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Tóm tắt:Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu chế tạo lớp phủ cao su NBR lên 

lòng bơm. Có 3 thông số trong quy trình chế tạo lớp phủ cao su NBR lên nền thép là 

nhiệt độ lưu hóa 135°C, áp suất tác dụng lên bề mặt cao su 30 kgf/cm2 và thời gian 

lưu hóa 30 phút. Tính chất cơ lý của lớp phủ cao su thu được gồm: độ bền kéo đứt 

11,8 MPa; độ dãn dài khi đứt 530%; độ dãn dài dư 33,2%; độ cứng 66 ShoreA; độ 

bền mài mòn 1,78 cm3/1,61 km; độ bền kéo bóc 7,5 MPa và độ bền kéo trượt 18,8 

MPa. Các kết quả thu được cho thấy tiềm năng ứng dụng giải pháp công nghệ này để 

bảo vệ hiệu quả chống ăn mòn cho lòng bơm cát và bơm dung dịch khoáng chất. 

Từ khóa: Cao su NBR lưu hóa, lớp phủ, độ bền chống ăn mòn mài mòn, buồng bơm.  

Moldless high-pressure rubber vulcanization For pump casing cladding 

Abstract: This paper presents the results of research on manufacturing NBR rubber 

coating on the internal side of the pump casing. There are 3 parameters of the process 

of fabricating NBR rubber coating on steel substrate: vulcanization temperature 

135°C, pressure on the rubber surface 30 kgf/cm2, and curing time of 30 minutes. The 

mechanical properties of the rubber coating obtained include tensile strength 11.8 

MPa; elongation at break 530%; residual elongation 33.2%; hardness 66 ShoreA; 

abrasion resistance 1.78 cm3 / 1.61 km; peel-off tensile strength 7.5 MPa and shear 

tensile strength 18.8 MPa. The obtained results show the potential of applying this 

technology solution to effectively protect against corrosion erosion for sand and mud 

pumps as well as chemical pumps. 

Keywords: Vulcanized NBR rubber, cladding, corrosion erosion resistance, pump 

chamber. 

1. Đặt vấn đề 

Cao su là loại vật liệu có tính đàn hồi tốt, điều này làm giảm áp lực của các hạt cát sỏi 

bắn vào cánh bơm và buồng bơm, làm tăng khả năng chịu mài mòn của dòng vật liệu chảy 

qua. Có những loại cao su khi được kết hợp với các chất phụ gia thì có tính chịu mài mòn 

cao và được sử dụng rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp. 

Trong quá trình làm việc đối với các loại bơm cát và bơm khoáng chất, sự hỏng hóc 

cánh bơm và buồng bơm là không thể tránh khỏi do mài mòn và ăn mòn gây ra. Đối với 

một bơm kim loại thì rất khó phục hồi và thường phải thay mới. Đối với bơm phủ cao su, 

ngoài khả năng kháng mòn cơ học và hóa học, khi lớp cao su cũ bị mòn thì có thể phủ lớp 

phủ khác thay thế nó. Điều này sẽ nâng cao giá trị sử dụng, nâng cao hiệu quả về kinh tế 
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của bơm phủ cao su so với bơm kim loại. Nhiều hãng sản xuất bơm trên thế giới đã ứng 

dụng công nghệ phủ cao su cho buồng cánh bơm (Hình 1). 

Công nghệ lưu hóa cao su truyền thống thường thực hiện gia nhiệt cao su bởi khuôn 

ép định hình. Khi phủ lưu hóa trực tiếp cao su trên những bề mặt có biên dạng phức tạp như 

lòng bơm, đòi hỏi phải chế tạo khuôn rất tốn kém. Vì thế, việc nghiên cứu công nghệ phủ 

lưu hóa cao su không khuôn dùng hơi nóng áp lực cao cho lòng bơm là một nghiên cứu ứng 

dụng rất có ý nghĩa, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đó chính là nội dung công bố của bài 

báo này. 

 

Hình 1. Bơm phủ cao su EHR của hãng Excellence 

2. Công nghệ tạo lớp phủ cao su nbr lưu hóa bằng hơi nóng áp lực cao 

2.1. Lưu hóa bằng hơi nóng áp lực cao 

Lưu hóa bằng hơi nóng áp lực cao là dùng áp lực của hơi nóng tác dụng lên bề mặt 

của cao su trong quá trình lưu hóa để đạt được sự điền đầy, độ cứng và các cơ tính khác của 

cao su theo yêu cầu. Khi tăng áp suất thì nhiệt độ trong buồng lưu hóa cũng tăng lên. Điều 

quan trọng là khống chế được áp suất và nhiệt độ mong muốn của quá trình lưu hóa. 

