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مقاله پژوهشی

بررسي رفتار و تاثیر دی سولفید مولیبدن  MoS2پوششدار شده
با پلي اتیلن گلیكول در مشخصات روانكاری روغن موتور
مرزبان شكری 1و یاسر مالیي

برزی*2،

 -۱دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه مهندسی مکانیک ،واحد کاشان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کاشان ،ایران
 -2گروه مهندسی مکانیک ،واحد کاشان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کاشان ،ایران

تاریخ ثبت اولیه ،1398/08/21 :تاریخ دریافت نسخه اصالح شده ،1398/11/22 :تاریخ پذیرش قطعي1398/12/15 :

چكیده
در این مطالعه ،تاثیرات سولفید مولیبدن بدون پوشش و پوشششدار ششده (بشا پلشی اتشیلن گلیکشو) بشا للتش هشای متتلشر روی مشت شههشای
روانکاری یک رولن موتور پایه به روش تجربی مورد بررسی قرار میگیرد .برای انجام این کشار رولشن موتشور ایرانشو) ریسشین

 10W40بشه

عنوان رولن پایه در نتر گرفته شده و سپس رولن نانو با للت های متتلر ششام  ۰/۰۱ ،۰/۰2۵و  ۰/۰۵درصشد وزنشی بشه روش آلتراسشونیک
تهیه و ساخته شد .ویژگیها و اندازه ذرات نانو در رولن با استفاده از روشهشای آزمایششگاهی ماننشد  TEMو  XRDبررسشی ششده و همچنشین
جه  ،شدت ،اندازه و حجم معلق در رولن به کمک روشهشای ییشرسشنجی  FTIRو  DLSمشورد تللیش قشرار گرفش  .بشه منتشور بررسشی
عملکرد رولن و تاثیر روی مشت ههای اصطکاک و سایش رولن موتور ،تس
للت های فوق انجام شده و نتایج آن ثب

استاندارد چهار ساچمه روی رولن پایه و رولشنهشای نشانو بشا

شد .نتایج آزمایشهای ییرسنجی روی رولن با پوششدار و بدون پوشش با للت هشای متتلشر

نشان داد که میزان تهنشینی و رسوب ذرات پوششدار با درصد وزنی  ۰/۰۱درصد سولفید مولیبدن کمترین میزان را دارا بوده و بهترین همگنشی
را ایجاد میکند .همچنین نتایج تس
للت

 ۰/۰۵درصد نسب

چهار ساچمه حداکثر حدود  2۰درصد کاهش خواص سایششی رولشن را بشرای نشانوذره بشدون پوششش بشا

به رولن پایه نشان داد.

واژههای كلیدی :مولیبدن سولفید ،پوششدار ،روغن موتور ،سایش ،اصطكاک.

 -1مقدمه

عنوان مواد میزبان شیمی افزایشی [ ]۷همواره مورد توجه بوده
اس  .در سا)های اخیر توجه زیادی به بهبود کیفی

سشوخ

مولیبدن سولفید به دلی کاربردهای بالقوه خود در حوزههایی

در موتششور خوردروهششا شششده اسش  .بنششابراین ،در فرموالسششیون

مانند الکتروشیمی ،روانکاری [ ،]۱-۵تجزیه [ ]۶و همچنین بشه

کشاهش

رولن موتور به روانکارهایی توجشه ششده کشه باعش

* عهدهدار مكاتبات :یاسر مالیی برزی
نشاني :بلوار قطب راوندی ،خیابان استادان ،صندوق پستی ۸۷۱۳۵-۴۳۳کد پستی ۸۷۱۵۹۹۸۱۵۱
تلفن ،۰۳۱- ۵۵۵۴۰۰۵۵ :دورنگار ،۰۳۱-۵۵۵۴۰۰۵۶ :پست الكترونیكيy.molaee@iaukashan.ac.ir :

