
НАФТОВИЙ СКІММЕР   
для великих і малих 
свердловин

Нафтовий скіммер - це надійний і 
економічний засіб для видалення нафти, 
палива і інших плаваючих вуглеводнів з 
води там, де доступ до поверхні рідини 
обмежений. Він забезпечує ефективну 
очистку грунтових вод, забруднених 
нафтою або нафтопродуктами.

Цей скіммер використовує різницю в 
питомій вазі і поверхневому натягу між 
нафтою і водою. Ці характеристики 
дозволяють безперервній стрічці 
притягувати плаваючу нафту в 
свердловині. Після збору масла ремінь 
проходить через спеціальні здвоєні щітки, 
таким чином масло зіскоблюється з обох 
сторін ременя і зливається через шланг.

Також наш скіммер можна встановити в 
уже існуючі свердловини, встановивши 
його на плоскій поверхні над обсадною 
колоною.
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Переваги
• Портативний, можна переносити з колодязя в колодязь.

• Робочий блок відокремлює нафту і піднімає ї ї на висоту до 100 футів 
без допомоги насоса.

• Дозволяє використовувати існуючі моніторингові свердловини в 
якості відновлювальних.

• Простий монтаж, швидке очищення і мінімальне обслуговування.
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Електродвигун 

Матеріал ремія   

Матеріал щітки   

Метод установки  

Характеристики:

TEFC, 115 В змінного струму, однофазний, 60 Гц

(Мотор-редуктор, включаючи 8-футовий шнур з електричною вилкою)

Додатковий: 50 Гц; 3-х фазний; вибухобезпечний; 12 В постійного струму або пневматичний.

спеціально розроблений полімер або LFO (Fuzzy) Poly.

UHC.

установка на плоскій підставі зі зливом масла через шланг з внутрішнім діаметром 1-1 / 4 дюйма (3,1 см).

Ключові особливості: 
• Стійкість до відколів

• Індивідуальна довжина ременя і інших 
матеріалів

• Ремінь і щітки непроникні для масел і палива

• Невелика монтажна і робоча зона

 
• Легко встановлюється на рівну поверхню

• Швидке очищення при мінімальному 
обслуговуванні

• Може бути адаптований до потреб 
місцевості

Скіммер розроблений для тих місцевостей, які мають обмежену зону доступу і глибоку прірву між 
монтажною поверхнею і поверхнею рідини.

ДЕ МОЖНА ЗАСТОСОВУВАТИ СКІММЕР?

• Відновлювальні свердловини

• Колодязі для моніторингу 
підземних вод

• Підземні цистерни

• Місця з обмеженим доступом

Місця застосування:
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