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	 Công	ty	cao	su	kỹ	thuật	Nam	Thành	với	nhà	máy	
diện	 tích	 trên	30000	m2	xây	dựng	 tại	KCN	Khánh	
Phú-	Ninh	Bình	là	doanh	nghiệp	Việt	Nam	đầu	tiên	
có	dây	chuyền	sản	xuất	băng	tải	cao	su	chất	lượng	cao	
theo	tiêu	chuẩn	quốc	tế.
	 Sử	dụng	dây	chuyền,	thiết	bị	và	công	nghệ	nhập	
khẩu	từ	khối	G7,	chúng	tôi	 	đã	chế	tạo	và	sản	xuất	
được	các	loại	băng	tải	với	sự	đa	dạng	cao	về	chủng	
loại	như	:	băng	 tải	chịu	nhiệt,	băng	 tải	chống	cháy,	
băng	tải	chịu	dầu,	băng	tải	chịu	a	xít/kiềm,	băng	tải	
gàu,	băng	tải	chống	rách,	vv…	có	thể	đáp	ứng	được	
hầu	hết	các	nhu	cầu	của	khách	hàng	trong	mọi	lĩnh	
vực.
	 Sản	phẩm	băng	tải	của	Nam	Thành	đạt	được	các	
tiêu	chuẩn	DIN,	JIS,	ISO,vv…	được	sử	dụng	rộng	rãi	
trong	các	hệ	thống	vận	chuyển	nguyên	vật	liệu	phục	
vụ	các	ngành	công	nghiệp	như:	xi	măng,	nhiệt	điện,	
khai	thác	mỏ,	luyện	thép,vv…
	 Với	công	nghệ	và	kỹ	thuật	tiên	tiến,	chúng	tôi	luôn	
luôn	tạo	ra	những	sản	phẩm	tốt	nhất	cho	khách	hàng.	
Bên	 cạnh	 đó,	 công	 ty	 cao	 su	 kỹ	 thuật	Nam	Thành	
luôn	nỗ	 lực	không	ngừng	nghiên	cứu,	phát	 triển	để	
nâng	cao	chất	lượng	của	băng	tải	cao	su,	hướng	tới	là	
nhà	cung	cấp	băng	tải	cao	su	hàng	đầu	của	Việt	Nam	
cũng	như	trên	thế	giới.
	 Chúng	tôi	xin	trân	trọng	cảm	ơn	quý	khách	hàng	
đã	quan	tâm,	ủng	hộ	sản	phẩm	của	Công	ty	cao	su	kỹ	
thuật	Nam	Thành	chúng	tôi.
	 	 	 Xin	trân	trọng	cảm	ơn!

 Nam Thanh Technical Rubber Company with plant 
area of 30000 m2 was built in the industrial zone Khanh 
Phu - Ninh Binh province is now the first Viet Nam plant 
which have production line of high-quality rubber conveyor 
belt that achive international standards.
 Using lines, equipment and technology that imported 
from the G7, we have manufactured and produced 
various kinds of conveyors with high diversity of species, 
such as heat-resistant conveyor belt, fire-resistant 
conveyor belt, ribbons oil-resistant conveyor, acid / 
alkali resistant conveyor belt, elevator conveyor belt, 
anti-tearing conveyor belt, etc ... can meet most of the 
needs of customers in all areas.
 Products of Nam Thanh conveyor achieving DIN, 
JIS, ISO, etc ... widely used in the material handling 
systems to serve industries such as cement, thermal 
power, mining mining, steel, etc ...
With advanced technology and techniques, we always 
create the best products for our customers. Besides, 
Nam Thanh Technical Rubber Company constantly 
strives to research, develope to improve the quality 
of rubber conveyor belt, toward be the supplier of 
rubber conveyor leading Vietnam as well as on the 
world.

 We would like to thank you for your interest and 
support the product of Nam Thanh Technical Rubber 
Company.
   Thank	you	very	much!

THÔNG ĐIỆP TỪ CHỦ TỊCH
MESSAGE FROM THE CHAIRMAN

Nguyễn Văn Thành
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TẬP ĐOÀN NAM THÀNH

NAM THANH GROUP
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CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CHÍNH MAIN ACTIVITIES

Sản xuất sản phẩm khác từ cao su
Sản xuất băng tải cao su các loại như: Băng tải 

cao su lõi thép, băng tải cao su gia cố bằng vật liệu 
dệt, băng tải chống cháy, băng tải chịu nhiệt, băng tải 
chống rách, băng tải chịu dầu, băng tải gàu, vv...

Sản xuất các sản phẩm cao su khác như: dây curoa, 
cao su nguyên liệu, sản phẩm cao su kỹ thuật cao cho 
các nhà máy xi măng, nhiệt điện, khai thác mỏ và các  
ngành công nghiệp khác

Sản xuất các loại ống cao su kỹ thuật: Zoăng, phớt
Sản xuất các loại tấm cao su

Hoạt động thiết kế chuyên dụng
 Thiết kế, chế tạo hệ thống vận chuyển vật liệu: 
Băng tải, vít tải, gầu tải, vận chuyển khí nén. Phục 
vụ vận chuyển than đá, đá vôi, clinker, phụ gia đất,...
cho các nhà máy xi măng, nhà máy nhiệt điện, công 
nghiệp khai khoáng và nhà máy luyện thép,vv...

Hoạt động lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp

 Lắp đặt máy móc và các thiết bị cho các nhà máy 
xi măng và các ngành công nghiệp khác
Sửa chữa máy móc và thiết bị
 Sửa chữa, bảo dưỡng, bảo trì, phục hồi máy móc và 
các thiết bị cho các nhà máy xi măng và ngành công 
nghiệp khác.

Manufacture of other rubber products
 Manufacture of rubber conveyor types such as steel 
cords rubber conveyor, reinforced rubber conveyor 
belts of textile material, fire resistant conveyor belt, 
heat resistant conveyor belt, antitearing conveyor , oil 
resistant conveyor, elevator conveyor , etc ...
 Manufacture of rubber products such as rubber 
materials, rubber products for high technology cement 
plants, thermal power, mining and other industries

 Production of technical rubber tubing: Zoang, felt
 Production of rubber profiles

Dedicated design activities
 Design, manufacture material handling systems: 
Conveyors, screw, bucket, pneumatic transport. Serve 
transporting coal, limestone, clinker, soil additives, ... 
for the cement plants, power plants, mining industry 
and steel mills, etc ...

Activities installation of machinery and industry 
equipment
 Installation of machinery and equipment for ce-
ment plants and other industries
Repair of machinery and equipment
 Repair, maintenance, restoration of machinery 
and equipment for cement plants and other industries

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CAO SU KĨ THUẬT NAM THÀNH
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I CÁC THIẾT BỊ SẢN XUẤT CHÍNH  MAIN EQUIPMENT
Hệ thống đong cân tự động Automatic weight measuring system
Máy cắt cao su Rubber cutting machine
Máy luyện kín  270 lít 270liters closed mixer  system
Máy luyện hở Opening mixer system
Hệ thống làm nguội cao su Rubber cooling system
Băng tải cấp liệu Material providing conveyor belt
Máy cán tráng 4 trục 4 rolls calendar
Hệ thống phụ trợ cán tráng Calendar auxiliary system
Máy hình thành phôi băng tải Forming machine
Máy lưu hóa băng tải Vulcanizing machine
Hệ thống cố định phân lưu, cuộn vải đệm Distributary system fixed, padded fabric roll
Máy cắt Cutting machine
Máy vá và tổ hợp trục dẫn Patching machine and transmiter shaft system
Máy cán tráng cao su hai trục (có hệ thống điều 
khiển nhiệt độ)

2 rolls rubber calendar (with temperature con-
trolling system)

Bẳng tải đón nhận Receiving conveyor belt
Hệ thống làm lạnh 8 trục kiểu nằm Cooling System 8 shaft located

II CÁC THIẾT BỊ PHỤ TRỢ AUXILIARY EQUIPMENT
Máy đánh keo kiểu nằm (2 trục xoắn ngược 
chiều nhau):

Glue machine with laid type ((2 opposite helical 
axis)

Máy đánh keo kiểu đứng. Roto quay, thành 
trong vỏ lắp cánh cố định

Glue machine with vertical. Spinning machine, fixed 
wing into the shell

Cân điện tử độ chính xác 0,01 Electronic scale with precision 0.01
Cân bàn 50 kg, 1000 kg Table scales 50kg, 1000kg
Máy đột dập mẫu cao su Rubber samples punching machine
Máy ép thí nghiệm 30 tấn Testing press machine 30 tons
Máy thử độ bền kéo đứt cao su 1000 kg, 2000 
kg

