
         SỬA VÁ BĂNG CHUYỀN NẠP ROM 

LỊCH SỬ TÌNH HUỐNG  

Quốc tế: +61 2 8853 3000 www.rubbafix.com 



TÓM TẮT & KẾT QUẢ  

• Sửa chữa 18 chỗ vá được hoàn 

thành trong hai giờ bằng RubbaFIX™, 

so với 4-5 lần sửa chữa khi dùng 
urethane hai thành phần.  

 

 

 

• Giảm 75% thời gian ngưng sản xuất 

để sửa chữa.  

Tìm hiểu toàn bộ các sản phẩm của chúng tôi hôm nay – www.rubbafix.com 



Băng chuyền nạp ROM bị ảnh hưởng bởi nhiều chỗ dính 

than bùn ở nắp trên do đá lớn, lực đập lớn rơi qua phễu 

nạp từ xe tời. Than bùn sau đó dính vụn than. 

MÔ TẢ VẤN ĐỀ  

Tìm hiểu toàn bộ các sản phẩm của chúng tôi hôm nay – www.rubbafix.com 



Các cạnh lỏng được cắt ra và than bùn được chuẩn bị bằng 

cách đệm cuộn dây. Bụi than thừa được lau sạch bằng dung môi 

có cồn. Than bùn sau đó được đổ RubbaFIX™ bằng MELTA™ 
Mini Applicator. 

GIẢI PHÁP 

Tìm hiểu toàn bộ các sản phẩm của chúng tôi hôm nay – www.rubbafix.com 



RubbaFIX™ được để yên trong 

30 phút sau đó đệm lại ngang 

bằng với nắp trên để tránh tiếp 

xúc với lưỡi nạo.  

Chỗ sửa chữa được báo cáo là 

có tuổi thọ cao hơn các hợp chất 

hai thành phần được sử dụng 

trước đây. 

 

(Ảnh bên phải cho thấy phần 

sửa chữa sau khi băng chuyền 

được đưa trở lại phục vụ.)  

KẾT QUẢ 

Tìm hiểu toàn bộ các sản phẩm của chúng tôi hôm nay – www.rubbafix.com 



TÓM TẮT  

NGÀNH  : Khai Thác Than  

 

SẢN PHẨM : RubbaFIX™ 

 

NHÀ MÁY  : Băng Chuyền Nạp ROM  

 

ĐỊA ĐIỂM  : Thung Lũng Hunter  

 

NGÀY : Tháng 7, 2013  

 

TÓM TẮT  : Sửa chữa nhiều chỗ vá trên băng chuyền nạp ROM gây 

ra bởi đá có lực đập lớn.  

LỢI NHUẬN 

ĐẦU TƯ  

: Giảm 75% thời gian ngưng sản xuất so với các sản 

phẩm hai thành phần thay thế.  

Tìm hiểu toàn bộ các sản phẩm của chúng tôi hôm nay – www.rubbafix.com 



LIÊN HỆ CHÚNG TÔI  

Hãy để chúng tôi giúp bạn tìm hiểu xem các sản phẩm cao su của 

chúng tôi có thể cải thiện các hoạt động của bạn và tiết kiệm thời gian 
và tiền bạc cho bạn như thế nào.  

Quốc tế  :  +61 2 8853 3000 
Email  : info@rubbafix.com 
Trang web : www.rubbafix.com 

Tìm hiểu toàn bộ các sản phẩm của chúng tôi hôm nay – www.rubbafix.com 

mailto:info@rubbafix.com