70

مجله علمي-پژوهشي نانومواد

سا) دوازدهم ،شماره  ،42تابستان ۱۳۹۹

گرانروی و اصطکاک مشیششوند [ .]۸مولیبشدن سشولفید یشک

در این روش متلویی شام مولیبدن هگزاکربنیش و گشوگرد

که برای کاهش سشایش ،اصشطکاک و

امشواج قشوی و مشافوق

روان کننده مهم اس

شرایط لغزندگی مشرزی بشه

افزایش تلم پذیری رولن تل

کار میرود .این ترکیب ،پشودری سشیاه رنش

صوت قرار میگیرند .ادعا شده اس

که ترکیب نشانو بدسش

و نشامللو) در

آمده با این روش  ۱۰درصد فعا)تر بوده و حتی در مقایسه بشا

و یششک

و

ملششیطهششای آبششی معمششولی و حششال)هششای آلششی اس ش
روانکار عالی در دمای باالس

در حال) آلی و اتمسفر آرگون تلش

که در خالء یشا در اتمسشفر تشا

روتنششیم دی سششولفاید ،کششه کاتالیس شتی بسششیار گششران قیم ش
متداو) اس

بهتر عم میکند [ .]2۱در سا)های اخیر ساخ

 ۱2۰۰ ºCو در هوا تشا  ۳۵۰ ºCپایشدار اسش  .سشاختار بلشوری

این مشاده در ملشیط آبشی بشا اسشتفاده از آمونیشوم مولیبشدات و

 MoS2یبیعی شش وجهی اس  .ویژگیهای روانکاری ذاتی

تیواستامید در حضور سدیم دودسی سشولفات گشزارش ششده

آن مربوط به فضای گسشترده و نیروهشای ضشعیر و S-Mo-S

[ .]22مشکلی که این ترکیب برای کاربرد در روانکاری

واندروالسی پیوندی بین الیه های ساندویچی بار مثب
روی سطح اس
اس

خالص

کشه سشبب گسشترش دافعشه الکترواسشتاتیکی

[ .]۹روش های متفشاوتی بشرای سشاخ

ایشن ترکیشب در

ابعاد نانو و با ریت های گوناگون ارائه شده اس

اس

دارد این اس

که بسشیاری از ترکیشبهشای مولیبشدن ،قشدرت

پراکندگی کمی در رولنهای روان کننده داشته و باید سطح
آنها توسشط یشک لیگانشد مناسشب پوششش داده ششود تشا مشان

که برخشی

چسبیدن ذرات و افزایش انلال) و پایداری آنها را در رولن

از آنها عبارتند از :تجزیه گرمایی آمونیم تترامولیبدات [،]۱۰

شود .افزون بر این ،پوشش ایجاد شده میتواند خاصی

ضشد

واکنش استوکیومتری متلوط پودرهای مولیبدن و گوگرد در

خوردگی و ضشد اکسشایش آنهشا را بهبشود بتششیده ،قابلیش

خششالء و دمششای بششاال [ ]۱۱واکششنش در فششاز گششازی اکسششیدهای

تلم فشار باال را به آنها داده و ویژگیهای ضد اصطکاک

مولیبدن بشا  H2Sدر ملشیط احیشا کننشده [ ،]۱2،۱۳لیشزر [،]۱۴

آنهششا بششرای رولششنهششا را افششزایش دهششد [ .]2۳،2۷-۳۱ترکیششب

پرتو الکترونی [ ]۱۵و تابش گامشا [ .]۱۶کشه در حشا) حاضشر،

 MoS2به راحتی قادر به تشکی کمپلکس بشا ترکیبشاتی ماننشد

سنتز کنتر) شده مولیبدن سولفید به للاظ کشارایی خشاص آن

آمینهشای آلشی ،کربوکسشیلیک اسشیدها ،دی الکیش دی تیشو

[.]۱۷

فسفریک اسید و مشتقات آن و دی الکی دی تیو کاربامیشک

آزمایشها نشان دادهاند ییشر گسشتردهای از ترکیبشات ماننشد

اسیدها و مشتقاتش بوده و به این ترتیب سبب پایداری تعلیشق

سورفکتان ها ،پلیمرها و حتی گونههای اتمی (مانند یونهای

و معلق ماندن آنها و نیز انلال) آنها در حال) آلی لیرقطبی

فلزی میتوانند در کنتشر) انشدازه و سشطح ویشژه ذرات مشثثر

مانند هیدروکربنها و رولنهای روان کننده نفتشی مشیششوند

باشند [ ]۱۸،۱۹روشهای فوق همگی مستلزم دما/فششار بشاال و

[ .]2۴حضور و افزایش عوام پوشش دهنده سطح تاثیری بشر

یا استفاده از دسشتگاههشای ویشژه هسشتند .بنشابراین ،روشهشای

رونشد اسششپکتروفتومتر ییشرسششنج ،واکشنش شششیمیایی در یششی

در نقش کاتالیس

ناهمگن اهمی

ویژهای یافتشه اسش

ساده و راح تر مانند روشهای ساخ

در ملیطهای مللو)