Breaking streng  testing machine 1000kg, 2000kg

Máy xác định chế độ lưu hóa cao su mẫu Rubber samples’s vulcanizing regime determining 
machine

Máy thử độ mài mòn cao su sau lưu hóa Abrasion testing machine after vulcanized  rubber
Máy đo độ cứng cao su Rubber hardness testing machine
Máy thử hệ số lão hóa cao su Rubber aging coefficients testing machine
Máy đo độ đàn hồi cao su Rubber elasticity machine
Tủ vi khí hậu Microclimate cabinet

MỘT SỐ MÁY MÓC, THIẾT BỊ CỦA NHÀ 
MÁY CAO SU KỸ THUẬT NAM THÀNH

SOME TYPICAL MACHINERY AND 
EQUIPMENT OF  NAM THANH TECHNICAL 

RUBBER BELT FACTORY

NAM THANH TECHNICAL RUBBER BELT COMPANY LIMITED
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TRANG THIẾT BỊ THỬ NGHIỆM                           TESTING EQUIPMENT

Tiêu chuẩn
Standard

Chịu mài 
mòn

Abrasion 
resistant

Chịu va 
chạm

Impact 
resistant

Chịu nhiệt
Heat 

resistant

Chịu lửa
Flame 

resistant

Chống 
cháy
Fire 

resistant

Chịu dầu
Oil 

resistant

Chịu a xít/ 
kiềm

Acid/Akali 
resistant

Chịu lạnh
Cold 

resistant

DIN22102
DIN22131
AS1331
AS1332
SANS1173
SANS1366
JISK6369
JISK6322
ISO15236
ISO14890
ISO4195

Nam Thành có thể sản xuất băng tải dựa 
trên những yêu cầu đặt biệt của khách hàng.

Nam Thành áp dụng hệ thống quản lý và kiểm 
tra kiểm soát chất lượng của sản phẩm theo tiêu 
chuẩn của Đức và có các công cụ, các thiết bị kiểm 
tra và hệ thống kiểm soát chất lượng tốt nhất. Nam 
Thành đầu tư quỹ lớn để áp dụng những dụng cụ 
thử nghiệm hiện đại và tiên tiến trên thế giới.

Nam Thanh can produce conveyor belts based 
on special requirements of customers.

Nam Thanh apply Germanquality management 
system and inspection instruction control the 
quality of the products and has the most advanced 
detecting instrument, the best testing equipment 
and the best quality control system. Nam Thanh 
invested the hugo fund to apply the most modern 
and advanced testing instruments in the world.

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CAO SU KĨ THUẬT NAM THÀNH
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Máy thử độ lão hóa
Aging oven                                                      

Máy thử tính độ mài mòn
Abrasion testing                                                                                                                          

Máy đo độ thấm nước
Water Penetration Test                                                     

Máy đo độ cứng
Hardness tester

Máy đo đường bằng lưu hóa
Rubber progress machine

Máy thử độ bền kéo
Tensile testing machine                        

Máy đo độ chịu nhiệt                                    
Enviroment testing machine                        

Máy đo độ kết dính
Adhesive tape

MỘT SỐ MÁY MÓC TRONG PHÒNG THÍ 
NGHIỆM/THỬ NGHIỆM CỦA NAM THÀNH

SOME MACHINES IN THE LABORATORY OF 
NAM THANH

NAM THANH TECHNICAL RUBBER BELT COMPANY LIMITED
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 Phân loại băng tải lõi thép
(Chi tiết trên những tiêu chuẩn áp dụng có sẵn)        

 Classification of steel cord belting                       
(Details on standards applicable available)                   

  Các tính năng và ứng dụng
Vật liệu cơ bản là  cáp thép mạ đồng hoặc mạ kẽm 

có độ bền cơ học cao, cường lực kéo đứt lớn. Hệ thống 
lõi cáp và các hợp chất cao su bao phủ mặt làm việc 
ép chặt và kết dính trong suốt quá trình định dạng bời 
lực căng không đổi. Nó có thể làm cho cao su lõi thâm 
nhập vào dây thép, nâng cao độ bền kéo của bang tải 
và cung cấp khả năng chống ăn mòn băng tải siêu việt. 
Băng tải lõi thép của chúng tôi có rất nhiều lợi thế như 
tuổi thọ lâu dài, linh hoạt cho phép băng tải lõi thép 
phù hợp để mang vật liệu trong khoảng cách dài với 
tốc độ vận chuyển cao.

  Construction features & applications                   
Basic materials are coppering or galvanized steel 

cables with high mechanical strength, high tensile 
strength. Cord cable systems and rubber compounds 
covered work surface are squeeze and adhesive during 
formats by the force constant tension. It can make the 
core rubber penetrate the steel cords, improve the 
tensile strength of the belt and provide superior 
corrosion resistance. Lots of advantages belong to 
the belt such as long working life, good trouphability, 
great flexibility which enable steel cord belt much 
suitable to carry materials in long distance heavy duty 
high transporting speed.

Chống cháy Fire resistant Chịu mài mòn Abrasion resistant
Chịu nhiệt Heat resistant Chịu dầu Oil resistant

Chịu axit/kiềm Acid/alkali resistant Chịu lạnh Cold resistant
Chịu va chạm Impact resistant Chống nứt Rip resistant

BĂNG TẢI LÕI THÉP STEEL CORD CONVEYOR BELT          

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM PRODUCT INTRODUCE

Lớp cao su  phủ mặt trên Top cover rubber                   

Lớp cao su lõi Core rubber                          
Lõi dây thép loại mở Open type steel cords

Lớp cao su phủ mặt dưới Bottom cover rubber          

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CAO SU KĨ THUẬT NAM THÀNH
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 Thông số kĩ thuật tham khảo (theo ISO15236)  Technical parameters for reference (as Per 
ISO15236)

Mục 
Item

ST
630

ST
800

ST
1000

ST
1250

ST
1600

ST
2000

ST
2500

ST
3150

ST
3500

ST
4000

ST
4500

ST
5000

ST
5400

Tải trọng dọc 
Longitudinal TS 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 3500 4000 4500 5000 5400

Đường kính tối đa
Max nominal diameter 3 3.5 4 4.5 5 6 7.2 8.1 8.6 9.1 9.7 10.9 11.3

Đường kính thường 
được sử dụng

Often used diameter
2.8 3 3.4 3.8 4.4 5 6.6 7.3 7.7 8.7 9 9.8 10

Bước sợi
Cord pitch 10 10 12 12 12 12 15 15 15 17 16 17 17

Độ dày của lớp phủ trên
Thickness of top cover 5 5 6 6 6 8 8 8 8 8 8 8.5 9

Độ dày của lớp phủ dưới
Thickness of bottom 

cover
5 5 6 6 6 6 6 8 8 8 8 8.5 9

Trọng lượng tham khảo
Reference weight 18.6 19.2 22.5 23.9 26 30.8 34.9 39.7 41.9 43.5 46.1 50.7 53.2

Các loại chiều rộng
Type of width Số lõi            Cords number

800 75 75 63 63 63 63 50 50 50
1000 95 95 79 79 79 79 64 64 64 56 60 56 56
1200 113 113 94 94 94 94 76 76 77 68 72 68 68
1400 133 133 111 111 111 111 89 89 90 79 84 79 79
1600 151 151 126 126 126 126 101 101 104 91 96 91 91
1800 171 143 143 143 143 114 114 117 103 107 103 103
2000 159 159 159 159 128 128 130 114 120 114 114
2200 176 141 141 144 125 133 125 125
2400 193 155 155 157 137 144 137 137

 Công thức thiết kế băng tải lõi thép  Steel cord conveyor belt design formulas      

 belt thickness (mm) 
1.5

Square meter ( m2 ) = x belt width (m)

NAM THANH TECHNICAL RUBBER BELT COMPANY LIMITED
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D,W-điều kiện làm việc chịu mài mòn rất cao; H,X-điều kiện 
làm việc chịu mài mòn cao; L,Y-điều kiện làm việc thông 
dụng; P-chịu dầu, chịu nhiệt, chịu được a xít cơ bản, chịu lạnh 
và băng tải chống cháy nói chung.

D, W- working conditions very high abrasion resistance; H, 
X- working conditions of high abrasion resistance; L, 
Y- common working conditions; P-anti-oil, anti-heating,
anti-acid-base, anti-cold and common fire-resistant belting.

