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OREGON ENVIRONMENTAL SYSTEMS
TÁI CHẾ DUNG MÔI CHUYÊN NGHIỆP VỚI GIÁ CẢ HỢP LÝ
Những lợi ích của việc tái chế dung môi tại nguồn, bao gồm:
- Tái chế dung môi tiết kiệm tiền cho bạn.
- Tái chế dung môi giúp giảm chi phí mua dung môi mới
- Tái chế dung môi giảm chi phí xử lí
- Tái chế dung môi giảm trách nhiệm của bạn trong suốt quá trình sản xuất
- Tái chế dung môi có thể đạt mức thấp hơn cả yêu cẩu của Cơ quan bảo vệ Môi
trường.
OES là nhà sản xuất nổi tiếng thế và là nhà phân phối các Hệ thống thu hồi dung môi hiệu
quả cao. Việc sử dụng thiết bị tái chế dung môi tại nguồn mang lại hiệu quả cao và thân thiện
với môi trường, bên cạnh đó chúng ta có thể dễ quản lí các chất thải nguy hại. Hơn thế nữa,
việc thu hồi vốn đầu tư để mua hệ thống tái chế dung môi của OES thường không quá một
năm. Với hệ thống này có thể tiết kiệm cho bạn bằng hoặc nhiều hơn 2USD cho việc cải
thiện 1 gallon dung môi chất thải, chi phí xử lí cũng hiệu quả hơn việc công ty tự quản lí
chất thải. Nếu điều này không đủ thuyết phục bạn, hệ thống tái chế của chúng tôi cho phép
bạn tái sử dụng từ 95 – 99% lượng dung môi được thu hồi, làm giảm chi phí mua dung môi
mới ở mức tối đa.
Những lợi ích đã được chứng minh của thiết bị tái chế dung môi bao gồm:
- Giảm hàng tồn kho và chi phí thay thế cho việc mua dung môi mới.
- Giảm chi phí loại bỏ và chi phí xử lí
- Giảm phát sinh các chất thải. Một số khách hàng còn có thể giảm mức độ phát sinh
chất thải từ số lượng ít sang không có.
- Giảm đáng kể trách nhiệm pháp lí của công ty liên quan đến việc vận chuyển dung
môi chất thải.
Sản xuất một dòng sản phẩm hoàn chỉnh, liên tục và giới thiệu các thiết bị chưng cất
dung môi đến khách hàng, công ty hàng đầu của chúng tôi áp dụng chương trình hỗ trợ
khách hàng ServicePlus, chúng tôi đã giúp các công ty sắp xếp và giảm chi phí hoạt động
của họ, và tất cả được đẩy mạnh quảng bá hình ảnh “xanh” của công ty.
Các ngành công nghiệp có thể thực hiện việc tiết kiệm khi sử dụng sản phẩm tái chế, bao
gồm:
- Ngành công nghiệp hàng không vũ trụ
- Quân đội và nhà thầu quốc phòng
- Công nghiệp ô tô
- Các công ty sản xuất tủ, cửa,..
- Các công ty điện tử và sản xuất bản mạch in
- Sản xuất đồ nội thất
- Các phòng thí nghiệm nghiên cứu sinh học
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Các cửa hàng thiết bị
Sản xuất xe máy
Sản xuất mực và sơn
Công nghiệp hoá dầu
Công nghiệp dược phẩm
Sản xuất nhựa
Sản xuất sản phẩm gỗ

Các Model thiết bị tái chế dung môi:
Model/
Các thông số

OES 20

OES 30

OES 60

OES 200

Dòng điện

208 – 240V/1 208 – 240V/1 hoặc 208 – 240V/1 208 – 240V/1
hoặc 3/50 – 60 Hz 3/50 – 60 Hz
hoặc 3/50 – 60 Hz hoặc 3/50 – 60 Hz

Công suất

2.57 KW

2.57 KW

3.5 KW

15KW

Dung tích

5.28 gallons/20 lít

7.9 gallons/ 30 lít

15.8 gallons/20 lít

52.8gallons/200 lít

Nhiệt độ hoạt động

122 0 F – 428
500C – 220 0C

Nhiệt độ an toàn

:4370F/2250C

4370F/2250C

4370F/2250C

4370F/2250C

Chất liệu

SS304

SS304

SS304

SS304

Kích thước

24 x 20 x 42(inch)/
620 x 520x 1300
(mm)