فرآیند ساخ

نداشته و ییشر مولیبشدن سشولفید نشانو بدسش

بسیار مورد توجه هستند .تهیه این ماده با روش سونوششیمیایی

آمده ،در عم مشابه نمونههای بدون پوششش اسش

منجر به تولید ذرات مولیبدن سولفید در ابعاد نانو میشود کشه

مطالعات زیادی روی تکنولوژی های تهیشه پشودر بشه صشورت

سشطح لبشههشا افشزایش یافتشه و ویژگشی

جداگانه و یا روشهشای پراکنشده کشردن آنهشا در رولشن بشه

کاتالیستی آن بهبود مییابد .این روش شام تشکی  ،رششد و

تنهایی انجام شده و کمتر به تاثیر آنها در عملکرد روانکاری

که از امواج صشوتی

بر اساس تسش هشای اسشتاندارد بشا آنالیزهشای ریزسشاختاری و

در این حال

مساح

شکستن حبابهای گاز در مللولی اس

برای هم زدن و اختالط آن استفاده میشود [.]2۰

پراکندگی به صورت همه جانبه پرداخته شده اس .

[.]2۵،2۶

بررسي رفتار و تاثیر ...

سا) دوازدهم ،شماره  ،42تابستان ۱۳۹۹

در مطالعه حاضر ،با توجه به روششن ششدن اهمیش
سولفید مولیبدن جه
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و کشارایی

بهبود خواص روانکشاری رولشنهشا در

مطالعات قبلی ،تللی آزمایشگاهی جشامعی بشر روی خشواص
عملکشششردی خشششود بشششر اسشششاس روش سشششنتز آنهشششا و ضشششمنا
مشت ه های پراکندگی این ذرات در رولن پایشه و همچنشین
تاثیر هر یک از این مراح و پارامترهای متتلر آنهشا بشرای
دو شک سولفید مولیبدن بدون پوشش و پوششدار ششده (بشا
پلی اتیلن گلیکو) با للت های متتلر روی مشت شههشای

شكل  :1شماتیک ساختار آزمون چهار ساچمه.

روانکاری یک رولن موتشور پایشه بشه روش تجربشی صشورت
می گیرد .از روش سنتز پودر برای تهیه نانوپودرهشای سشولفید
مولیبدن استفاده می شود بشه یشوری کشه دارای ششک کشروی
بششوده و قابلی ش

پتششششششوندگی خششوبی در روانکششار (رولششن

موتور داشته باشد و از تشه نششینی و کلوخشه ششدن در رولشن
موتور جلشوگیری ششود .جهش

پراکنشده کشردن پشودر نشانوی

سششولفید مولیبششدن در رولششن از سششه روش همششزن مغناییسششی،
همزن پلیترون و حمام آلتراسونیک استفاده شده و توانایی هر
یشک از ایششن روشهشا در پایششداری رولششن نشانو بدسش
بررسی مشی ششود .سشپس وضشعی

آمششده

پراکنشدگی و پایشداری در

رولن در هر یک از روشها از یریق آنالیزهای متتلر مورد
بررسی قرار گرفته بهترین روش پراکندگی و پارامترهشای آن
مشتص گردیشد .همچنشین نمونشههشای متتلشر پوشششدار و
بدون پوشش رولن نانو سولفید مولیبدن جه
قطر سایش از یریق تس

بررسی میشزان

چهشار سشاچمه مشورد بررسشی قشرار

گرفته و نتایج ارائه میشود.