 Sự kết dính của lõi thép  Adhesion of steel cord                   

Mã lớp mặt cao su               

Độ dày lớp cao su mặt trên/dưới    

Cường độ đứt kéo băng tải               

Chiều rộng                                         

Kí hiệu tiêu chuẩn                              

Chiều dài tiêu chuẩn của băng tải   

Cover rubber performance code        

Top/bottom cover rubber

Belt tensile strength                

Width

Standard No

Belt length standard                         

Cường độ đứt kéo
Grade of Strength 

(St-No)

Sự kết dính của lõi thép
Adhesion of steel cord

Cường độ đứt kéo
Grade of Strength

Sự kết dính của lõi thép
Adhesion of steel cord

Trước khi gia 
nhiệt

Before thermal 
ageing

Sau khi gia nhiệt
After thermal 

ageing

Trước khi gia 
nhiệt

Before thermal 
ageing

Sau khi gia nhiệt
After thermal 

ageing

ST 630 60 55 ST 3150 140 130
ST 800 70 65 ST 3500 145 140
ST 1000 80 75 ST 4000 150 145
ST 1250 95 90 ST 4500 165 160
ST 1600 105 95 ST 5000 175 170
ST 2000 105 95 ST 5400 180 175
ST 2500 130 120

Ví dụ mẫu  Label sample
1400   ISO15236    2200    ST3150    8+8   H

 Đường kính pulleys nhỏ nhất được đề xuất                                            Recommended minimum diameter of pulleys       

Loại băng tải
Belt type

ST
630

ST
800

ST
1000

ST
1250

ST
1600

ST
2000

ST
2500

ST
3150

ST
3500

ST
4000

ST
4500

ST
5000

ST
5400

Đường kính pulleys 
nhỏ nhất

Minimum. Drum Dia
630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 3500 4000 4500 5000 5400

Tiêu chuẩn tham khảo
Reference Standard

Mã số
Code No

Sức căng
Tensile strength

Độ dãn dài
Elongation

Mài mòn
Abrasion

ISO15236

D 18 400 90
H 25 450 120
L 20 400 150
P 14 350 200

DIN2231
W 18 400 90
X 25 450 120
Y 20 400 150

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CAO SU KĨ THUẬT NAM THÀNH

10



 Các tính năng và ứng dụng                                      
 Băng tải lõi thép chống cháy có tính chất chống 
cháy và chống tĩnh điện, ngoài ra còn nhiều ưu 
điểm như độ bền kéo cao, khoảng cách vận chuyển 
đường dài, tải trọng lớn và nó phù hợp cho việc 
chuyên chở vật liệu dưới giếng mỏ than.
Sản phẩm này đạt tiêu chuẩn MT668-2008 (băng 
tải lõi thép chống cháy cho các mỏ than).

     Construction features & applications                      
 Fire-resistant steel cord belt has the properties 
of fire-resistant and anti-static in addition to the 
advantages of high tensile, long transport distance, 
large load and it is suitable for conveying materials 
under coalmine wells.
This product adopts Standard MT668-2008 (steel 
cord fire resistant conveyor belting for coal mine) 
for delivery inspection.

Mục kiển tra
Test item

Chỉ số kiểm tra 
(Cơ sở MT668-2008)

Test indexes 
(Basis MT668-2008)

Cường độ đứt kéo, ≥ Mpa
Tensile strength, ≥ Mpa 15

Độ dãn dài tại điểm đứt
Elongation at break, ≥ % 350

Độ mài mòn
Abrasion, ≤ mm3 200

Mục kiển tra
Test item

Chỉ số kiểm tra (Cơ sở MT668-2008)
Test indexes (Basis MT668-2008)

Lực ma sát, theo phương quay hình tang 
trống

Drum friction

Nhiệt độ bề mặt tang trống ≤ 325o C, với điều kiện không có dấu hiệu của 
lửa, tia lửa

Drum surface temperature≤ 325o C, with no sign of flame, Spark of giow

Kiểm tra cháy lửa
Burner flame test

Với lớp phủ: trung bình ≤ 3.0 S
With cover: average ≤ 3.0 S

Đặc biệt ≤ 10.0 S
Individual ≤ 10.0 S

Không có lớp phủ: trung bình ≤ 5.0 S
Without cover : average ≤ 5.0 S

Đặc biệt ≤ 15.0 S
Individual ≤ 15.0 S

Kiểm cha cháy propan
Propane burner test

Chiều dài vẫn không bị hư hại, không phồng rộp hoặc cháy > 250mm
Length remains undamaged, not blistered or charred > 250mm

 Tính an toàn                                Safety property              

BĂNG TẢI LÕI THÉP CHỐNG CHÁY FIRE - RESISTANT STEEL CORD BELT

NAM THANH TECHNICAL RUBBER BELT COMPANY LIMITED
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 Công thức thiết kế băng tải bố vải                                                Plied conveyor belt design formulas

Squaremeter(m2 ) = +number of piles x belt width(m)
1.5

cover thickness(mm) + bottom thickness(mm)

 Mã thông số kĩ thuật        
Ví dụ mẫu                        

 Specification code
Label sample

ISO15236  400  1200  EP  5 1000  4+2  L

Mã thể hiện loại lớp phủ cao su
Độ dày lớp cao su mặt trên/dưới

Độ bền đứt kéo dọc theo chiều 
dày
Lớp lõi của băng tải                  
Số kí hiệu vật liệu lớp lõi           
Chiều rộng                                  
Chiều dài                                     
Số kí hiệu tiêu chuẩn                    

Cover rubber performance code
Cover/bottom cover rubber 
thickness
Longitudinal tensile strength 
through thickness
Core layer of belt         
Core material No
Width
Length
Standard No

 Băng tải bố vải được sử dụng với lõi vải kết dính 
(vải cotton CC, EP vải polyester, NN nylon vải) trong 
điều kiện bền nhất định. Các lớp phủ trên và dưới được 
hình thành dựa trên các thuộc tính khác nhau của cao 
su và sau đó lưu hóa.
 Nó có thể được sản xuất dựa trên tiêu chuẩn 
ISO15236, DIN22102, AS1332, JIS-K6332 và vv 
Thích hợp cho các mỏ, điện, cảng, vật liệu, luyện kim, 
công nghiệp hóa chất và vv.

 The piled textile conveyor belt is jointed with multiply 
adhesive canvas (CC contton fabric, EP polyester fabric, 
NN nylon fabric) under certain tensile condition. The top 
and bottom cover is formed by different properties 
rubber and then vulcanized.
 It can be produced refer to standard ISO15236, 
DIN22102, AS1332, JIS-K6332 and etc. Suitable for 
mine, electricity, ports, materials, metallurgy, chemical 
industry and etc.

 Các tính năng và ứng dụng                           Construction features and applications       

Lớp cao su phủ trên                Top cover rubber

Lớp bố ở lõi                             Fabric core

Lớp cao su phủ dưới                Bottom cover rubber

BĂNG TẢI BỐ VẢI FABRIC CONVEYOR BELTS   

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CAO SU KĨ THUẬT NAM THÀNH
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1. Có thể cung cấp băng tải khuân cạnh hoặc cắt cạnh
2. Sản xuất toàn bộ loại kích thước rộng của lớp bố
3. Được sản xuất theo thiết kế cua khách hàng

Canprovide mould-dege or cut-edge conveyor belt
Adopt the whole size wide canvas to produce
Be produced according to the customer design

Tiêu chuẩn tham 
khảo

Reference Standard

Mã số
Code No

Sức căng
Tensile strength

Độ dãn dài
Elongation

Mài mòn
Abrasion

ISO15236
D 18 400 100
H 24 450 120
L 15 350 200

DIN22102-1994

W 18 400 90
X 25 450 120
Y 20 400 150
Z 15 350 250

 Trình bày thông số cơ tính bề mặt làm việc                   
 

 Cover rubber physical performance

 D,W-điều kiện làm việc ma sát cao; H,X-điều 
kiện làm việc nhiều vụn nhỏ; L, Y- điều kiện làm 
việc chung; Z- dưới những điều kiện đặc biệt

 D, W-high friction working condition; H, X-High 
scrap working condition; L, Y-Common working 
condition; Z-Under special conditions