24 x 36 x 41 (inch)/
620 x 930x 1030
(mm)

24 x 36 x 45(inch)/
620 x 930 x 1130
(mm)

59 x 35 x 65(inch)/
1500 x 900 x 1650
(mm)

Trọng lượng

190 lbs/ 86 kgs

249 lbs/ 113 kgs

287 lbs/ 130 kgs

804 lbs/ 364 kgs

Thời gian chưng cất

3 – 5 giờ

3 – 5 giờ

4 – 6 giờ

6 – 10 giờ

0

F/ 122 0 F – 428
500C – 220 0C

0

F/ 122 0 F – 428
500C – 220 0C

0

F/ 122 0 F – 428
500C – 220 0C

Thiết bị hoạt động bao lâu?
Nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau, như loại dung môi, loại chất cặn, độ ẩm, áp suất,
sự bay hơi,…. Hệ thống của chúng tôi được thiết kế có hiệu quả cao dưới cả điều kiện làm
việc thông thường, khoảng thời gian dự định từ 3 – 8 giờ. Thời gian hoạt động dự kiến có thể
lâu hơn với những máy lớn hơn. Người sử dụng có thể thu được lợi ích từ seri loại C, đây là
thiết bị có thể phân tách dầu thấu nhiệt từ dung dịch bị vẫn đục đẩy nhanh quá trình trao đổi
các chất, giảm thời gian đợi hệ thống làm lạnh và sau đó làm nóng trở lại, đẩy nhanh quá
trình tái chế dung môi xảy ra nhanh hơn và hiệu quả hơn.
Chúng ta sẽ làm gì với chất thải còn lại?
Chúng ta sẽ xử lí các chất cặn giống như việc xử lí các chất thải nguy hiểm hiện hành. Tuy
nhiên, việc sử dụng hệ thống tái chế của chúng tôi thật sự có thể làm giảm mức chịu thuế
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của công ty bạn, bởi vì các công ty có lượng chất thải lớn hay lượng chất thải ít có thể
hưởng lợi ích từ việc giảm các yêu cầu công việc trên giấy tờ.
Bạn cũng có thể kiểm tra hàm lượng chất thải bởi mức độ ăn mòn, độc tính và tốc độ phản
ứng. Nếu hàm lượng chất thải của bạn được thông qua các chỉ tiêu trên thì nó có thể được
coi là chất thải không gây ngại.
Hệ thống này có an toàn không?
Tuyệt đối an toàn. Hệ thống của chúng tôi có xây dựng nhiều thiết bị bảo đảm an toàn bên
trong hệ thống. Bên cạnh đó, các mô hình Class I, Division I cũng đã được chứng minh hệ
thống đảm bảo an toàn trong môi trường độc hại. Hệ thống của chúng tôi được đánh giá
bằng tiêu chuẩn cao nhất của ECC ( tiêu chuẩn của Châu Ấu), EN 50014, EN 50015, EN
60079 – 14.
Chất lượng dung môi tái chế như thế nào?
Chất lượng của dung môi chưng cất có độ tinh khiết gần như dung môi ban đầu và cũng
không còn bị lẫn bất kỳ màu sắc nào từ các chất ô nhiễm gây ra. Các hệ thống của chúng tôi
có hiệu quả thu hồi từ 95 – 100% lượng dung môi.
Vật liệu đệm có cần thiết cho hệ thống?
Vật liệu đệm cho dung môi tái chế chỉ nên được sử dụng trong chương trình quản lyù chất
thải . Các vật liệu đệm giúp:
- Gia tăng hiệu quả sử dụng hệ thống
- Cải tiến chất lượng dung môi tái chế
- Giảm sự tiếp xúc của chúng ta với các chất nguy hại
- Chắc chắn rằng vật liệu đệm sẽ kết dính các chất thải ở vị trí trung tâm để từ đó đẩy
tất cả ra ngoài.
Chúng tôi chắc chắn rằng hệ thống sẽ không hoạt động nếu không có vật liệu đệm.
Thời gian bảo hành thiết bị?
Bảo hành một năm theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.
Có nhiều hệ thống, tôi nên chọn hệ thống nào?
Đây có thể là câu hỏi rất khó, bởi vì có nhiều yếu tố mà bạn cần phải xem xét. Tuy nhiên,
chúng tôi sẽ giúp bạn đưa ra quyết định dễ dàng hơn. Một khi bạn liên hệ với chúng tôi, chỉ
với một vài câu hỏi nhanh, chúng tôi sẽ lựa chọn hệ thống phù hợp với nhu cầu của bạn.
Tại sao Tôi cần một máy tạo chân không sử dụng điện?
Máy tạo chân không làm giảm áp suất không khí trong hệ thống, làm giảm nhiệt độ cần thiết
để chưng cất dung môi. Tóm lại:
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Sử dụng máy tạo chân không là cần thiết nếu bạn tái chế cho dung môi có nhiệt độ
sôi cao hơn 3020F/1500C.
Sử dụng máy tạo chân không không thích hợp cho việc tái chế các dung môi có nhiệt
độ sôi thấp hơn 2120F/1000C.

