HEXA-COVER® ฝาครอบลอยนา้
สาหรับอุตสาหกรรมน้ามันและแก๊ส
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Hexa-Cover® สำหรับอุตสำหกรรมนำ้ มันและแก๊ส

Hexa-Cover®ที่เป็ นเอกลักษณ์และได้รับการจดสิ ทธิบตั รเหมาะสาหรับถัง
น้ ามันและแก๊สเกือบทุกประเภท ผลิตภัณฑ์
Hexa-Cover® สาหรับอุตสาหกรรมน้ ามันและแก๊ส ได้รับการพิสูจน์แล้ว
ว่าเป็ นตัวเลือกที่มีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลสาหรับการใช้งานน้ ามันหนัก
เช่น CHOPS, น้ ามันดินเจือจางและ SAGD

Hexa-Cover® สำหรับอุตสำหกรรมนำ้ มันและแก๊ส ได้รับการออกแบบ
เป็ นรู ปทรงหกเหลี่ยมสมมาตรทั้งสองด้าน ริ้ วรู ปทรงช่วยให้โครงสร้างลอยตัว
กระจายตามธรรมชาติและสม่าเสมอบนพื้นผิวของเหลวโดยไม่ทบั ซ้อนกันเพื่อ
สร้างกาแพงกั้นที่เชื่อมต่อกันที่พ้นื ผิวของน้ ามันหนักป้องกันกลิ่นและไอระเหย
ความหนาแน่นต่าช่วยให้มนั่ ใจได้วา่
Hexa-Cover® สำหรับอุตสำหกรรมนำ้ มันและแก๊ส จะลอยอยูเ่ หนือพื้นผิว
ของของเหลวที่เป็ นน้ ามันหนัก ขอบที่บิดเป็ นเกลียว (scalloped)แบบ
พิเศษช่วยให้ Hexa-Cover® สำหรับอุตสำหกรรมนำ้ มันและแก๊ส เชื่อมต่อ
กัน (integrated matrix) ในตัว
Hexa-Cover®สำหรับอุตสำหกรรมนำ้ มันและแก๊ส ออกแบบมาเพื่อ
•ลดแรงดันอากาศในแท็งค์เบนซิน BTEX โทลูอีน, เอทิลเบนซินและไซลิน
•ป้องกันปัญหาไอน้ ามันระเหยช่วยลดมลพิษจากน้ ามันที่ยงั ไม่ได้เผาไหม้จาก
ระบบVRU (Vapor Recovery Unit) โดยไม่ตอ้ งมีอุปกรณ์เสริ ม
•ลดการระเหยของน้ าในบ่อบาบัดน้ าเสี ยเพื่อลดค่า VOCs ที่เพิ่มกลิ่นและ
ปัญหาสุ ขภาพ
•ต้นทุนต่า

•ฉนวนสำหรับปกคลุมพืน้ ผิวของเหลวในแท็งค์อ่นุ นำ้ มันดิบลด
ต้นทุนกำรดำเนินงำน
•ลดกลิ่น เบนซิน BTEX โทลูอิน,เอทิลเบนซินและไซลิน
•ลดกำรกัดกร่อนของพืน้ ที่ส่วนบนของแท็งค์ โดยลดระดับ
ควำมชืน้ สัมพัทธ์
•ลดค่ำใช้จ่ำยในกำรซือ้ สำรเคมีละลำยนำ้ แข็งที่มีรำคำแพงได้
•ควบคุมอุณหภูมิให้คงที่ เพื่อลดกำรใช้พลังงำนที่ไม่จำเป็ น
•ลดปริมำณไอนำ้ ที่เกิดจำก อบไอนำ้ กำรอบไอนำ้ ทำให้เกิดไอ
กำรส่งกลิ่นอื่น ๆ จำกแท็งค์

ออกแบบ
•เข้ากันได้กบั เคมีที่เป็ นส่ วนประกอบของน้ ามันหนัก ที่อุณหภูมิ
100 °C รวมทั้ง ความร้อน (Thermal) ที่ ผลิตน้ ามัน ,น้ ามัน
ดินและสารเจือจาง
•ทนต่อการรับน้ าหนัก
•โพลิเมอร์จดั เป็ นสารสลายต้านทานไฟฟ้าสถิต โดยมีค่าความ
ต้านทานพื้นผิว 3.7 x EO9Ω sq” ASTM วิธีทดสอบ
D257
•ทนต่อแรงปะทะจากความเย็น/ความร้อน ทดสอบที่อุณหภูมิ
-40°C ถึง +100 °C ในการเพิ่มอุณหภูมิอย่างรวดเร็ วและ
กะทันหัน
•สามารถติดตั้งในแท็งค์น้ าเดิมที่มีอยู่

การใช้ งานน้ามันและก๊าซอื่น ๆ สาหรับผลิตภัณฑ์ Hexa-Cover®
•บ่อน้ าเสี ยที่ปนเปื้ อนสารไฮโดรคาร์บอน
•การจัดเก็บน้ ามันดิบและอิมลั ชัน่ ได้
•ใช้กบั น้ ามัน Frac และที่เก็บน้ า Frac
•น้ ามันเบนซินดีเซลและผลิตภัณฑ์กลัน่ อื่น ๆ
•น้ ามันหนัก(Thermal)
•ถัง SAGD Dilbit
•ถังทรายเปรี้ ยว
•ประมวลผลบ่อน้ า
•บ่อหางแร่ บริ สุทธิ์
•ตัวแยก API
•ถังพักหม้อต้มน้ า
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