 Thông số kĩ thuật tiêu chuẩn tham khảo của 
băng tải 

 Fabric belt standard specifications for reference

Loại băng 
tải

Belting type

Loại lớp bố
Textile type

Độ bền mỗi 
lớp nhỏ nhất
Strength per 

ply Min

Số lớp bố
Plies of 
textile

Độ dày 
Cover thickness Chiều rộng 

băng
Belt width

Lớp bảo vệ
Cover gradePhủ trên

Top cover
Phủ dưới
Bottom 
cover

Băng EP 
EP belting

EP - 100 100

2-8 (Better 
no more 

than 6 piles)
2 - 25  0 - 15  500 - 2500

Chống mài 
mòn

Anti abrasion  

Chịu va chạm
Impact 

resistant

Chịu nhiệt
Heat resistant

Chống dầu
Anti oil  

Chống a xít/
kiềm

Anti acid/alkali 
 

Chống cháy
  Anti fire    

Chịu lửa
Anti flaming

EP - 125 125
EP - 160 160
EP - 200 200
EP - 250 250
EP - 300 300
EP - 350 350
EP - 400 400
EP - 500 500
EP - 600 600

Băng tải NN 
NN belting

 

NN - 100 100

2 - 10 
(Better no 
more than 
10 piles)

 2 -25 0 - 15  500 -2500

NN - 125 125
NN - 150 150
NN - 200 200
NN - 250 250
NN - 300 300
NN - 400 400
NN - 500 500
NN - 600 600

Băng tải CC
CC belting CC-56 56  3 - 12  3 - 16  0 - 10 500 - 2500

NAM THANH TECHNICAL RUBBER BELT COMPANY LIMITED
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 Đường kính tối thiểu của pulleys được đề xuất  Recommended minimum diameter of pulleys

Loại băng tải
Belting type

Loại lớp bố
Textile type

Lớp bố
Plies of textile

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Băng tải EP
EP belting

EP - 100 200 250 315 400 500 630 800
EP - 125 200 250 315 400 500 630 800
EP - 160 250 400 500 630 800 1000 1250
EP - 200 315 500 630 800 1000 1250 1400
EP - 250 400 630 800 1000 1250 1400 1600
EP - 300 500 630 800 1000 1250 1400 1600
EP - 400 630 800 1000 1250 1400 1600 1800
EP - 500 800 1000 1250 1400 1600   
EP - 600 1000 1250 1400 1600 1800   

Băng tải NN
NN belting

NN - 100 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250
NN - 125 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250
NN - 150 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250
NN - 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1400
NN - 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1250 1400
NN - 300 400 500 630 800 1000 1250 1400 1400 1600
NN - 400 500 630 800 1000 1250 1400 1600 1600 1800
NN - 500 630 800 1000 1250 1400 1600 1800   
NN - 600 800 1000 1250 1400 1600 1800 2000   

Băng tải CC
CC belting CC-56  400 500 600 800 1000 1250 1250 1400 1600 1600

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CAO SU KĨ THUẬT NAM THÀNH



Mục kiển tra
Test item

Băng tải lõi thép
Steel belt

Băng tải bố vải
Fabric belt

L H D L D
Sức căng, ≥ Mpa

Tensile strength, ≥ Mpa 15 20 18 14 18

Độ dãn dài tại điểm gãy
Elongation at break, ≥ % 350 400 400 400 450

Độ mài mòn
Abrasion, ≤ mm3

200 200 120 250 200
ISO9001/14001 ISO 15236

D-điều kiện làm việc chịu mài mòn rất cao; 
H-điều kiện làm việc chịu mài mòn cao; 
L-điều kiện làm việc thông dụng

D- working conditions very high abrasion resistance; 
H- working conditions of high abrasion resistance; 
L- common working conditions

 Tính an toàn                                                                  Safety property             

Mục kiển tra
Test item

Chỉ số kiểm tra (Cơ sở MT668-2008)
Test indexes (Basis MT668-2008)

K1 K2

Thời gian cháy
Duration of flame

Với lớp phủ bề mặt, tổng thời gian cháy của 
6 lần thử nghiệp nhỏ hơn 45 giây, không có = 

lần thử nghiệm nào vượt quá 15 giây
The total duration of flame of 6 test pieces 
with covers is less than 45s, any individual 

test price does not exceed 15S

Tổng thời gian cháy trung bình của 3 lần thử 
nghiệm với lớp phủ không vượt quá 60 giây
Average value of duration of flame of 3test 

pieces with covers does not exceed 60s

Tính chất chống tĩnh 
điện

Anti-static property
≤ 3x108 Ω

Tái thử nghiệm
Reappearances

Không xuất hiện hiện tượng cháy lại sau bất cứ lần thử nghiệm nào
There should be no reappearance of flame on any test piece

BĂNG TẢI CHỐNG CHÁY LOẠI 
THƯỜNG

FIRE RESISTANT CONVEYOR BELTS FOR 
COMMON USE

 Băng tải chống cháy loại thường có thể được 
sử dụng trong các hầm khai thác than, ngành điện, 
công nghiệp hóa chất, luyện kim, chế biến thực 
phẩm mà đòi hỏi băng tải chống lửa và chống tĩnh 
điện.
 Với các vật liệu có độ bền cơ bản khác nhau, nó 
có thể được phân loại hai loại băng tải mà được gọi 
là “Băng tải lõi thép thông thường” và “băng tải 
bố vải chống cháy thông thường”. Chúng đạt tiêu 
chuẩn ISO9001/14001 và ISO15236.
 
 Trình bày thông số cơ tính bề mặt làm việc

 It can be applied in coalmine above wells, electrici-
ty, chemical industry, metallurgy, food process which re-
quire flame resistant and anti-static conveyor belts.
 According to different basic strength materials. It 
can be classified two types belts which called “Gen-
eral purpose steel cord conveyor belts” and “General 
purpose fabric cord fire resistant conveyor belts”, they are 
suitable separately for standard ISO9001/14001 and 
ISO15236
 
 Cover rubber physical performance                 
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 Vật liệu bền là vải EP có mô 
đun cao và độ co rút thấp hoặc 
lưới thép IW và các hợp chất bao 
gồm SBR biến đổi hoặc EPDM. 
Chúng tạo chobăng tải có độ ổn 
định nhiệt tốt, có thể được sử dụng 
rộng rãi để mang vật liệu nóng với 
nhiệt độ bề mặt của 100 ~ 250oC 
trong các nhà máy thép, xi măng, 
nhà máy than cốc thủy tinh và các 
ngành công nghiệp khác. Tiêu 
chuẩn áp dụng: HG/T20021-2005 
hoặc tương đương.

 The strength material is EP 
fabric of high modulus and low 
shrinkage or IW steel mesh and 
the cover compound consists of 
modified SBR or EPDM. These 
make the belt have good thermal 
stability, that can be used widely 
to carry hot materials with surface 
temperature of 100~220oC in steel 
plants, cement, coke glass plants 
and other industries. Applicable 
standards HG/T20021-2005, or 
equivalent.

 Trình bày về tính chịu nhiệt của bề mặt cao su                   Cover rubber heat resistant performance

Lớp bảo vệ 
Cover grade

Nhiệt độ làm việc 
Working temperature

Nhiệt độ cao nhất trong thời gian ngắn 
Peak temp in short period

T1 -20oC ~ +100oC 140oC
T2 -20oC ~ +125oC 170oC
T3 -20oC ~ +150oC 220oC
T4 -20oC ~ +170oC 250oC

Mục 
Item

Kiểu       Type     
T1 T2 T3 T4

Nhiệt độ kiểm tra          Test temperature     
Khoảng biến đổi            Range of variation      

Độ cứng 
Hardness

Sau và trước khi gia nhiệt 
After and before ageing +20 +20 +20 +20

Nhiệt độ lớn nhất sau khi gia 
nhiệt 

Maximum after ageing
85 85 85 85

Sức căng
Tensile strength

Tỉ lệ thay đổi 
Rate of change -25 -30 -40 -40

Nhỏ nhất sau khi thay đổi
Minimum after change 12 10 5 5

Độ dãn dài
Elongation at 

break

Tỉ lệ thay đổi sau khi gia nhiệt 
Rate of change after ageing -50 -50 -55 -55

Nhỏ nhất sau khi thay đổi 
Minimum after change 200 200 180 180

 Các tính năng và ứng dụng                  Construction features & applications                      

BĂNG TẢI CHỊU NHIỆT HEAT RESISTANT BELTING        

 Trình bày thông số cơ tính bề mặt làm việc                              Cover rubber physical performance

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CAO SU KĨ THUẬT NAM THÀNH
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 Các ứng dụng  
 Băng tải kháng a xít và kiềm được sử dụng cho vận 
chuyển vật liệu trong hóa chất, giấy, xi măng, phân       
bón và các ngành công nghiệp khác.       
 Đặc điểm:
1) Ngăn chặn sự ăn mòn của axit hoặc kiềm;
2) Tính bám dính tốt mà không phân lớp
3) Các vật liệu cốt lõi có thể sử dụng bông, polyester, 
nylon và các vật liệu khác. Tiêu chuẩn áp dụng: HG / 
T 3782-2005 hoặc tương đương.