Hệ thống có dễ sử dụng không?
Rất dễ sử dụng. Chúng tôi cài đặt chế độ lặp đi lặp lại các hệ thống đơn vị thích hợp cho các
nhu cầu của bạn. Tất cả những gì bạn cần làm là đổ dung môi vào, đóng cánh cửa lại, khởi
động máy và tránh ra xa. Hệ thống tái chế dung môi hoạt động một cách tự động giúp bạn có
thời gian tập trung vào khách hàng của bạn và công việc kinh doanh.
Tái chế dung môi – Một cách nhìn tổng quan
Tái chế dung môi, chính xác hơn là chưng cất dung môi, là một phương pháp sử dụng
một hỗn hợp các chất, ứng dụng sự khác nhau về nhiệt độ sôi của chúng để tách các chất
khác nhau ra khỏi hỗn hợp, từ các chất bay hơi nhiều đến các chất ít bay hơi, kết thúc quá
trình là các chất cặn. Trong giới hạn làm việc của thiết bị tái chế dung môi OES, hệ thống
của chúng tôi giữ lại các chất bay hơi và sau đó làm lạnh chúng trở lại ở trạng thái lỏng. Như
vậy nước (dung môi) trở về với bản chất ban đầu của nó được tái sử dụng cho quá trình sản
xuất của bạn.
Một ví dụ đơn giản của quá trình này là đun sôi một nồi nước có chứa các mảnh vụn
kim loại. Khi nước bay hơi nó sẽ để lại các mảnh vụn kim loại bên trong nồi. Đây là một ví dụ
của chưng cất liên tục, đưa ra yù tưởng phân tách các dung môi như: acetone, methyl ethyl
ketone, Toluen và nhiều dung môi khác từ sơn, mực và nhựa.
Tái chế dung môi OES, OES – 20, OES – 30, OES – 60, OES- 200 là một lô các hệ
thống chưng cất và hoàn toàn thích hợp với máy tạo chân không của chúng tôi để tận dụng
lợi ích của chưng cất chân không
Tái chế và thu hồi Acetone với Hệ thống thu hồi dung môi OES.
Thu hồi chất thải acetone ngay tại nguồn là một trong những giải pháp nhanh nhất cải
tiến sự tác động đến hệ sinh thái cũng như làm giảm chi phí mua dung môi mới và chi phí
vận chuyển chất thải. Bằng việc tận dụng một trong các thiết bị chưng cất của chúng tôi, bạn
có thể dễ dàng thu hồi acetone từ sơn, mực và dầu cho phép bạn tái sử dụng nó trong các
quá trình của bạn.
Hệ thống làm việc như thế nào:
1. Đổ chất thải acetone vào thùng thép không rỉ SS304 được đậy kín bằng vật liệu
Teflon
2. Việc tái chế bắt đầu làm nóng acetone và làm sôi dung môi.
3. Các chất ô nhiễm, chẳng hạn: hạt nhựa, kẽm, Silic, mực in,… được tách ra từ
acetone còn lại trong thùng.
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4. Acetone đã qua tái chế (dung môi sạch ở dạng hơi) được ngưng tụ thông qua hệ
thống làm lạnh và chảy vảo hồ chứa của bạn.
5. Các chất cặn, chất còn lại trong hồ dễ dàng được loại bỏ bằng việc tháo gỡ túi chưng
cất kháng nhiệt đặc biệt, nó giữ cho hồ được sạch, đảm bảo hiệu quả hoạt động.
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