در این تس سه ساچمه در پایین قرار گرفته و در یک ملفته
ملکم به یکدیگر نگه داشته میشود و ساچمه دیگر روی این
سه ساچمه ،روی یشک ملشور مشیچرخشد .سشاچمههشا داخش
رولن مورد آزمایش قرار مشیگیرنشد .از ایشن آزمشایش بشرای
انششدازهگیششری توانششایی رولششن دنششده و سششایر روانکارهششا در
جلوگیری از سایش قطعات استفاده میشود .آزمایش در یک
سرع  ،درجه حرارت و بار مشتص انجام مشیششود .پشس از
پایان آزمایش میانگین قطر اثر سایش روی سه ساچمه ثاب به
عنوان نتیجه آزمایش گزارش میشود .همچنین این آزمشایش
بششرای ارزیششابی رانششدمان رولششن در بارهششای خیلششی زیششاد نیششز
میباشد .برای این منتور ،ساچمه باالیی با سشرع
دور در دقیقه ،روی سه ساچمهی ثاب
درجه حرارت آزمایش کنتر) شده نیس

پایینی میچرخد (ولی
 .زمان هر آزمایش

ده ثانیه میباشد .اگر در این بازه زمانی ساچمهها به هم جوش
نتورند ،مقدار بار افشزایش مشییابشد (وزنشه دیگشری گذاششته
میشود تا زمانی که سشاچمهی دوران کننشده بشه سشه سشاچمه

 -2فعالیتهای تجربي

ثاب

 -1-2روغن پایه و خواص و مشخصات روانكاری

 ASTM D-2783تل

جشوش بتشورد .آزمشون مشورد نتشر براسشاس اسشتاندارد

رولن پایه در نتر گرفته شده برای این مطالعشه رولشن موتشور

زمان یک ساع

 10W40بششا مشت ششات اسششتاندارد مششیباشششد .بششرای بررسششی

نیوتن انجام میگیرد.

مشت شات روانکشاری ایشن رولشن از تسش

۶۰±۱۷۷۰

و تل

ششرایط  ،۳۵ ºCسشرع ،۱۷۶۰ rpm
بار  ۴۰کیلوگرم نیرو (معاد) با ۳۹2

اسشتاندارد چهششار

بطور کلی نتیجه این آزمایش به صورت مشت ه نقطه جوش

ساچمه و دیگر تس های مربویه استفاده شده اس  .ششک ۱

جشوش خشوردن سشاچمههشا

شماتیکی از دستگاه تس

چهار ساچمه را نشان میدهد.

خوردن (مقشدار بشاری کشه باعش

میشود و شاخص بار سایش گزارش میشود .شاخص بار
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سا) دوازدهم ،شماره  ،42تابستان ۱۳۹۹

با متوسط بارهای به کار برده ششده بشرای ده

توانایی پتش ششدن در رولشن موتشور را ندارنشد .بشه عبشارت

سایش برابر اس

آزمایش ،قب از رسیدن به نقطه جوش خوردن چهشار سشاچمه

پراکنشده شششدن مناسشب در سشیاالت آلشی ماننششد

به یکدیگر .نتشایج بدسش
پژوهشگاه صنع

نف

آمشده از ایشن تسش هشا کشه توسشط

دیگشر جهش
رولن الزم اس

با مشاده و روش سشنتز مناسشب پوشششدهشی

تهران روی یک نمونشه از ایشن رولشن

شوند و ضمنا این پوشش با اجشزای رولشن موتشور همتشوانی

انجام شده در جدو)  ۱آورده ششده اسش  .همچنشین خشواص

داشششته باشششد .در ایششن مطالعششه ،جهش

تهیششه نششانوپودر سششولفید

فیزیکی و روانکاری رولن پایه در جدو)  2ارائه شده اس .

مولیبدن ابتدا در یشک بشالن  2۵۰میلشیلیتشری سشه دهانشه۱2۰ ،
میلیلیتر آب یونزدایشی ششده ،افشزوده ششد و بشا یشک سشامانه

جدول  :1نتایج آزمایشات چهار ساچمه ،نقطه

گرمکن مجهز به تنتیم کننده گرما ،همراه با همشزن تشا ۷۰ ºC

جوش ،بار سایشي ،و تست فالكس روغن پایه.