 Applications    
 Acid and alkali resistant conveyor belt is used for 
material delivery in chemical, paper, cement, fertiliz 
er and other industries.
 Characterstics: 
1) Prevent corrosion of acid or alkali;
2)  Good adhesion properties without delamination
3) The core material can use cotton, polyester, nylon 
and other materials. Apllicable standards HG/T 
3782-2005, or equivalent.

BĂNG TẢI KHÁNG A XÍT VÀ KIỀM ACID AND ALKALI RESISTANT 
CONVEYOR BELT

 Chỉ số lớp cao su bảo vệ kháng a xít và kiềm  Cover rubber acid and alkali resistant 
performance index

 Trình bày cơ tính của lớp cao su bề mặt                     Cover rubber physical performance    

Điều kiện 
Terms

Dung dịch ngâm 
Soaking solution

Độ đậm đặc 
Concentration

Nhiệt độ dung dịch x 
thời gian 
Soaking 

condition
Temperature x Time

Tỉ lệ thay đổi trước/sau khi ngâm 
The rate of change before/after soaking

Tỉ lệ dãn ra
Expansion rate

Tỉ lệ độ bền 
Strength rate

A1 HCl 18 % 50oC x 96h Dưới 10% 
Under +10%

Với -10% 
Within -10%

A2 H2SO4 50 % 50oC x 96h Dưới 10% Với -10%

A3 NaOH 48 % 50oC x 96h Dưới 10% Với -10%
 

Mục 
Item

Sức căng MPa ≥
Tension strengthM-

Pa ≥

Độ dãn dài 
Elongation at break

Độ mài mòn 
Abrasion

Độ cứng 
Hardness

Trước khi gia nhiệt 
Before aging 14.0 400 250 60

Sau khi gia nhiệt 
After aging 12.0 340 - 65

Ghi chú: Đó là độ dày tối đa của mẫu khi độ dày lớp 
phủ cao su là 0.8mm-1.6mm, trong khi đó tỷ lệ của độ 
bền kéo và độ giãn dài được phép là thấp hơn hình thức 
trong vòng 15%

Note: That’s the max thickness of the sample when the 
cover rubber thickness is 0.8mm-1.6mm, meanwhile 
the rate of tension strength and elongation at break is 
allowed to be low than the form within 15%
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 Băng tải chống rách  được sử dụng rộng rãi trong 
các mỏ than, mỏ quặng, luyện kim, nhà máy điện và 
vv, đặc biệt là trong các địa điểm mà có các điều kiện 
lao động xấu, vật liệu phức tạp và những nơi dễ xảy ra 
nguy cơ băng tải rách dọc.
 Bề mặt lớp cốt chịu lực được bổ sung thêm một 
hoặc hai lớp chống rách lưới giữa cao su che phủ và 
lớp lõi để làm cho vành đai có chức năng đặc biệt 
chống tách dọc và làm giảm nguy cơ bị rách lên, trong 
khi đó kéo dài tuổi thọ làm việc của đai; nó có lợi thế 
về độ bền kéo cao, độ giãn dài thấp, độ bền va đập 
lớn, chống mệt mỏi và tính linh hoạt tốt.
Nó phù hợp với bất kỳ tiêu chuẩn nào của băng tải bố 
vải và băng tải dây thép.
Khi sử dụng băng tải nên áp dụng lớp cao su chống 
rách và chống va đập.

 It is widely used in coal mine, ore mine, metallurgy, 
power plants and etc, especially in the site which has 
the bad working conditions, complex materials and 
the risk of longitudinal tearing place.
  Bearing ply surface is added with one or double 
layers of anti-tearing nets between cover rubber and 
core layer in order to make the belt has the special 
function of longitudinal anti-splitting and reduce the 
risk of being tear up, meanwhile extend the working 
life of the belt; it has the advantage of high tensile 
strength, low elongation, great impact resistance, 
anti-fatigue and good flexibility.
It is suitable to any standard of plied textile conveyor 
belt and steel cord conveyor belt.
When using this belt it should adopt anti-tearing and 
impact-resistant cover rubber.               

BĂNG TẢI CHỐNG RÁCH                                                         ANTI-TEARING CONVEYOR BELT                           

 Theo mức giá khác 
nhau, lớp chống rách có 
thể chọn lưới nylon, lưới 
aramid, dây thép ngang và 
BF / RE lưới rách chịu đặc 
biệt.
(Làm thế nào để lựa chọn 
các vật liệu cụ thể xin vui 
lòng tham khảo ý kiến các 
kỹ sư NT)

 According to different 
prices, the anti-tearing 
layer can choose nylon 
nets, aramid nets, horizon-
tal steel cords and BF/RE 
special tear-resistant nets.
(how to choose the specific 
materials please consult NT 
engineers)
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BĂNG TẢI GÀU                   ELEVATOR CONVEYOR BELT                        

 Băng tải thang tự động hay còn được gọi là băng 
tải gàu được thiết kế có nhiều phần có thể cài đặt phễu 
hoặc túi nguyên liệu để vận chuyển nguyên liệu theo 
chiều dọc. Nó được sử dụng rộng rãi trong vật liệu xây 
dựng, công nghiệp hóa chất, mỏ, công nghiệp nhẹ, 
nhà máy điện, máy móc, thực phẩm và vv. Các lợi 
thế của băng tải thang máy là độ linh hoạt rất lớn và 
nhiệm vụ nặng nề. Thông thường, nó cần được thêm 
1 lớp tăng cường ngang, đặc biệt phù hợp cho vật liệu 
bột lớn nâng vận chuyển. Có thể đạt tiêu chuẩn HG / 
T2577-2006 hoặc tương đương.

 Elevator conveyor belt or bucket conveyor belt 
which is the drawing parts of elevators can be applied 
in the installation of hopper or material bag to transport 
material vertically. It is widely used in building materials, 
chemical industry, mine, light industry, power plants, 
machinery, food and etc. The advantage flexibility 
and heavy duty. Commonly it need to be added horizontal 
enhancement layer, especially suitable for massive powder 
material of elevating transportation. Standard HG/T2577-
2006 or equivalent standard can be refer to.

 Theo yêu cầu khác nhau về chất lượng và giá cả, 
lớp tăng cường ngang có thể dùng lưới nylon, lưới 
aramid, dây thép ngang, BF / RE hoặc SW / RE 
(Bekaert) lưới chịu rách đặc biệt cho thang máy. 
(Làm thế nào để lựa chọn vật liệu cụ thể xin vui lòng 
tham khảo ý kiến các kỹ sư NT)            

 According to different requirements of the quality 
and prices, horizontal enhancement layer can adopt 
nylon nets, aramid nets, horizontal steel cords, BF/
RE or SW/RE ( Bekaert) special tear-resistant nets for 
elevators. (how to choose specific materials please 
consult NT engineers).

NAM THANH TECHNICAL RUBBER BELT COMPANY LIMITED
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 Các tính năng và ứng dụng                 Features & Application                                     
Mục 
Items L T3 T4

Độ cứng
Hardness

Sự khác biệt trước và sau khi lão hóa 
Diffirent between before and after aging IRHD +20 +20

Tối đa sau khi lão hóa
Maximum after aging IRHD 85 85

Sức căng 
Tensile strength

Tỉ lệ thay đổi trước và sau khi lão hóa 
Change rate of before and after aging Mpa 15

Tối thiểu sau khi lão hóa
Minimum after aging % + 25 -40 -40

Tối thiểu 
Minimum Mpa 5 5

Độ giãn dài 
Elongation at 

break

Tối thiểu 
Minimum % 400

Tỉ lệ thay đổi trước và sau khi lão hóa
Change rate of before and after aging % + 25 -55 -55

Tối thiểu sau khi lão hóa 
Minimum after aging % 180 180

1. Độ dày tối đa của mẫu có thể được cắt giảm khi độ 
dày lớp phủ  cao su là 0.8mm -1.6mm, tại đó, giá trị 
các độ bền kéo và độ giãn dài tại điểm gãy trước khi 
lão hóa được cho phép để thấp hơn trong ghi chép với 
phạm vi 15%.
2. Các điều kiện kiểm tra lão hóa là L, T3, T4 là 
70oCx168h, 150oCx168h, 175oC x96h.
 Chúng tôi có thể cung cấp các bản vẽ tốt sau khi 
đặt hàng và chúng tôi cũng có thể đục lỗ với  OEM.

