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Lựa chọn đai vớt phù hợp sẽ tối 
đa hoá khả năng thu hồi dầu của 
thiết bị và giảm thiểu chi phí bảo 
dưỡng.

Khổ rộng và độ dài của đai: 
- Khổ rộng của đai vớt càng lớn thì công 
suất thu hồi dầu cao.
- Công suất thu hồi dầu không bị ảnh 
hưởng bởi độ dài của đai vớt. Yêu cầu duy 
nhất là độ dài phải đảm bảo cho đai ngập 
trong nước kể cả ở mực nước thấp nhất 
của bể thải. Bí quyết công nghệ của 
Abanaki giúp cho đai dù vớt dầu ở độ sâu 
hơn 30 mét, dầu cũng cũng không bị trôi 
tuột làm giảm năng suất.

Đai vớt dầu có 6 chất liệu khác nhau:
Hợp kim thép không gỉ
Elastomer
Poly
XP-Poly
HT-Poly
LFO Fuzzy-Poly
Lựa chọn chất liệu phụ thuộc vào độ pH, 
loại dầu và tạp chất trong nước thải.

Ngoài ra, khả năng dính dầu và độ bền của 
đai phụ thuộc vào tính chất, thành phần 
hoá học, nhiệt độ,... của nước thải

Bên cạnh đai, Abanaki còn cung cấp đĩa 
vớt dầu và ống dính cho thiết bị công suất 
nhỏ.

Hợp kim thép không gỉ
Là thành quả của nhiều năm nghiên cứu và thử nghiệm, đây là chất 
liệu có tính bám dầu và độ bền rất cao. Đai hợp kim được sản xuất theo 
quy trình đặc biệt với tỉ lệ hợp lý giữa crom, molyp đen và carbon giúp 
chống chịu được nhiệt độ cao và hoá chất. Nhờ đó, loại đai này có ứng 
dụng phổ biến nhất và được ưa chuộng bởi rất nhiều khách hàng trên 
thế giới.

Elastomer
Đai chất liệu elastomer của Abanaki có tính bám dầu và kỵ nước tốt 
nhất trên thị trường. Đai có độ bền cao và dễ thao tác khi lắp đặt và 
bảo dưỡng. Đặc biệt phù hợp với môi trường có nhiều tạp chất sắc 
nhọn hoặc có thể tác động mạnh vào đai. Thời gian sử dụng lâu dài và 
khoảng nhiệt độ phù hợp là 10°C đến 60°C. Tuy nhiên, chất liệu elasto-
mer nhạy cảm với tia UV nên cần tránh ánh nắng trực tiếp ngoài trời.

Poly
Được sản xuất từ sợi polyester với lõi polyurethane, chất liệu đai này 
phù hợp với môi trường không ổn định và dễ cháy nổ. Đai có khả 
năng vớt dầu nặng và một số loại dầu đã nhũ hoá. Nhiệt độ làm việc 
từ –10°C đến 77°C.

Poly-XP, Poly-HT
Chất liệu polyamide đặc biệt phủ NBR có độ dày 1.25mm thick. Làm 
việc liên tục trong khoảng nhiệt độ –20°C đến 60°C hoặc –30°C đến 
100°C nếu ngắt quãng. Loại đai này có tính bền chắc nhờ lõi nylon chịu 
được sự căng giãn, bề mặt chịu được dầu mỡ, xăng và nhiều loại hoá 
chất khác nhau. Tuy nhiên đai không chịu được Phenol, Crezola và axit 
đặc.

LFO Fuzzy Poly
Chất liệu LFO Polymer đã được đăng ký sở hữu trí tuệ của Abanaki 
được thiết kế đặc biệt để tối đa hoá khả năng thu hồi dầu nhẹ và vừa. 
Bề mặt đai phủ vải dệt polymer ngả theo hướng 45° so với hướng quay 
của đai. Nhờ vậy, đai có thể thu hồi được xăng, dầu diesel, nhiên liệu 
bay,... nhanh chóng và hiệu quả trong khoảng nhiệt độ từ 0.5°C đến 
71°C, độ pH từ 3 đến 11.
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Belt Ordering Information 

 

 

140°F (60°C). Elastomer is also UV sensitive, so prolonged exposure to the sun should 

recommended for excessive long distances to pull heavy oils with no stretching. The 

intermittent. This belt has a high strength preset nylon core with superior resistance 

XP belt material can be used in applications where temperatures range between 14°F 

(SAE30 oil tested at a factor of 3). The belt is designed for 33°F (0.5°C) to 160°F (71°C) 

 

 

Oil Grabbers®: (Model 8, Model 4, Model MB, Grease Grabber) 
� Độ dài của đai được tính từ tâm pullet trên xuống tâm pulley dưới. 
Độ dài cần tính toán hợp lý để đảm bảo đai chìm một phần trong 
nước ngay cả khi mực nước ở mức thấp nhất.
� Khách hàng có thể đặt độ dài đai từ 0.6 mét đến 30 mét, khổ 
rộng có thể tới 15cm.
� Liên lạc tới đại lý chính hãng để được báo giá cho tuỳ chọn đai.

