
น�้ำมันแห่งอนำคตส�ำหรับกระบวนกำรผลิต

น�ำ้มนัขำวคณุภำพสงูทีส่งัเครำะหจ์ำกเทคโนโลยี 
GTL (Gas-to-Liquids) 

เชลล์ 

 ริเซลล่ำ X



เชลล์ ริเซลล่ำ X คือน�้ำมันคุณภำพสูงท่ีใช้ในกระบวนกำรผลิต ซึ่งผลิตด้วย
เทคโนโลยี GTL ท�ำให้มีคุณสมบัติท่ีเหนือกว่ำน�้ำมันที่ใช้ในกระบวนกำรผลิต
ท่ัวไป รวมถึงมีควำมบริสุทธิ์สูง และมีประสิทธิภำพที่ยอดเยี่ยมส�ำหรับใช้กำร
งำนท่ีหลำกหลำย



ช่วยให้น�้ำมันมีคุณภำพสูและงมีโครงสร้ำงทำงเคมีเป็น
หนึ่งเดียวมำกขึ้นกว่ำที่ผลิตจำกน�้ำมันดิบ (รูปที่ 1) โดย
กำรผลิตจำกก๊ำซธรรมชำติ (รูปที่ 2)

นอกจำกนี ้ผลติภณัฑ์ เชลล์ รเิซลล่ำ X น�ำเสนอคณุสมบตัิ
มำกมำยเหนอืกว่ำน�ำ้มนัทีใ่ช้ในกระบวนผลติทัว่ไป รวมถงึ
 ควำมบริสุทธิ์สูง
  ประสิทธิภำพที่ดีเยี่ยมในรูปแบบกำรใช้งำนเฉพำะ

น�้ำมันเชลล์ ริเซลล่ำ X เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจำกโรงงำน 
Pearl GTL ใหม่ของเชลล์ในประเทศกำตำร์ ซึ่งเป็นสุด
ยอดงำนวิจัย และพัฒนำในรอบ 35 ปี นอกจำกนี้ยัง
เป็นแหล่งผลิตภัณฑ์ GTL ที่ใหญ่ที่สุดในโลก: มีก�ำลัง
กำรผลิตเทียบเท่ำน�้ำมันดิบ 260,000 บำร์เรลต่อวัน 
และผลิตน�้ำมันดีเซล น�้ำมันเชื้อเพลิงกำรบิน, วัตถุดิบ
สำรเคมี และน�้ำมันพื้นฐำนเกรดพรีเมี่ยมส�ำหรับน�้ำมัน
หล่อลื่น และน�้ำมันที่ใช้ในกระบวนกำรผลิต เชลล์ถือ
สิทธิบัตรมำกกว่ำ 3,500 สิทธิบัตรครอบคลุมทุกขั้น
ตอนของกระบวนกำร Pearl GTL 

รูปที่  2: กระบวนกำร GTL เปลี่ยนก๊ำซธรรมชำติที่เผำไหม้อย่ำงสะอำดเป็นเชื้อเพลิงสะอำด และน�้ำมันพื้นฐำนที่มีคุณภำพสูงโดยผ่ำนกระบวนกำร Fischer-Tropsch 

จำกก๊ำซธรรมชำติเป็นพลังงำนเหลว
วิธีที่เชลล์สร้ำงผลิตภัณฑ์จำกก๊ำซธรรมชำติถึงแม้ว่ำจะสำมำรถผลิตได้จำกน�้ำมัน
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เข้ำใจควำมต้องกำรของคุณ
เชลลค์อืหนึง่ในผูน้�ำดำ้นกำรผลติน�ำ้มนัทีใ่ช ้ในกระบวนกำรผลติ 
และมปีระสบกำรณย์ำวนำนมำกกวำ่ 25 ป ใีนธรุกจิน�ำ้มนัทีใ่ช ้ใน
กระบวนกำรผลตินี้ เรำตระหนกัถงึบทบำททีส่�ำคญัอยำ่งยิง่ของ
น�ำ้มนัทีใ่ช ้ในกระบวนกำรผลติมตีอ่ผลติภณัฑแ์ละกำรด�ำเนนิงำน
ของคณุ เรำเขำ้ใจดวีำ่คณุภำพของน�ำ้มนันีถ้อืเป น็เรือ่งส�ำคญัอยำ่งยิง่ 
และกำรใชน้�ำ้มนัทีใ่ช ้ในกระบวนกำรผลติทีม่คีณุภำพสม�ำ่เสมอนบั
เป น็ป จัจยัหลกัทีท่�ำใหธ้รุกจิของคณุประสบควำมส�ำเรจ็