1. It’s the max thickness of the sample which can be 
cut when the cover rubber thickness is 0.8mm-1.6mm, 
at this moment the number of the tensile strength and 
elongation at break before aging is allowed to be 
ower than which in the sheet within the range of 15%
2. The aging test condition of L, T3, T4 is 70oCx168h, 
150oCx168h, 175oC x96h.
 We can offer the drawing of hope-position after order 
and we also can punch holes by OEM.

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CAO SU KĨ THUẬT NAM THÀNH
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 Trình bày về lớp phủ cao su chịu dầu                                         Cover rubber oil resistant performance    

 Trình bày thông số cơ tính của lớp phủ cao su 
bề mặt                   

 Cover rubber physical performance 

STT
No

Điều kiện kiểm tra trong dung dịch ngâm 
Test condition in soaking solution

Tỉ lệ thay đổi của thể tích 
Change rate of volume

Dầu số GB/T 1690
Oil number in GB/T 

1690

Nhiệt độ oC 
Temperature oC

Giờ 
Time h LO DO

1 No.2 70 + 2 700-1 +20 -5
2 No.3 70 + 2 700-1 +50 +5
3 No.3 100 + 2 22 + 0.25 +50 +5

Ghi chú: chọn 1 trong số thử nghiệm dầu
Note: Choose one in oil tests

Kiểu
Type

Sức căng
Tension strength

Độ giãn dài
Elongation at break

Độ mài mòn
Abrasion

 LO  14.0  350  200
 DO  16.0  350  160

1. LO - băng tải kháng dầu thông thường, DO - băng 
tải kháng dầu và mài mòn.
2. Sau khi kiểm tra lão hóa (70oCx168h), tỷ lệ thay đổi 
của sức căng lớp phủ cao su và độ giãn dài sẽ thấp hơn 
khoảng 25% so với trước lão hóa

1. LO common oil resistant conveyor belt, 
DO-abrasion resistant and oil resistant conveyor belt.
2. After aging test (70oCx168h), the change rate of 
cover tension strength and cover elongation at break 
would be low about 25% than before aging.

 Cao su kháng dầu ni-
tri được sử dụng để che 
phủ; So sánh với băng 
tải thông thường nó có 
sức đề kháng dầu tốt 
hơn và kháng dung môi  
hữu cơ. Các lớp phủ 
cao su sở hữu các tính 
chất của kháng sưng tốt 
và khả năng chống xói 
mòn. Dầu băng tải chịu 
là thích hợp cho việc 
chuyên chở nguyên liệu 
dầu. tiêu chuẩn Apllica-
ble HG / T 3714-2003.

 Oil resistance nitrile 
rubber is used as cover 
rubber; Compare with 
common conveyor belts it 
has better oil 
resistance and organic 
solvent resistance. The 
cover rubber own the 
properties of excellent 
swelling resistance and 
erosion resistance. Oil 
resistant conveyor belt 
is suitable for conveying 
olly materials. Apllicable 
standards HG/T 3714-
2003.

 Các tính năng và ứng dụng            Feartures & Application

BĂNG TẢI CHỊU DẦU         OIL RESISTANT CONVEYOR BELTS          
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BĂNG TẢI LƯỚI THÉP IW

 Các tính năng và ứng dụng          
Độ bền cơ bản được tạo ra bằng cách đan lõi thép biến 
dạng cong và lưới sợi thép ngang, lưới thép ngang đan 
trên lõi thép biến dạng cong đảm bảo sự chắc chắn 
của băng tải. Lõi băng tải cong sử dụng lõi thép loại 
trong suốt, có thể làm cho cao su thâm nhập giữa các 
sợi dây thép. Và chịu va chạm cao hơn so với dây thép 
loại mở thông thường, phù hợp vận chuyển quặng tải, 
luyện kim, than cốc, nhà máy xi măng, mỏ và tương 
tự.                  

IW STEEL MESH CONVEYOR BELT      

 Features & Application
The basic strength is weaved by warp-steel cord 
and weft-steel mesh, weft-steel mesh weaved across 
warp-steel cord that ensure the troughability of the 
belt. The warp belt cord applies the transparent type 
steel cord that can make the rubber penetrate among 
the steel cord. And the impact resistant is higher than 
common open type steel cord, much suitable to loading 
ore, metallurgy, coke, cement plant, quarry and so on.

 Đặc điểm kĩ thuật    
- Độ bền theo chiều dọc 360 ~ 
1600 N/mm
- Chiều rộng phù hợp 500 ~ 
2400mm
- Tiêu chuẩn phù hợp ISO 
15236-2:2004 C1/C2

 Specification
- Longitudinal strength 360 ~ 
1600 N/mm
- Suitable width 500 ~ 
2400mm
- Suitable standard ISO 
15236-2:2004 C1/C2  

 Chống va chạm                             Chống lửa                               Không bị cuộn lớp
 Impact resistant                            Fire resistant                             Non ply separation

 Chống gãy

 Rip resistant                           

Liên kết tốt giữa cốt lõi và 
lớp phủ cao su     

Good bonding between the 
basic and cover rubber                          

Giá thành thấp cho việc 
căng băng tải và bảo trì                                                                                        

Low cost for tension 
bridle and maintenance

Đường kính trống nhỏ, giảm tiêu thụ năng lượng
Little dia of drum reduced energy consumption

Cấu trúc máng chắc chắn
Good trough ability

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CAO SU KĨ THUẬT NAM THÀNH
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 Các ứng dụng tiêu biểu                              Typical Application              

Đường kính của pulley
Diameter of drum IW350 IW500 IW630 IW800 IW1000 IW1250 IW1600

Điều chỉnh pulley
Drum drive 355 355 355 500 500 630 630

Trọng lượng so sánh của pulley
 Balance weight of drum 315 315 315 400 400 500 500

Kích thước mạn pulley
Broadside drum 250 250 250 315 315 400 400

Loại băng tải
Belt type

Lĩnh vực ứng dụng
Application site

Băng tải chống chịu va chạm 
Impact resistant conveyor belts

Mỏ quặng, cảng, đá vôi
Mine, port, limestone

Băng tải chịu nhiệt và băng tải chống cháy
Heat resistant & fire resistant belts

Luyện kim, xi măng, công nghiệp hóa học
Metallurgy, cement, chemistry industry

Băng tải chống rách
Tear resistant conveyor belts

Mỏ, mỏ than, cảng
Mine, coal mine, port

Băng tải có tính linh hoạt cao
High flexibility conveyor belts

Các loại bánh xe có đường kính pulley nhỏ
Mini drum diameterbelt of bucket wheel machine

 Đường kính nhỏ nhất của tang trống                           Minimum dia of drum           

NAM THANH TECHNICAL RUBBER BELT COMPANY LIMITED
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BĂNG TẢI ỐNG                             PIPE CONVEYOR BELT                   

 Các băng tải ống đã mở ra một kỷ nguyên mới trong 
lĩnh vực băng tải vận chuyển thân thiện môi trường.
 Lợi thế của băng tải ống                       
1. Có thể được áp dụng rộng rãi với tất cả các loại vật 
liệu số lượng lớn và vận chuyển liên tục.
2. Vật liệu truyền tải được bao bọc trong băng tải ống 
vận chuyển để bảo vệ môi trường và cũng để tránh tác 
động xấu từ môi trường bên ngoài.
3. Có thể uốn cong, nổi, tiết kiệm chi phí của công 
trình dân dụng (trạm trung chuyển), và giảm các chi 
phí của sự cố và bảo trì thiết bị.
4. Tất cả các vật liệu được vận chuyển bằng băng tải 
ống có thể ngăn chặn ảnh hưởng của mưa tới vật liệu, 
và do đó tiết kiệm chi phí để xây dựng các mái chống 
mưa như các vành đai thông thường phải sử dụng.

 The pipe conveyor hasushered a new era in the en-
vironmentally friendly belt conveying.
 Advantage of pipe conveyor belts       
1. Can be widely applied in all kinds of bulk material 
of continuous transmission.
2. Conveying material are surrounded in pipe conveyor 
belt in transporting to protect the environment and avoid 
the pollution from external environment.
3. Can realize stereoscopic bending, saving the cost 
of civil work (transfer station), and reducing the expense 
of breakdown and maintenance of equipments.
4. All the material are wraped up by the pipe conveyor belt 
that prevent the rain to material influence, and therefore 
save the cost to construction the rain-proof when the 
convientional belt used.

Đường kính ống 
Pipe dia.