به مدت ده دقیقشه گرمشا داده ششد .سشپس  ۱۰میلشیمشو) (2/۴

نمونه

خواص
تس

ارسالي

واحد

روش
آزمون

چهار ساچمه

نقطه جوش خوردگی (kg

2۵۰

شاخص سایش بار

۷۶/۳2

kgf

ASTEM
D 2783

(کیلوگرم فوت
قطر خراش (میلیمتر
(40 kg Load,
)1200 rpm, 1 h

۰/۳۴

mm

ASTEM
D 4172

۳۶۳۰۰

MPa.s

ASTEM
D 4684

۴ /۱

MPa.s

گرم سدیم مولیبدات به آن افزوده و پشس از انلشال) کامش ،
مقشششدار  2۰میلشششیمشششو) ( ۱/۴گشششرم آمشششین هیدروکسشششی
هیدروکلراید ح شده در  ۱۰میلیلیتر آب یونزدایی شده به
ظرف واکنش افزوده شد .پس از افزایش آمشین هیدروکسشی
رن

متلوط واکنش تیره و تیرهتر میششود تشا در خاتمشه بشه

رن

سبز متمای به آبی درمیآید .پشس از یشک سشاع ۳۰ ،

میلششیلیتششر اسششتن بششه متلششوط واکششنش افششزوده شششد .سششپس ۱

ویسکوزیته دما پایین
( -۳۰درجه

میلشششیمشششو) ( ۰/۷گشششرم نمشششک پیریشششدینیم دی الکیش ش دی
تیوفسفات ( DDPPyبه عنوان عام پوششدار کننده افزوده

ویسکوزیته دما باال و نرخ
برشی باال (درجه

ASTEM
D 4741

)(HTHS

و باع

میشود متلوط واکنش چسبناک و هالهای از رنش

بنفش در آن بوجود آید .سشرانجام  2۰میلشیمشو) ( ۴/۳گشرم

تس فالکس
)(Falex Test

۱۱۶۰

بار شکس

1bf

ASTEM
D 2233

)(Failure Load

سدیم سولفید ح شده در آب یونزدایی شده افشزوده ششد و
واکنش به مدت سه ساع

ادامه یاف  .متلوط واکنش تا ۶۵

درجه سانتیگراد سرد و با استفاده از کلریدریک اسید اسیدیته

 -2-2تهیه و ساخت نانوذرات سولفید مولیبدن

متلوط کنتر) شد ( pHدر گستره  ۶تشا  . ۷/۵سشپس متلشوط
واکششنش تششا دمششای ملششیط خنششک ،فیلتششر و رسششوب بششا آب

سنتز مولیبدن سولفید به روشهای متفاوتی امکانپشذیر اسش .

یونزدایی شده شسته شد .نهایتا فرآورده به صورت پودر سیاه

پراکندگی مناسشب در رولشن بایشد بشه

آمد .نانوذرات سولفید مولیبدن بشه دو

با توجه به اینکه جه
شک کروی بدس

آید تا قابلی

مولیبدن سولفید بدس

پتش ششوندگی خشوبی در

صورت بدون پوشش و پوششدار بشا پلشی اتشیلن گلیکشو) بشا

روانکارها (رولن موتشور داششته باششد بایشد از روش سشنتزی

درصد وزنی  ۰/۰۵و  ۰/۰۱به روش سنتز ساخته ششد .ششک 2

استفاده کشرد کشه مشت شات فشوق را داششته و از تشهنششینی و

نمونه ای از نانوپودر تهیه شده به روش فوق را نشان مشیدهشد.

کلوخه شدن در رولن موتور جلوگیری شود .این به تنهایی

تمام مواد و حال)های بکار رفته از  Merckتهیه شده اس .
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جدول  :2مشخصات و خواص روغن پایه.

خاصیت
مقدار

VI

ویسكوزیته
۱۶۳/۶2

VIS@40

VIS@100

Noack%

ویسكوزیته در

ویسكوزیته در

درصد

دمای 40 ºC

دمای 100 ºC

فراریت

۱۰2/۷۱

۱۵/۷۵۴

۱۱/۷۵

 CCS@-25تست گرانروی
در سرما (دمای )-25 ºC
۵۹۵۹

شک مشاهده میشود ،پیک شدت تابش در مقشادیر  2θبرابشر
 ۳۴/۳۸ ،۱۶/۴2 ،۸/۸۹و  ۵۷/۴۴ظاهر شده که الگوی پراش به
ترتیب پیک برای صفلات کریستالی  ۱۰۳ ،۱۰۰ ،۰۰2و ۱۱۰
را نشان می دهد و مششتص کننشده فشرم کریسشتالی نشانوذرات
سولفید مولیبدن و ساختار الیههای شش ضلعی آن میباشد .با
استفاده از معادله شرر و سطح زیر پیک ،میتوان اندازه ذرات
را نیز بدس

آورد.