ตลำดน�้ำมันที่ใช้ในกระบวนกำรผลิตมีแนวโน้มที่ชัดเจนถึงควำม
ต้องกำรใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีควำมบริสุทธิ์สูงในช่วงระยะเวลำ 2-3 
ปีที่ผ่ำนมำ ผู้ผลิตในหลำยอุตสำหกรรมมองหำน�้ำมันส�ำหรับ
กระบวนกำรผลิตที่มีปริมำณของสำรเหล่ำนี้ที่ต�่ำลง ได้แก่ 
 สำรอะโรเมติกส์
  สำรที่มีโครงสร้ำงโพลีไซคลิกอะโรเมติก
 สำรก�ำมะถัน
 สำรไนโตรเจน
 สำรที่มีไอระเหยสูง

กำรลดกำรปล่อยก๊ำซไฮโดรคำร์บอนที่เกิดจำกน�้ำมันที่ใช้ใน
กระบวนกำรผลิตในผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ำยของลูกค้ำมีควำมส�ำคัญ
มำกขึ้นเรื่อย ๆ พร้อมกับแนวโน้มที่จะใช้น�้ำมันที่ใช้ในกระบวนกำร
ผลิตที่ใสขึ้นและช่วยเพิ่มควำมเสถียรของสีผลิตภัณฑ์

น�้ำมัน เชลล์ ริเซลล่ำ X ได้รับกำรพัฒนำเพื่อตอบสนองควำม
ท้ำทำย ต่ำงๆ เหล่ำนี้ และสำมำรถ เป็นจุดเปลี่ยนที่ดีขึ้นส�ำหรับ
ผลิตภัณฑ์ และกำรด�ำเนินงำนของคุณ

รูปท 1: ควำมหนำแน่นและควำมหนืดของน�้ำมันพื้นฐำนประเภท GTL ที่ต�่ำ
กว่ำควำมหนำแน่นและควำมหนืดของน�้ำมันพื้นฐำนประเภทแนฟทีนิคและ
พำรำฟินนิค จะช่วยส่งเสริมประสิทธิภำพกำรท�ำงำนของน�้ำมันประเภท GTL 
ได้อย่ำงดีเยี่ยม

เทคโนโลย ี  
ท�ำงำนให ้ แกค่ณุ

น�้ำมัน เชลล์ ริเซลล่ำ X ให้ประสิทธิภำพที่ยอดเยี่ยมส�ำหรับกำรใช้งำนหลำก
หลำย เนื่องจำกน�้ำมันสำหรับกระบวนกำรผลิตอื่นๆ ได้มำจำกน�้ำมันดิบ แต่
น�้ำมันเชลล์ ริเซลล่ำ X ผลิตขึ้นจำกก๊ำซสังเครำะห์บริสุทธิ์ ดังนั้น จึงปรำศจำก
สิ่งเจือปนทั่วไปที่พบในน�้ำมันแร่ สิ่งนี้น�ำไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้ำงโมเลกุลที่
มีลักษณะพิเศษซึ่งสำมำรถให้คุณสมบัติที่มีคุณค่ำ และประโยชน์ดังต่อไปนี้ซึ่ง
สำมำรถให้คุณสมบัติที่ดีขึ้นดังต่อไปนี้ 

ควำมบริสุทธิ์สูง
น�้ำมันเชลล์ ริเซลล่ำ X มีสัดส่วนสำรไฮโดรคำร์บอนชนิดพำรำฟินนิกสูง และมี
ควำมบริสุทธิ์มำกซึ่งให้คุณสมบัติที่ส�ำคัญในกำรน�ำไปใช้งำน เช่น
 ไม่มีสี
 กลิ่นน้อยหรือแทบจะไม่มีกลิ่น
  ไม่มีซัลเฟอร์ ไนโตรเจน หรืออะโรเมติกส์
  มีโครงสร้ำงไฮโดรคำร์บอนที่ชัดเจน

ประสิทธิภำพที่ดีเยี่ยมในรูปแบบกำรใช้งำนที่เลือก
น�้ำมันเชลล์ ริเซลล่ำ X คือน�้ำมันที่ใช้ในกระบวนกำรผลิตสังเครำะห์น�ำเสนอกำร
ผสมผสำนที่โดดเด่นที่เพิ่มประสิทธิภำพในกำรใช้งำน คุณสมบัติเหล่ำนี้ประกอบ
ด้วย
 กำรระเหยต�่ำ
 จุดไหลเทต�่ำ
 จุดวำบไฟสูง
 ดัชนีควำมหนืดสูง
  ควำมเสถียรภำพของสีในกำรทนต่อควำมร้อน และแสง UV

เชลล์ ริเซลล่ำ X ชนิด technical white oil คุณภำพสูงที่ให้คุณสมบัติและคุณประโยชน์ที่เหนือกว่ำ

