาหกรรม

คุณภาพสม�ำ่ เสมอระดับโลก

การใช้น�้ำมันในกระบวนการผลิตที่รักษาองค์ประกอบทาง
เคมีให้มีการเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุดสามารถช่วยเพิ่มคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์ของคุณ ได้อย่างดีเยีย
่ ม น�ำ้ มันเชลล์ ริเซลล่า X
มีโครงสร้างทางเคมีที่สม�่ำเสมอ เนื่องจากผลิตจากก๊าซ
ธรรมชาติไม่ใช่น�้ำมันดิบ

เจลส�ำหรับออพติคอลเคเบิล
ปิโตรเลียม เจลลี่

สิ่งทอ และ เครื่องหนัง

ยางเทอร์โมพลาสติก (TPE)

ปุ๋ย

กาวร้อน
นอกจากนี้ ด้วยคุณสมบัติและคุณประโยชน์ของน�้ำมัน เชลล์ ริเซลล่า X
ยังสามารถใช้งานได้อีกหลากหลายโอกาส

ผูเ้ ชีย
่ วชาญด้านน�ำ้ มันทีใ่ ช้ในกระบวนการผลิตสามารถช่วยคุณวิเคราะห์ความต้องการ และแก้ไขปัญหาของคุณได้
ด้วยเทคโนโลยีทน
ี่ ำ� เสนอคุณค่าให้กบ
ั การปฏิบต
ั งิ านของคุณ

* ตามข้อก�ำหนด (EC) เลขที่ 1272/2008 ว่าด้วยการจ�ำแนกประเภท, การติดฉลาก และบรรจุภัณฑ์ของสารและสารผสม / Globaly Harmonised System (CLP / GHS) เนื่องจากความหนืดต�่ำ (<20.5 mm²/s ที่ 40 ° C),
เชลล์ ริเซลล่า X 415 และเชลล์ ริเซลล่า X 420 มีหมวดหมู่ที่ 1 ตามการจัดประเภทระดับความอันตราย

ผลิตภัณฑ์ และการเสนอบริการที่ครอบคลุม.

เชลล์ลงทุนอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาน�้ำมันที่ใช้ในกระบวนการผลิตคุณภาพสูงเพื่อสนับสนุนธุรกิจของคุณ
เชลล์สามารถมอบน�้ำมันที่ใช้ในกระบวนการผลิตไม่ว่าคุณจะมีความต้องการหรือมีการใช้งานอย่างไร รวมถึง
น�้ำมันแนฟทีนิค: เชลล์ กราเว็กซ์ และ เชลล์ อีดีเล็กซ์

น�้ำมันพาราฟีนิค: เชลล์ คาร์ทีเน็กซ และ เชลล์ ฟลาเว็กซ์
น�้ำมันขาว: เชลล์ ออนดิน่า และ เชลล์ ริเซลล่า.

นอกจากนี้ เชลล์มีความยินดีที่จะให้ค�ำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญและค�ำแนะน�ำทางด้านเทคนิคเพื่อตอบสนองความต้องการด้านธุรกิจของคุณ

ท�ำงานร่วมกับเชลล์

ถ้าคุณสนใจที่จะสร้างสรรค์ประสิทธิภาพในการแข่งขันระดับ
สูง เรายินดีที่จะพูดคุยกับคุณกี่ยวกับคุณสมบัติของ
เชลล์ เชลล์ ริเซลล่า X ที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจคุณ
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