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HEXA-COVER® ฝาครอบลอยน า้
ส าหรับอุตสาหกรรมน ้ามันและแก๊ส
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Hexa-Cover® ส ำหรบัอตุสำหกรรมน ำ้มนัและแก๊ส 

Hexa-Cover®ท่ีเป็นเอกลกัษณ์และไดรั้บการจดสิทธิบตัรเหมาะส าหรับถงั
น ้ามนัและแก๊สเกือบทุกประเภท ผลิตภณัฑ์

Hexa-Cover® ส าหรับอุตสาหกรรมน ้ามนัและแก๊ส ไดรั้บการพิสูจน์แลว้
วา่เป็นตวัเลือกท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส าหรับการใชง้านน ้ามนัหนกั
เช่น CHOPS, น ้ามนัดินเจือจางและ SAGD 

Hexa-Cover® ส ำหรบัอตุสำหกรรมน ำ้มนัและแก๊ส ไดรั้บการออกแบบ
เป็นรูปทรงหกเหล่ียมสมมาตรทั้งสองดา้น ร้ิวรูปทรงช่วยใหโ้ครงสร้างลอยตวั
กระจายตามธรรมชาติและสม ่าเสมอบนพื้นผวิของเหลวโดยไม่ทบัซอ้นกนัเพื่อ
สร้างก าแพงกั้นท่ีเช่ือมต่อกนัท่ีพื้นผวิของน ้ามนัหนกัป้องกนักล่ินและไอระเหย
ความหนาแน่นต ่าช่วยให้มัน่ใจไดว้า่ 

Hexa-Cover® ส ำหรบัอตุสำหกรรมน ำ้มนัและแก๊ส จะลอยอยูเ่หนือพ้ืนผวิ
ของของเหลวท่ีเป็นน ้ามนัหนกั ขอบท่ีบิดเป็นเกลียว (scalloped)แบบ
พิเศษช่วยให ้Hexa-Cover® ส ำหรบัอตุสำหกรรมน ำ้มนัและแก๊ส เช่ือมต่อ
กนั (integrated matrix) ในตวั 

Hexa-Cover®ส ำหรบัอตุสำหกรรมน ำ้มนัและแก๊ส ออกแบบมาเพื่อ
•ลดแรงดนัอากาศในแทง็คเ์บนซิน BTEX โทลูอีน, เอทิลเบนซินและไซลิน 
•ป้องกนัปัญหาไอน ้ามนัระเหยช่วยลดมลพิษจากน ้ามนัท่ียงัไม่ไดเ้ผาไหมจ้าก
ระบบVRU (Vapor Recovery Unit) โดยไม่ตอ้งมีอุปกรณ์เสริม
•ลดการระเหยของน ้าในบ่อบ าบดัน ้าเสียเพื่อลดค่า VOCs ท่ีเพ่ิมกล่ินและ
ปัญหาสุขภาพ 
•ตน้ทุนต ่า

•ฉนวนส ำหรบัปกคลมุพืน้ผิวของเหลวในแทง็คอ์ุ่นน ำ้มนัดบิลด
ตน้ทนุกำรด ำเนินงำน
•ลดกลิ่น เบนซนิ BTEX โทลอูิน,เอทลิเบนซนิและไซลิน
•ลดกำรกดักรอ่นของพืน้ท่ีส่วนบนของแทง็ค ์โดยลดระดบั
ควำมชืน้สมัพทัธ์
•ลดคำ่ใชจ้่ำยในกำรซือ้สำรเคมีละลำยน ำ้แข็งที่มีรำคำแพงได ้
•ควบคมุอณุหภมูิใหค้งที่  เพ่ือลดกำรใชพ้ลงังำนท่ีไม่จ  ำเป็น        
•ลดปรมิำณไอน ำ้ท่ีเกิดจำก อบไอน ำ้ กำรอบไอน ำ้ท  ำใหเ้กิดไอ 
กำรส่งกลิ่นอ่ืน ๆ จำกแทง็ค์

ออกแบบ

•เขา้กนัไดก้บัเคมีท่ีเป็นส่วนประกอบของน ้ามนัหนกั  ท่ีอุณหภูมิ 
100 °C รวมทั้ง ความร้อน (Thermal) ท่ี ผลิตน ้ามนั ,น ้ามนั
ดินและสารเจือจาง
•ทนต่อการรับน ้าหนกั 
•โพลิเมอร์จดัเป็นสารสลายตา้นทานไฟฟ้าสถิต โดยมีค่าความ
ตา้นทานพ้ืนผวิ 3.7 x EO9Ω sq” ASTM วธีิทดสอบ 
D257
•ทนต่อแรงปะทะจากความเยน็/ความร้อน ทดสอบท่ีอุณหภูมิ

-40°C ถึง +100 °C ในการเพ่ิมอุณหภูมิอยา่งรวดเร็วและ
กะทนัหนั
•สามารถติดตั้งในแทง็คน์ ้ าเดิมท่ีมีอยู่

การใช้งานน ้ามันและก๊าซอ่ืน ๆ ส าหรับผลติภัณฑ์ Hexa-Cover®

•บ่อน ้าเสียท่ีปนเป้ือนสารไฮโดรคาร์บอน 
•การจดัเก็บน ้ามนัดิบและอิมลัชัน่ได้
•ใชก้บัน ้ามนั Frac และท่ีเก็บน ้า Frac
•น ้ามนัเบนซินดีเซลและผลิตภณัฑก์ลัน่อ่ืน ๆ 
•น ้ามนัหนกั(Thermal)
•ถงั SAGD Dilbit
•ถงัทรายเปร้ียว 
•ประมวลผลบ่อน ้า
•บ่อหางแร่บริสุทธ์ิ 
•ตวัแยก API 
•ถงัพกัหมอ้ตม้น ้า
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