ทำงเลอืกใหม ่  
ส �ำหรบัผลติภณัฑ ์ และกำรท�ำงำนของคณุ

เทคโนโลยี GTL ของเชลล์ เปิดโอกำสใหม่ให้คุณได้สัมผัสกับน�้ำมันรูปแบบใหม่

เทคโนโลยีพื้นฐำนที่อยู่เบื้องหลังกระบวนกำร GTL เป็นที่รู้จักในชื่อFischer-Tropsch Synthesis 
ซึ่งพัฒนำโดยนักวิทยำศำสตร์ชำวเยอรมันในทศวรรษที่ 1920 และได้ถกูพฒันำต่อโดยกำรผสม
ผสำนกับเทคโนโลยีทีเ่ป็นลิขสทิธ์ิองเชลล์ มำกกว่ำ 35 ปีของกำรวิจยัในสำขำนี ้เชลล์ อยูใ่นระดบั
แนวหน้ำของเทคโนโลย ีและกำรผลติ GTL 
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น้ำมนัประเภทแนฟทีนคิ

น้ำมนัประเภทพำรำฟีนคิ

น้ำมนัทีไ่ด้จำก
เทคโนโลย ีGTL

ค่ำควำมหนดืท่ี 40ºC (mm2/s)
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1 นอกชำยฝั่ง:
ก๊ำซถูกส่งผ่ำนท่อไปยัง
สถำนที่ผลิต

2 กำรแยก:
น�้ำ และส่วนประกอบอื่นจะ
ถูกแยกออกจำกก๊ำซ

3 กระบวนกำรผลิตก๊ำซสังเครำะห์:
ก๊ำซธรรมชำติบริสุทธิ์ส่วนที่เหลือถูกส่ง
ไปยังอุปกรณ์กำรผลิตก๊ำซสังเครำะห์
โดยผสมเข้ำกับออกซิเจน และแปลงเป็น
ส่วนผสมของไฮโดรเจนและก๊ำซคำร์บอน
มอนออกไซด์ที่รู้จักกันในชื่อ ก๊ำซ
สังเครำะห์ หรือ syngas

4 เครื่องปฏิกรณ์และตัวเร่งปฏิกิริยำ:
Syngas ูจะถูกส่งเข้ำสู่เครื่องปฏิกรณ์
และตัวเร่งปฏิกิริยำทำงเคมีแปลง 
Syngas ให้เป็นไฮโดรคำร์บอน
โมเลกุลยำวและน�้ำ

5/6 ขั้นตอนกำรกลั่น:
ภำยในหอกลั่น ไฮโดรเจนมีหน้ำที่ในกำรตัด
โมเลกุลไฮโดรคำร์บอนให้เป็นโมเลกุลขนำด
เล็กที่มีขนำดแตกต่ำงกัน จำกนั้นจะถูกแยก
เป็นผลิตภัณฑ์ของเหลวชนิดต่ำงๆ 
ตำมจุดเดือดที่แตกต่ำงกัน

ของเหลวที่ได้รับ:
แนฟทำ
น�้ำมันก๊ำด
พำรำฟิน
น�้ำมันเชื้อเพลิง
น�้ำมันพื้นฐำน



หนว่ยงำนระหวำ่งประเทศของรำไดส้รำ้งระบบ
คลงัสนิคำ้ โดยเริม่สรำ้งฐำนกำรผลติ 2 แหง่แรก
ทีป่ระเทศกำตำร ์ และมศีนูยก์ลำงคลงันำ้มนั
ระดบัภมูภิำค 3 แหง่ ไดแ้ก่ เมอืงฮวิสตนั ประเทศ
สหรฐัอเมรกิำ, เมอืงฮัมบรูก์ ประเทศเยอรมนี 
และเกำะฮอ่งกง (รปูที่ 3) รวมไปถงึจดุกระจำย
สนิคำ้ยอ่ยมำกมำยทัว่โลก ซึง่จะชว่ยรกัษำระดบั
สนิคำ้คงเหลอืใหเ้พียงพอตอ่ควำมตอ้งกำรของ
ลูกคำ้

ประเภทผลิตภัณฑ์
ประเภทผลิตภัณฑ์ ริเซลล่ำ X
  เชลล์ ริเซลล่ำ X 415*
 เชลล์ ริเซลล่ำ X 420* 
 เชลล์ ริเซลล่ำ X 430* 

เจ้ำหน้ำที่ของเชลล์สำมำรถให้ควำมช่วยเหลือแก่คุณ
ในกำรระบุเกรดที่เหมำะสมมำกที่สุดส�ำหรับกำรใช้งำน
ของคุณ

 