Chiều rộng 
Width

Khu vực tải 75%
Loading area at 75%

Sức chứa 
Capacity

Kích thước chữ U 
Lump size

100 430 0.006 36 30
150 600 0.013 95 30-50
200 750 0.023 180 50-70
250 1000 0.040 340 70-90
300 1100 0.048 430 90-100
350 1300 0.068 710 100-120
400 1500 0.110 1300 120-150
500 1900 0.157 2100 150-200
600 2250 0.218 3300 200-250

 Thông số kỹ thuật để tham khảo                               Technical parameter for reference

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CAO SU KĨ THUẬT NAM THÀNH
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Nạp liệu 
băng hồi

Xả liệu 
băng hồi

Nạp liệu 
băng đi

Cơ cấu đảo băng

Cơ cấu đảo 
băng

Khung

Liệu

Băng tải ống

Con lăn 
băng tải ống

Ống đã 
cuộn kín

NAM THANH TECHNICAL RUBBER BELT COMPANY LIMITED
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Mục
Item

Chỉ số       Index
H D L

Sức căng  ≥MPa 
Tensile strength ≥MPa 24 18 15

Độ dãn dài 
Elongation at break 450 400 350

Lão hóa (70oC,7d)
Thay đổi của sức căng %
Thay đổi của độ dãn dài 

Aging (70oC,7d)
Changes of tensile strength %

Changes of Elongation at break

+ 25 + 25 + 25

Độ mài mòn 
Abrasion 120 100 200

Hệ số kháng lạnh 
Cold resistance Coefficient

C1 (-45oC) 0.3
C2 (-50oC) 0.2

 Các chỉ số kĩ thuật chính  Main Performance and Technical Index

C1 có thể được sử dụng giữa -45oC và +50oC; 
C2 có thể được sử dụng giữa -60oC và +50oC 

C1 can be used between -45oC and +50oC; 
C2 can be used between -60oC and +50oC

 Được tạo nên bởi lõi bố vải hoặc lõi dây thép và lớp 
che phủ gồm BR và KBTTN, có độ đàn hồi cao, bộ 
nén thấp và khả năng chống lạnh tuyệt vời.Nó có thể 
được sử dụng ở môi trường làm việc -50oC và phù hợp 
với nhiệt độ thấp khu vực lạnh. Tiêu chuẩn áp dụng: 
HG/T 3647-1999 hoặc tương đương. 

 It can be made fabric core or steel cord and cover 
layer is composed of BR and NR, with high elasticity, 
low compression set and excellent cold resistance. It 
can be used at -50oC working environment and suitable 
for woking temperature in cold area. Applicable standards 
HG/T 3647-1999 or equivalent.

     Các tính năng và ứng dụng                 Features & Application                                     

BĂNG TẢI CHỊU LẠNH                   COLD RESISTANT CONVEYOR BELT                                 
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CONVEYOR BELT SELECTION CHART BIỂU ĐỒ LỰA CHỌN LOẠI BĂNG TẢI                  

 Hãy để chúng tôi giúp bạn chọn loại băng tải phù 
hợp với nhu cầu dự án của bạn, có tính đến bối cảnh, 
môi trường khác nhau với các đặc tính cụ thể và yêu 
cầu đặc trưng của dự án. Đối với những yêu cầu đặc 
biệt, nhân viên bán hàng của chúng tôi cùng với đội 
ngũ kỹ thuật sẽ hỗ trợ trong việc tìm kiếm các giải 
pháp tối ưu cho dự án của bạn.

 Let us assist you to select the appropriate belt to 
suit your project needs, taking info account different 
contexts and environments with specific properties 
and their typical requirements. For special demands 
our Sales as well as our Global Application Engineering 
team will assist in finding the optimised solution for your 
application.
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Khai 
thác mỏ
Mining

Khai thác đá cứng
Hard rock mining
Khai thác than bùn
Peat exploitation
Khai thác hầm lò

Mining pits

Công 
nghiệp 
nặng

Heavy 
industry

Nhà máy chế biến 
khoáng sản

Mineral processing 
factory

Khai thác ở cảng
Exploitation at ports
Nhà máy nhiệt điện

Thermal power plants
Ngành cơ khí - luyện kim

Mechanics - 
metallurgy

Những 
ngành 
công 

nghiệp 
thông 
thường

Common 
indus-
tries

Nhà máy xi măng
Cement plants

Nhà máy hóa chất và phân bón
Chemical and fertilizer plants

Nhà máy hạt và đường
Grain and sugar plant

Băng tải đường bộ
Road conveyor belt

Công nghiệp đóng gói
Packaging industry

Nhà máy gỗ và giấy
Wood and paper factory

Công nghiệp tái chế
Recycling industry
Công nghiệp muối

Salt Industry
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 Dây chuyền băng tải chở than    Conveyor belt transporting coal

Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1              Vung Ang 1 thermal power Plant 

NHỮNG DỰ ÁN LỚN CỦA NAM THÀNH                                         PROJECT PERFORMANCE
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Nghi Son’s conveyor beltDây chuyền băng tải nhà máy Nghi Son

Binh Phuoc cement plantNhà máy xi măng Bình Phước

Nghi Son thermal power plantNhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CAO SU KĨ THUẬT NAM THÀNH



FICO cement plant

Cam Pha thermal power plant

Nhà máy xi măng Kiên Lương
Kien Luong cement plant

Nhà máy xi măng FICO 

Nhà máy nhiệt điện Cẩm Phả                                          

Dự án Formosa Hà Tĩnh
Formosa project

NAM THANH TECHNICAL RUBBER BELT COMPANY LIMITED
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DỊCH VỤ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG                                  

 1. Trước bán : Gửi  đội ngũ chuyên gia để phân tích 
loại băng tải dựa trên điều tra tại chỗ và phối hợp các 
khách hàng thu thập dữ liệu về loại, kích cỡ, tỷ lệ vật 
liệu, tỷ lệ trộn và tốc độ của các thiết bị băng tải. Kết 
hợp với nhu cầu của khách hàng về thiết kế tối ưu hóa, 
khả năng ứng dụng thực tế và độ tin cậy của các sản 
phẩm và các yếu tố khác nhau để tạo nên hiệu quả làm 
việc tốt nhất.
 2. Trong quá trình bán hàng: Sau khi ký hợp đồng, 
Nam Thành kiểm soát chất lượng sản xuất theo các 
tiêu chuẩn kỹ thuật trong tất cả các quy trình. Nam 
Thành tiến hành thử nghiệm và kiểm tra sản phẩm 
băng tải kĩ càng, cân đối kế hoạch sản xuất hợp lý để 
đảm bảo thời gian giao hàng, lên kế hoạch chi tiết để  
sản xuất kịp thời cho khách hàng để giải quyết những 
thay đổi tạm thời. Nam Thành sẽ gửi đội ngũ chuyên 
nghiệp để giúp khách hàng để kiểm tra nghiệm thu 
chất lượng, số lượng và các phụ kiện liên quan
 3. Sau bán: Nam Thành có một đội ngũ chuyên 
môn nhiều năm kinh nghiệm. Những chuyên gia có 
trình độ cao và những dịch vụ chuyên nghiệp, đã thực 
hiện hơn 100 dự án tại các cảng, ngành điện, khai thác 
mỏ, luyện kim, các ngành công nghiệp vận tải lớn 
khác và nhận được lời khen ngợi của người sử dụng. 
Nam Thành có nhiều kinh nghiệm trong lắp đặt, giải 
quyết sự cố phát sinh và cài đặt mối nối. Cùng với đó, 
trong cài đặt mối nối, Nam Thành áp dụng các công 
nghệ và thiết bị tiên tiến, đáng tin cậy nhất từ Canada 
ALEX (ALEX) và NILOS Đức (NILOS) có thể đảm 
bảo sức mạnh của các mối nối, giảm chi phí duy trì và 
kéo dài tuổi thọ làm việc của băng tải. Để đáp ứng nhu 
cầu và cung cấp dịch vụ cho người sử dụng với thời 
gian trì hoãn ít nhất có thể. Để chúng tôi có thể cung 
cấp dịch vụ chất lượng cao trong vòng 36 giờ nội địa 
kịp thời và hiệu quả để giảm chi phí và rủi ro của thời 
gian chết.