Lưu hóa bằng hơi nóng áp lực cao có thể thực hiện đối với nhiều loại sản phẩm có 

hình dạng phức tạp, ví dụ, buồng bơm do tính chất đẳng áp trên bề mặt tác dụng của áp 

suất, nhiệt độ đồng đểu. Thông thường thì lưu hóa hơi nóng có áp lực, hơi nước là tác nhân 

ngăn cản oxy hóa bề mặt sản phẩm, do vậy, sẽ thu được sản phẩm tốt hơn, đạt hiệu quả nổi 

trội hơn. 

Các thuộc tính của cao su do lưu hóa lưu huỳnh dưới áp lực đã được nghiên cứu nhiều 

với các hàm lượng lưu huỳnh. Trong quá trình lưu hóa, cao su kết hợp với keo dán tạo ra 

các phản ứng liên kết với mặt nền kim loại [1]. Hơi nóng áp lực cao quyết định đến tính bền 

kéo, mô đun năng lượng liên kết, chịu mài mòn, độ cứng. 

Khi polyme butadien được cung cấp áp suất hơi nóng trong không khí, cao su dần dần 

cứng lại, trong khi cao su tự nhiên trở nên dẻo hơn do sự cắt chuỗi trong các liên kết. Cơ 

chế của các phản ứng diễn ra trong poly butadiene ở nhiệt độ cao. 

Sự hiện diện của S ở cao su, một nguyên tử hydrogen của carbon  - methylene tự tách 

rời cho ra gốc hydrocarbon và một gốc sulfuhydryl [2]. Phản ứng liên kết xảy ra như sau: 
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Việc sử dụng cao su tổng hợp với thành phần chính là NBR lưu hóa bằng áp suất cao 

sẽ cho ra các đặc tính khác nhau bằng cách điều chỉnh các thông số xử lý là thời gian, nhiệt 

độ và áp lực. Do đó, 3 yếu tố này rất quan trọng đến quá trình lưu hóa cao su. Hơn nữa, vấn 

đề cháy sém được loại bỏ trong lưu hóa áp lực cao thì áp suất cao và nhiệt độ phải được áp 

dụng đồng thời để có được sự liên kết của cao su. Hàm lượng các chất độn tạo mạng lưới 

xen kẽ màng lưới cao su, làm tăng tương tác giữa độn và nền cao su, dẫn đến tăng tính năng 

cơ lý cho vật liệu [3]. 

Lực ép được thiết lập thông qua áp suất ép: Thực nghiệm ép mẫu cao su NBR với 

chiều dày 15 mm trên nền thép đã xác định được áp lực cần thiết để ép trong quá trình lưu 

hóa (Bảng 1). 

Từ các kết quả thử nghiệm này, ta nhận thấy rằng: lực ép có ảnh hưởng đáng kể đến 

chất lượng cao su. Lực ép càng tăng độ cứng càng tăng, mật độ liên kết giữa các mảnh cao 

su tăng, độ giãn dài giảm, và độ mài mòn thay đổi không đáng kể. Do vậy, ta lựa chọn áp 

lực ép cho quá trình lưu hóa cao su NBR dày 15 mm trong buồng bơm là 3 MPa. 

Bảng 1. Thử nghiệm áp lực ép cho cao su NBR 

Áp lực ép 

(MPa) 

Độ cứng 

(Shore A) 

Liên kết 

(%) 

Độ giãn dài 

(%) 

Độ mài mòn  

(cm3/1,61 km) 

0,6 30 50 720 1,65 

1 34 60 690 1,62 

1,5 38 75 650 1,76 

2 40 80 620 1,79 

2,5 56 100 580 1,84 

3 68 100 520 1,87 

4,5 70 100 490 1,90 

Liên kết bám dính: 