คณุภำพสม�ำ่เสมอระดบัโลก
กำรใช้น�้ำมันในกระบวนกำรผลิตที่รักษำองค์ประกอบทำง
เคมีให้มีกำรเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุดสำมำรถช่วยเพิ่มคุณภำพ
ของผลติภณัฑ์ของคณุ ได้อย่ำงดีเยีย่ม น�ำ้มนัเชลล์ รเิซลล่ำ X  
มีโครงสร้ำงทำงเคมีที่สม�่ำเสมอ เนื่องจำกผลิตจำกก๊ำซ
ธรรมชำติไม่ใช่น�้ำมันดิบ

รูปที่ 3: ฮับของเชลล์ GTL มีที่ตั้งอยู่ทั่วโลก

* ตำมข้อก�ำหนด (EC) เลขที่ 1272/2008 ว่ำด้วยกำรจ�ำแนกประเภท, กำรติดฉลำก และบรรจุภัณฑ์ของสำรและสำรผสม / Globaly Harmonised System (CLP / GHS) เนื่องจำกควำมหนืดต�่ำ (<20.5 mm²/s ที่ 40 ° C),  
เชลล์ ริเซลล่ำ X 415 และเชลล์ ริเซลล่ำ X 420 มีหมวดหมู่ที่ 1 ตำมกำรจัดประเภทระดับควำมอันตรำย

น�้ำมันเชลล์ ริเซลล่ำ X มีโครงสร้ำงทำงเคมีที่สม�่ำเสมอ ซึ่งช่วยเพิ่มคุณภำพผลิตภัณฑ์ของคุณ

ตั้งอยู่ในเมืองฮิวสตัน

ยุโรป 
ตั้งอยู่ในเมืองฮัมบูร์ก

เอเชียแปซิฟิก
เกำะฮ่องกง

ประเทศกำตำร์

กำรใช้งำนที่หลำกหลำย
ลูกค้ำในหลำยธุรกิจอุตสำหกรรมได้รับคุณค่ำจำกกำรใช้น�้ำมัน เชลล์ 
ริเซลล่ำ X

นอกจำกนี้ ด้วยคุณสมบัติและคุณประโยชน์ของน�้ำมัน เชลล์ ริเซลล่ำ X    
ยังสำมำรถใช้งำนได้อีกหลำกหลำยโอกำส

ผูเ้ชีย่วชำญด้ำนน�ำ้มนัทีใ่ช้ในกระบวนกำรผลติสำมำรถช่วยคณุวเิครำะห์ควำมต้องกำร และแก้ไขปัญหำของคณุได้ 
ด้วยเทคโนโลยทีีน่�ำเสนอคุณค่ำให้กบักำรปฏบิตังิำนของคณุ

 สำรพ่นป้องกันและก�ำจัดศัตรูพืช
 สำรลดฟองและสำรป้องกันกำร
เกิดฟอง

 วัตถุระเบิดเพื่อใช้ในกิจกำร
อุตสำหกรรม

 ปุ๋ย
 กำวร้อน

 เจลส�ำหรับออพติคอลเคเบิล
 ปิโตรเลียม เจลลี่
 สิ่งทอ และ เครื่องหนัง
 ยำงเทอร์โมพลำสติก (TPE)

ผลติภัณฑ์เข้ำถงึกำรใช้งำนหลำกหลำยทัว่โลก
ผลติภัณฑ์คณุภำพระดบัโลก
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ท�ำงำนร่วมกับเชลล์
ถ้ำคุณสนใจที่จะสร้ำงสรรค์ประสิทธิภำพในกำรแข่งขันระดับ
สูง เรำยินดีที่จะพูดคุยกับคุณกี่ยวกับคุณสมบัติของ  
เชลล์ เชลล์ ริเซลล่ำ X ที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจคุณ

ผลิตภัณฑ์ และกำรเสนอบริกำรที่ครอบคลุม.
เชลล์ลงทุนอย่ำงต่อเนื่องในกำรพัฒนำน�้ำมันที่ใช้ในกระบวนกำรผลิตคุณภำพสูงเพื่อสนับสนุนธุรกิจของคุณ 

เชลล์สำมำรถมอบน�้ำมันที่ใช้ในกระบวนกำรผลิตไม่ว่ำคุณจะมีควำมต้องกำรหรือมีกำรใช้งำนอย่ำงไร รวมถึง 
 น�้ำมันแนฟทีนิค: เชลล์ กรำเว็กซ์ และ เชลล์ อีดีเล็กซ์
 น�้ำมันพำรำฟีนิค: เชลล์ คำร์ทีเน็กซ และ เชลล์ ฟลำเว็กซ์ 
 น�้ำมันขำว: เชลล์ ออนดิน่ำ และ เชลล์ ริเซลล่ำ.

นอกจำกนี้ เชลล์มีควำมยินดีที่จะให้ค�ำปรึกษำโดยผู้เชี่ยวชำญและค�ำแนะน�ำทำงด้ำนเทคนิคเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรด้ำนธุรกิจของคุณ