CUSTOMER CARE SERVICE 
 
 1. Pre-sales: Sent professional team to analysis 
which is the best type based on spot investigation 
and coordinate the client in collect data in type, size, 
proportion of the carrying material and the structure 
rate and speed of conveyor equipments. Combine the 
needs of the customer with optimize design, practical 
applicability and reliability of the products and various 
factors to make the decision as well.
 2. On-sales: After signing the contract, Nam Thanh 
control the quality of production according to the 
technical specifications in all processes. And Nam Thanh 
test and inspection finished conveyor belt seriously, take the 
production plan reasonably to ensure the delivery time, 
take the production status timely to customer in order to solve 
temporary 
changes. Nam Thanh will sent professional team to help 
customer to acceptance inspection the quality, 
quantity and related fittings at site.
 
 3. After-sales: Nam Thanh has a team of more 
than year People with high-quality and profession-
al service, and undertaken more than 100 projects at 
the port, power, mining, metallurgical and other large 
transport industry engineering and get praise of users. 
Nam Thanh have rich experience and skills in installation, 
debugging and splice installation. Meanwhile Nam Thanh 
applied the most advanced properties of the most reli-
able splice curing the working life of the belt. In order 
to satisfy the de equipment from Canada ALEX (ALEX) 
and the German NILOS (Nilos) that can be ensure the 
strength of the splice, reduce the cost of maintaining 
and extend mand and provide service to the users with 
the least delay possible. In order that we can provide 
service to high quality service within 36 hours inland 
timely and effectively to reduce the cost and risk of the 
downtime.
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 Tiêu chuẩn đóng gói băng tải cao su tham khảo: 
NTBelts112017-XKQT

 Refer to:  NTBelts112017-XKQT

TIÊU CHUẨN ĐÓNG GÓI                          STANDARD OF PACKAGE

STT SỰ CỐ
Troubles

LÍ DO
Reasons

BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC
Handling methods

1

Băng tải bị láng tại 
các điểm nhất định 
Conveyor belt runs 
on one side at the 

give point on struc-
ture

Con lăn hoặc puli được cắt vuông với 
trung tâm của băng tải 

Ilders or pulley are cut-of-square with 
the center of the belt

Điều chỉnh lại con lăn hoặc puli tại các khu 
vực bị ảnh hưởng 

Readjust the idlers or pulleys in affected area

Con lăn bị dính
Sticking idlers

Cải thiện bảo trì hoặc bôi trơn 
Improve maintenance or lubrication

Cấu trúc không bằng phẳng 
Structure not level

Điều chỉnh cấu trúc tại khu vực ảnh hưởng để 
bằng phẳng 

Readjust the structure in affected area to 
make it level

2 Băng tải bị trượt 
Belt slip

Lực kéo giữa băng tải và puli là không 
đủ 

Traction force between belt and pulley 
isn’t enough

Tăng diện tích gối puli hoặc cài đựa thiết bị 
làm sạch băng tải 

Increase pulleys pads area or install belt 
cleaning device

Gối cho puli bị hư hỏng 
Pads for pulley are damaged

Thay puli 
Change the pulleys

Cân nặng vật chuyên chở  là quá nhẹ 
Bob-weight is too light

Tăng cân nặng vật liệu tới con số đã được 
tính toán 

Increase the bob-weight to calculated number
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3

Băng tải căng quá 
mức 

Belt stretch exces-
sively

Độ căng quá cao 
Tension is high

Tăng tốc độ băng hoặc giảm lượng vật liệu vận 
chuyển; giảm ma sát và thay thế các con lăn hư hỏng 
Increase the belt speed or reduce the traffic amount; 
reduce the friction and replace the damaged idlers

Lỗi khi lắp đặt băng tải 
Belt stretch excessively by wrong 

installation of the belt

Áp dụng các thiết bị kẹp cơ cho băng tải 
Adopt the mechanized clamping device for the belt

Khoảng cách giữa các đối trọng 
chuyên chở là không đủ 

Distance of bob-weight is not enough

Tham khảo các hướng dẫn sử dụng băng tải để tìm 
khoảng cách nhỏ nhất cho từng loại vật liệu chuyên chở 
Refer to the belt choosing manual to find the min distance

4

Lớp phủ trên của 
băng tải mòn quá 

mức
Top cover of the 
belt wear down 

excessively

Chất lượng của lớp phủ cao su quá 
thấp

Quality of the cover rubber is too bad

Thay đổi chất lượng lớp phủ băng tải 
Change the high quality cover belt

Quá tải tại các đường trung tâm của 
băng tải 

Load bias the center line of the belt

Điều chỉnh lại các hố đòn để tải tại trung tâm của 
băng tải 

Readjust the blow pit to make the load on the center 
of the belt

Quá giãn giữa các con lăn 
Over elaxtation between idlers

Tăng độ căng băng tải hoặc giảm nhịp độ chở qua 
của vật liệu chuyên chở 

Increase the tension or reduce the span

5

Lớp phủ dưới của 
băng tải mòn quá 

mức 
Bottom cover of 

the belt wear down 
excessively

Puli bị trượt 
Slipping at the pulleys

Bắt dính puli hoặc tăng diện tích tiếp xúc của gối
Fastening pulleys or increase the contact area of the 

pad
Lắng cặn vật liệu giữa băng tải và 

con lăn 
Materials deposit between the belt 

and idlers

Lắp đặt các thiết bị vệ sinh ở bên đuôi của con lăn 
Install the cleaning device at the return side of the 

idlers tail

Con lăn bị nghiêng về trước quá mức
Traffic idlers incline forward exces-

sively

Giảm góc nghiêng 
Reduce the angle of inclination

6
Nứt lớp phủ cứng 
Covers harden of 

crack

Hư hỏng do nhiệt hoặc hóa chất 
Damage of the heat or chemistry

Chọn các băng tải với thiết kế đặc biệt phù hợp 
Choose the belt with special parameters

Lưu trữ hoặc xử lý sai
Wrong storage or handling

Tham khảo hướng dẫn sử dụng băng tải 
Refer to the belt instructions

7

Nở lớp phủ ở 1 số 
điểm của băng tải 
Cover swells in 
spots of the belt

Con lăn được bôi trơn quá mức làm 
tràn dầu 

Idlers are lubricated excessively too 
make the oil overflow

Bảo trì để giảm hệ số dầu 
Improve the maintenance to reduce the oil number

8

Sự tách mối nối đã 
lưu hóa 

Vulcanized splice 
separation

Độ căng quá cao 
Tension is too high

Tăng tốc độ băng hoặc giảm lượng vật liệu vận 
chuyển; giảm ma sát và thay thế các con lăn hư hỏng 
Improve the belt speed or reduce the traffic amount 
; reduce the friction and replace the damaged idlers

Con lăn quá nhỏ
Idlers are too small

Sử dụng con lăn có đường kính lớn hơn 
Use the more bigger diameter idlers

Lỗi khi lắp đặt mối nối băng tải 
Wrong installation of the belt splice

Áp dụng các phương pháp nối chính xác 
Adopt the correct method of splicing
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   Thông điệp từ chủ tịch
 Sơ đồ tập đoàn Nam Thành
 Các lĩnh vực hoạt động chính
 Một số máy móc thiết bị ở nhà máy cao su kỹ 
thuật Nam Thành
 Trang thiết bị thử nghiệm

  GIỚI THIỆU SẢN PHẨM                                                              
 Băng tải lõi thép
 Băng tải lõi thép chống cháy
 Băng tải bố vải
 Băng tải chống cháy loại thông thường
 Băng tải chịu nhiệt
 Băng tải kháng axit/kiềm
 Băng tải chống rách
 Băng tải gàu
 Băng tải chịu dầu
 Băng tải lưới thép IW
 Băng tải ống
 Băng tải chịu lạnh
 
 Biểu đồ lựa chọn băng tải
 Các khách hàng của Nam Thành
 Các dự án lớn

  DỊCH VỤ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG                                                   

  TIÊU CHUẨN ĐÓNG GÓI                                                              

  XỬ LÝ SỰ CỐ                                                                                        

   Message from chairman
 Nam Thanh group chart
 Main activities
  Some typical machinery and equipment of 

Nam Thanh technical rubber belt factory
Testing equipment

  PRODUCT  INTRODUCE
  Steel cord conveyor belt
 Fire-resistant steel cord conveyor belt
 Fabric conveyor belt
 Fire-resistant conveyor belt for common use
 Heat-resistant conveyor belt
 Acid/alkali resistant conveyor belt
 Anti-tearing conveyor belt
 Elevator conveyor belt

Oil resistant conveyor belt
  IW steel mesh conveyor belt
 Pipe conveyor belt

Cold resistant conveyor belt
Conveyor belt selection chart

Nam Thanh’s customers
 Company’s projects

CUSTOMER CARE SERVICE                      
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