Các chất kết dính và lớp lót thông thường được sử dụng để kết dính cao su với kim 

loại là những sản phẩm có công thức đặc biệt, có tính độc quyền cao. Chúng luôn chứa một 

hỗn hợp các polyme, nhựa, chất kết mạng, chất màu, chất kéo dài mạch và những thành 

phần khác như chất hạn chế ăn mòn hoặc các chất ổn định độ nhớt. Những vật liệu này có 

thể hòa tan hoặc lơ lửng trong môi trường chất lỏng. Các hóa chất hai chức hoặc đa chức 

phù hợp để hình thành màng polyme nhiệt rắn cũng như phản ứng ngang bề mặt phân cách 

của lớp màng để liên kết vào trong cao su. Cơ chế liên kết cao su với kim loại rất phức tạp 

vì có vài phản ứng xảy ra đồng thời. Các phản ứng này diễn ra trong một khoảng thời gian 

rất ngắn (ví dụ, trong thời gian đầu của quá trình kết mạng cao su) để tạo thành liên kết 

mạng. Các phản ứng khác nhau xảy ra được minh họa ở hình 2. 
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Hình 2. Sơ đồ tạo liên kết trong quá trình lưu hóa [1] 

 Sự kết nối tiếp theo trong liên kết cao su với kim loại là giữa bề mặt lớp lót và chất 

kết dính. Chất kết mạng có mặt trong lớp chất kết dính di chuyển hoặc phân tán vào trong 

lớp lót trong quá trình lưu hóa và hình thành liên kết hóa học giữa lớp lót và chất kết dính. 

Lớp màng polyme ban đầu có mặt trong lớp lót phân tán và gắn chặt vào lớp chất kết dính 

làm tăng độ bền liên kết giữa lớp lót và chất kết dính vì tính tương thích của nó với polyme 

có mặt trong lớp chất kết dính. Sự kết nối cuối cùng trong liên kết cao su với kim loại là 

giữa bề mặt chất kết dính và cao su. Chất kết mạng có mặt trong lớp chất kết dính cũng 

phân tán vào trong cao su trong quá trình lưu hóa và hình thành liên kết hóa học giữa chất 

kết dính và cao su. Những liên kết này bắc cầu ngang qua các lớp được gọi là các cầu nối 

ngang để phân biệt chúng với những liên kết ngang hình thành trong cao su. Thêm vào đó, 

lưu huỳnh trong hỗn hợp cao su phân tán vào trong lớp chất kết dính và giúp hình thành 

thêm những cầu nối ngang giữa cao su và chất kết dính. 

2.2. Thiết bị công nghệ 

Hệ thống thiết bị lưu hóa cao su cho lòng bơm bằng khí áp lực cao được thể hiện trên 

hình 3. 

Nguyên tắc cơ bản:  

Cao su NBR được phủ trong lòng bơm với độ dầy yêu cầu. Lòng bơm được làm kín 

để bơm khí.  

Công nghệ lưu hóa lớp cao su trong lòng bơm bằng hơi nóng áp lực cao cần đảm bảo 

những điều kiện kỹ thuật: 

Lòng bơm được làm kín chịu được áp lực cao hơn 2 lần áp suất lưu hóa. 

Nhiệt độ lưu hóa đạt 135°C. 

Áp suất tác dụng lên bề mặt cao su đạt 30 kgf/cm2. 

Thời gian lưu hóa 30 phút. 

Ở đây chọn phương án gia nhiệt trong buồng điện trở hoặc bằng hơi nóng kết hợp với 

thiết bị tạo áp lực cao cho buồng bơm đạt nhiệt độ và áp suất cần thiết trong quá trình lưu 

hóa cao su NBR. 

Quy trình lưu hóa cao su gồm 7 bước: 
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Bước 1: Làm sạch lòng bơm; 

Bước 2: Phủ chất bám dính lên lòng bơm; 

Bước 3: Phủ cao su sống lên lòng bơm; 

Bước 4: Làm kín các cửa của lòng bơm bằng mặt bích; 

Bước 5: Lắp ghép hệ thống gia nhiệt cao áp; 

Bước 6: Thực hiện quá trình lưu hóa cao su; 

Bước 7: Kiểm tra sản phẩm. 