Portables: (Tote-It®, PetroXtractor®) 
� Độ dài của đai được tính từ tâm pullet trên xuống tâm pulley dưới. 
Độ dài cần tính toán hợp lý để đảm bảo đai chìm một phần trong 
nước ngay cả khi mực nước ở mức thấp nhất.
� Đối với máy Tote-it, khách hàng có thể đặt độ dài đai từ 49cm đến 
152cm, khổ rộng có thể tới 15cm.
� Đối với máy PetroXtractor®, khách hàng có thể đặt đai độ dài lên tới 
30 mét và khổ rộng lên tới 15cm.
� Liên lạc tới đại lý chính hãng để được báo giá cho tuỳ chọn đai.

Mighty-Mini® SST 
� Độ dài của đai gồm có 15cm, 30cm, 46cm và 61cm.

EconoMini™ 
� Độ dài của đai gồm có 20cm, 30cm, 46cm và 61cm.

* Đai chất liệu hợp kim thép không gỉ cần phải cần thận khi lắp đặt, 
bảo dưỡng để tránh làm méo, xước đai.
* Các thiết bị vớt váng dầu của Abanaki phải dùng phụ tùng, linh 
kiện chính hãng Abanaki.

Môi trường nước 
có tạp chất, hạt 

rắn lơ lửng

Độ pH từ 
3 đến 13

pH >= 3

pH <= 11

Nhiệt độ 
trên 66°C
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Khi nào cần phải thay đai vớt?
- Mép đai có dấu hiệu rách, sờn.
- Puley quay nhưng đai không quay.
- Lượng dầu thu hồi ít hơn bình thường.
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ĐAI VỚT VÀ ỐNG DÍNH
  

Tube Skimmers

Mighty DiskThiết bị vớt dầu bằng ống (Oil Viper, 
TubeTastic!™) 
- Bên cạnh đai vớt, Abanaki có giới thiệu một số thiết 
bị dùng ống dính hoặc đĩa quay để thu hồi dầu. Ống 
dính còn thêm tuỳ chọn nam châm hút mạt kim loại.
- Đây là các thiết bị có công suất nhỏ (3.8 lít/giờ) phù 
hợp với ứng dụng đơn giản, không cần công suất lớn.

Thanh gạt dầu chất liệu nitrile và gốm là hai loại phổ 
biến nhất với độ bền cao và phù hợp với nhiều loại 
đai.

Chất liệu thanh gạt dầu

Các chỉ tiêu Nitrile CRV   Gốm
   Thép
không gỉ Hybrid

Nhiệt độ tối thiểu °F (°C) –25 (–32) –20 (–29) Mọi nhiệt độ
Mọi nhiệt độ

Mọi nhiệt độ
Mọi nhiệt độ

–40 (–40)
Nhiệt độ tối đa°F (°C) +240 (+116) +400 (+204) +14– (+60)
Độ cứng (durometer) A40–95 A70–80 N/A N/A N/A
Chống chịu được:
Sờn rách Tốt

Tốt
Tốt

Tốt
Tốt
Tốt

Khá-Kém N/A N/A
Mài mòn   Rất tốt–Tốt

  Rất tốt–Tốt

Oxi hoá Xuất sắc
Hydrocarbon béo Rất tốtRất tốt

Rất tốt
Rất tốt
Rất tốt
Rất tốt
Rất tốt
Rất tốt

Rất tốt
Rất tốt
Rất tốt
Rất tốt
Rất tốt

Rất tốt
Rất tốt
Rất tốt
Rất tốt
Rất tốt

Rất tốt Rất tốt

Rất tốt
Rất tốt

Hydrocarbon thơm
Oxi hoá cồn Chưa thử nghiệm
Axit loãng và đặc

Có tất cả 5 chất liệu nhưng Nitrile là chất liệu có thể đáp ứng được 95% ứng 
dụng. Đối với môi trường khắc nghiệt hơn thì chất liệu CRV được khuyên dùng.
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