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WesternTech Việt Nam chuyên cung cấp và lắp đặt: 

Dịch vụ:

Van cửa lật
Van cửa phai
Thiết bị nâng hạ

Thiết kế và Tư vấn kỹ thuật
Lắp đặt và Chuyển giao Công nghệ
Bảo hành, Sửa chữa sau bán hàng

MÁY ÉP BÙN BĂNG TẢI

www.westerntechvn.com.vn

Liên hệ với chúng tôi:

Tầng 12,  Toà nhà LICOGI 13, 
164 Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính,
quận Thanh Xuân, Hà Nội



NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG
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Máy ép bùn băng tải có chức năng làm cô đặc bùn đến mức tối đa, có thể dễ dàng bốc 
xếp, vận chuyển đến nơi chôn lấp hoặc phục vụ cho các mục đích khác. Polime được 
châm vào hỗn hợp bùn – nước để tạo nên các bông bùn có kích thước lớn, đảm bảo cho 
quá trình tách nước diễn ra hiệu quả.

Sau khi các bông bùn được hình thành, bùn được đưa qua bộ phận tách nước sơ bộ, 
giảm lượng nước trong hỗn hợp bùn mà không làm tan các bông bùn mới hình thành.

Hỗn hợp bùn – nước tiếp tục được đưa vào hệ thống băng tải, dùng băng tải ép chặt để 
tách bùn và đẩy lượng nước ra khỏi hỗn hợp đến mức tối đa.

Băng tải được ép chặt với nhau nhờ hệ thống các rulo.

Tại điểm thu bùn sau ép, băng tải chạy qua vùng lưỡi cạo bã, thu sản phẩm bùn sau ép 
vào thùng chứa bùn khô.

SƠ ĐỒ CÔNG NGHỆ
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THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model

Chi tiết Vật liệuTT

Công suất
Kích thước máy

(mm)
Kích thước băng tải

(mm)

BFT-03

BFT-06

BFT-08

BFT-10

3 m3/h 2450 x 1280 x 1850 mm 1000

1200

SUS 304/SUS 316Khung máy

Rulo kéo băng tải

Các máng thu nước lọc và nước rửa

Bồn trộn polymer và cánh khuấy

Bộ tách nước ly tâm sơ bộ

Băng tải

SUS 304/SUS 316

SUS 304/SUS 316

SUS 304/SUS 316

SUS 304/SUS 316

Nhựa tổng hợp

1500

1800

2450 x 1480 x 1850 mm

2800 x 1780 x 1850 mm

2800 x 2080 x 1850 mm

6 m3/h

8 m3/h

10 m3/h

Độ ẩm bùn sau ép có thể đạt được đến độ ẩm 17-18% (tùy theo từng loại bùn)

Các thông số, kích thước có thể thay đổi dựa trên yêu cầu, đặc tính của từng loại nước thải và vị trí lắp đặt

1

2

3

4

5

6



ĐỐI TÁC

KHÁCH HÀNG
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Westerntech Việt Nam
Công ty Cổ phần

Cung ứng vật tư, thiết bị trong lĩnh vực
xử lý nước, nước thải và môi trường

Cung cấp các hệ thống kỹ thuật và dịch 
vụ trong ngành xử lý nước và nước thải

Mang tới chính sách bán sản phẩm, 
chăm sóc và hỗ trợ khách hàng tốt
nhất trên toàn quốc

WesternTech Việt Nam được thành lập bởi những chuyên gia có trình độ chuyên môn cao, được 
đào tạo chuyên nghiệp, có nhiều kinh nghiệm về kỹ thuật, quản lý và điều phối dự án trong lĩnh 
vực công nghệ môi trường, luôn cung cấp cho khách hàng:

CC1

Vật tư, trang thiết bị tốt nhất trong lĩnh vực xử lý nước, nước thải và môi trường

Tư vấn, thiết kế, thi công lắp đặt, vận hành chuyển giao công nghệ các công trình xử lý nước, 
nước thải và môi trường.

ATEC GmbH