 

Hình 3. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động thiết bị công nghệ lưu hóa cao su  

cho lòng bơm bằng khí áp lực cao 
1 - Bích của xả; 2 - Bích làm kín của hút; 3 - Lớp bọc cao su; 4 - Bích chặn; 5 - Can nhiệt; 

6 - Van xả; 7 - Măng xông; 8 - Van khóa khí; 9 - Đồng hồ đo áp; 10 - Đường ống dẫn khí; 

11 - Van khóa; 12 - Van điều chỉnh lưu lượng; 13 - Van đóng mở; 14 - Bình tăng áp 

  

Hình 4. Quá trình lưu hóa cao su cho lòng bơm bằng khí áp lực cao 

2.3. Vật liệu nghiên cứu 

Cao su nitril hay cao su acrylonitril butadien (NBR) là cao su tổng hợp từ monome 

acrylonitril và butadien. Theo [4], loại cao su này có những đặc điểm sau: 
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- Có độ bền kéo, độ dãn dài khi đứt cao (xấp xỉ cao su styren-butadien, cao su  

thiên nhiên). 

- Độ bền mài mòn tương đương cao su styren-butadien (hơn hẳn cao su thiên nhiên). 

- Bền dầu mỡ vượt trội so với cao su thiên nhiên, cao su styren-butadien và các loại 

cao su khác. 

- Bám dính lên kim loại tốt hơn các loại cao su khác do nhóm CN có độ phân cực cao.  

Cao su NBR sử dụng là KOSYN - KNB 35L (Hàn Quốc) có hàm lượng nhóm 

acrylonitril 34%;  

Chất độn và các phụ gia có nhiều chủng loại, thành phần và nguồn gốc nêu ở bảng 2. 

Bảng 2. Thành phần đơn chế tạo vật liệu NBR 

Nguyên vật liệu 
Hàm lượng 

(pkl) 
Nguồn gốc 

NBR 100 KOSYN - KNB 35L (Hàn Quốc) 

Axit stearic 1 PT. Orindo Fine Chemical (Indonesia) 

S 3 Sae Kwang Chemical IND. Co. Ltd. (Hàn Quốc) 

ZnO 5 Zincollied (Ấn Độ) 

Xúc tiến D 0,3 (diphenyl guanidin) (Trung Quốc) 

Xúc tiến DM 0,6 (disulfua benzothiazyl) (Trung Quốc) 

Than đen N 330 35 N 330 HAF (Trung Quốc) 

Silica (SiO2) Thay đổi ZEOSIL 155 (Hàn Quốc) 

Xăng A92  Nhập khẩu từ Singapore, có sẵn trên thị trường 

Quy trình chế tạo vật liệu [5]: 

- Cao su được cán cắt mạch sơ bộ trên máy cán khoảng 10 phút, cho các loại phụ gia 

như phòng lão, chất độn gia cường (than đen, silica),… trộn đều, sau đó để nguội xuống dưới 

50°C, cho chất lưu hóa rồi tiếp tục trộn đều và cuối cùng cán xuất tấm hợp phần cao su. 

- Cho hợp phần cao su vào khuôn ép, mẫu vật liệu được ép trên máy ép thuỷ lực theo 

chế độ sau: nhiệt độ lưu hóa 135  5°C, áp suất ép 30 kgf/cm2, thời gian lưu hóa lựa chọn 

theo kết quả khảo sát lưu biến.  

2.4. Dụng cụ và thiết bị nghiên cứu 

- Máy cán thí nghiệm của hãng TOYOSEIKI (Nhật Bản); 

- Máy ép thí nghiệm có gia nhiệt của hãng TOYOSEIKI (Nhật Bản);  

- Máy đo độ bền kéo đứt YG - 632 (Đài Loan); 

- Đồng hồ đo độ cứng (Shore A) TECLOCK (Jis K6301A) (Nhật Bản); 

- Máy đo độ bền mài mòn Y - 634 (Đài Loan); 

- Cân phân tích, khuôn ép mẫu và dao cắt mẫu, thước Panme.  

2.5. Yêu cầu về chế tạo mẫu thử nghiệm  

- Vật liệu được tạo mẫu nghiên cứu về tính chất cơ lý theo các tiêu chuẩn hiện hành 

của Việt Nam và thế giới (ISO 527); 
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- Tính chất kéo của vật liệu xác định theo TCVN 4509:2006; 

- Độ cứng của vật liệu được xác định theo TCVN 1595-1:2007; 

- Độ bền mài mòn của vật liệu được xác định theo TCVN 1594-87. 

