
 

  

  

  

  

  

 
ROPE MOPE OIL SKIMMER (AKTAROPE OS) 

  طناب روغن جمع كن از سطح آب
  

نيروگاههاي مخلوط شدن روغن با آب يكي از مشكالتي است كه در صنايع گوناگون مانند صنايع فوالد و نورد فلزات، نفت و گاز، پتروشيمي، 
بخار، كشتي راني، حفاري چاههاي نفت و گاز، صنايع تصفيه آب و پسابهاي خانگي و صنعتي و غيره روي داده و باعث ايجاد ضايعات زيست 
محيطي و اقتصادي فراوان بدليل توقف فعاليت واحدهاي توليدي مي گردد. اقتصادي ترين راه جداسازي روغن از سطح آب استفاده از 

ي جمع كننده روغن از سطح آب است كه با استفاده از طنابهاي مخصوص روغن جمع كني به انجام مي رسد. اين طنابها با ساختار دستگاهها
روغن شناور بر سطح آب، تنها روغن را به داخل فضاي حركت بر سطح آب و تماس با اليه  پليمري خاص خود بر سطح آب شناور مانده و با

و به دستگاه روغن جمع كن منتقل مي نمايند. فشار وارده بر طناب روغن جمع كن حاوي روغن باعث خروج  بين الياف خود جذب نموده
آسان و موثر روغن از داخل بافت طناب شده و طناب خالي شده از روغن مجددا در مسير حركت چرخشي خود بر سطح آب مي تواند به 

  يه سطحي روغن را از سطح آب جدا نمايد.روغن را بدرون بافت خود كشيده و به سادگي ال ،دفعات
تيم تحقيقاتي بوده كه با تكيه بر دانش فني  ايرانشركت دانش بنيان اختر شيمي يزد اولين توليد كننده طنابهاي روغن جمع كن در 

وارداتي آن نموده است. الياف به كار قيمتي به مراتب كمتر از نمونه هاي كيفيتي برتر و انبوه و با  ام به توليد اين طنابها در مقياساقدخود 
گرفته شده در تهيه اين طنابها با برخورداري از بافت و ساختار و پوشش جاذب روغن مناسب خود باالترين قدرت جذب روغن را داشته و به 

كننده طناب به گونه اي  د. اليه هاي تقويتندر مرحله فشرده شدن از دست داده و براي جذب مجدد آماده مي شو آساني روغن جذب شده را
شته و براي استفاده در اتخريب توسط مواد شيميائي و نور آفتاب دنيورهاي مكانيكي و مقابل  انتخاب شده است تا باالترين مقاومت را در

تمال تمامي مناطق آب و هوائي مناسب مي باشد. با توجه به حجم كم طناب روغن جمع كن و دستگاه مربوطه، هر واحد صنعتي كه اح
خواهد داشت كه الزم است حتي براي مواقع اورژانسي نيز وسايل الزم براي مخلوط شدن آب و روغن در آن وجود دارد نياز به استفاده از آن 
 مي توان هستند آوري جمع قابل طنابها اين توسط كه آلودگيهايي . از جملهمقابله موثر با خطر اختالط روغن و آب را در اختيار داشته باشد

  . نمود اشاره غيره و پارافين ، انتينترپ ، گريس ، سياه نفت ، گياهي روغنهاي موتور، روغن هيدروليك، روغن هاي به
گرم مي باشد. طول طناب بسته به نيار  ١٥٠-٢٠٠سانتي متر و وزن واحد طول (يك متر) آن  ١٧عرض طنابهاي روغن جمع كن در حدود 

  متري تهيه و عرضه مي گردد. ٥٠در اندازه هاي مشتري تهيه شده كه در حالت معمول 
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