3. Kết quả nghiên cứu và thảo luận 

 

Hinh 5. Cao su NBR sau lưu hóa bằng khí nóng áp lực cao 

dùng cho mẫu thử và buồng bơm 

Bảng 3. Kết quả cơ tính của sản phẩm sau khi lưu hóa 

STT Thông số Đơn vị Kết quả 

1 Độ bền kéo đứt  MPa 11,8 

2 Độ dãn dài khi đứt % 530 

3 Độ dãn dài dư  % 33,2 

4 Độ cứng  Shore A 66 

5 Độ mài mòn  cm3/1,61 km 1,78 

6 Độ kéo bóc  MPa 7,5 

7 Độ kéo trượt  MPa 18,8 

Kết quả đo các chỉ tiêu cơ lý của mẫu thử được thực hiện tại Viện Hóa học - Viện Hàn 

lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Bảng 3). 

- Các kết quả thử nghiệm thu được về cơ tính của lớp cao su kim loại phù hợp với các 

số liệu tính toán động lực học chất lỏng của buồng bơm và các tiêu chuẩn về cao su. Kết 

quả này cho thấy khả năng ứng dụng công nghệ phủ lưu hóa cao su không khuôn bằng áp 

lực cao cho buồng bơm.  

- Với công nghệ phủ cao su không khuôn bằng hơi nóng áp lực cao cho phép thực 

hiện ở tất cả các buồng bơm với kích thước và hình dạng khác nhau. 

- Về mặt kinh tế, khi áp dụng công nghệ phủ cao su lên buồng bơm thì giá thành 

không cao, thuận tiện cho việc phục hồi thay thế lớp phủ, kéo dài tuổi thọ của buồng bơm 

nên sản phẩm này có thể ứng dụng rất tốt cho các bơm hút làm việc trong điều kiện vận tải 

dung dịch cát và khoáng chất. 
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4. Kêt luận và kiến nghị 

4.1. Kết luận 

- Lần đầu tiên sản phẩm buồng bơm được phủ một lớp cao su chịu mòn bằng hơi nóng 

lưu hóa dưới áp lực cao được áp dụng tại Phòng thí nghiệm trọng điểm Công nghệ Hàn và 

Xử lý bề mặt - Viện nghiên cứu Cơ khí. Kết quả chạy thử, kiểm tra được đơn vị thử nghiệm 

đánh giá cao, cho thấy, sản phẩm của đề tài rất phù hợp và mở ra khả năng ứng dụng để 

thay thế hàng nhập ngoại. 

- Một số kết quả nghiên cứu ứng dụng công nghệ phủ lớp cao su NBR vào lòng bơm 

với chế độ công nghệ đạt các chỉ tiêu chất lượng sử dụng:  

 + Nhiệt độ lưu hóa đạt 135°C; 

 + Áp suất tác dụng lên bề mặt cao su đạt 30 kgf/cm2; 

 + Thời gian lưu hóa 30 phút. 

- Đã nghiên cứu về cơ sở lý thuyết: nguyên lý hoạt động, tình trạng làm việc của bơm 

làm việc trong môi trường cát, than và dung dịch khoáng chất, tính toán được các thông số 

động lực học của dòng tải tác dụng lên vỏ bơm. 

- Đã nghiên cứu những tính chất cơ lý của các loại cao su chịu mài mòn và lựa chọn 

được loại vật liệu cao su chịu mài mòn NBR, cũng như chất bám dính phù hợp. 

- Đã thiết lập quy trình công nghệ cho việc lưu hóa cao su không khuôn bằng hơi nóng 

áp lực cao và tiến hành thực nghiệm đưa ra sản phẩm theo yêu cầu. 

4.2. Kiến nghị 

- Còn tồn tại nhiều vấn đề chưa được nghiên cứu đầy đủ, vì đây là lĩnh vực mới về vật 

liệu cao su công nghiệp, đặc biệt, là cao su chịu mài mòn thay thế vật liệu kim loại. Cần 

phải đi sâu vào nghiên cứu về vật liệu cao su tổng hợp, nhằm tạo ra loại vật liệu cao su tốt 

nhất, áp dụng vào sản phẩm cụ thể. 

- Qua việc thực hiện phủ cao su vào buồng bơm, đề tài thấy rằng: Suất cao su nguyên 

liệu ở dạng tấm sẽ ít hiệu quả hơn so với việc suất nguyên liệu cao su ở dạng bột. Tuy 

nhiên, hiện nay ở Việt Nam rất ít cơ sở tạo được bột cao su nguyên liệu. Cần nghiên cứu 

sản xuất bột cao su nguyên liệu cho việc phủ bề mặt trước khi lưu hóa. 
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