شكل  :2سولفید مولیبدن ساخته شده پوششدار
با پلي اتیلن گلیكول ( )PEGو بدون پوشش
تهیه شده به روش سنتز شیمیایي.

سدیم مولیبدات ،سدیم سشولفید،آمین هیدروکسشی و هیشدرو
کلراید بدون آب به کار گرفته شدند.

 -3نتایج و بحث
 -1-3طیف پراش پرتو ایكس ((XRD

برای تعیین فاز کریسشتالی و انشدازه ذرات نشانو در نمونشههشای
سششاخته شششده از آنششالیز ییششر  XRDاسششتفاده شششده کششه نتیجششه

شكل  :3الگوی طیف پراشسنج پرتو ایكس  XRDنانوذرات

تللی برای یک نمونه در نمودار ششک ( ۳ششدت تشابش بشر

مولیبدن سولفید پوشش داده شده با پلي اتیلن گلیكول

حسب زاویه تابش اشعه نشان داده شده اس  .همانطورکه در

و لیست مشخصات نقاط پیک برای تعیین شكل و اندازه.
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۱

 -2-3بررسي ساختار نانوپودر تهیه شده بهه كمهک

جدول  :3نتیجه ایدكس ) (EDXنانوذره سولفید
مولیبدن پوششدار پلي اتیلن گلیكول.

روش  SEMو آنالیز EDX

Atomic%

Weight%

Element

شک  ۴ت ویری از توپوگرافی سطح مواد ( SEMنانوذرات

درصد اتمي

درصد وزني

عنصر

مولیبدن سشولفید پوشششدار بشا پلشی اتشیلن گلیکشو) را نششان

۴۸/۴2

2۱/۱۵

کربن

می دهد .همشانطور کشه در ششک مششاهده مشیششود ،آرایشش

۱۵/2۹

۸/۸۹

اکسیژن

2۴/۳۹

2۸/۴۴

گوگرد

) (PEGکه ایراف نانوذرات را احایه نمشوده انشد بشه صشورت

۱۱/۹۰

۴۱/۵2

اکسید مولیبدن

پوشش رشته ای به وضشو مششاهده مشیششوند .در جشدو) ،۳

۱۰۰

۱۰۰

مجموع

نانوذرات سولفید مولیبدن به شک منتم خوشهای بشه وضشو
نمایان مشی باششد .همچنشین زنجیشره هشای پلشی اتشیلن گلیکشو)

ایدکس ) (EDXنشانوذره سشولفید مولیبشدن پوشششدار ششام
درصد اتمی و درصد وزنی عناصر موجود آورده شده اس .

 -3-3روش پراكنده سازی نانوپودر در روغن پایهه
جهت تهیه نانو روغن
جه

پراکنده کردن پودر نانوی سولفید مولیبدن در رولن از

سشششه روش همشششزن مغناییسشششی ،همشششزن پلیتشششرون و حمشششام
آلتراسونیک استفاده شده و توانایی هر یک از این روشها در
پایداری رولن نانو بدس

آمده مطابق جدو)  ۴بررسشی ششد.

شرایط دمایی و زمان انجام فرآیند در هر روش ثبش

و ضشمنا

میزان پراکندگی ذرات و یکنواختی آنها در هر حال

توسط

عکسهای ( TEMروش های دیگر که در بتش بعد در مورد
آنها توضیح داده شده اس  .مورد بررسی قرار گرف  .همزن
مغناییسی هیچ گونشه تشاثیری از للشاظ پراکنشدگی در رولشن
نداش

ولی در دستگاه همشزن پلیتشرون بشا وجشود پراکنشدگی

خوبی که رولن ایجاد شده بود اما نتوانس

بطور کام ذرات

نانو را بطور یکسان از هم جدا کرده و یکنواختی ایجاد کنشد.
بنابراین بعد از گذش

زمان کوتاه دوباره در ته ظرف رسوب

کردند .اما در حمام اولتراسونیک تمام ذرات چه پوشش داده
شده و چه بدون پوشش بطور مطلوب پراکنده شده و سرع
تششهنشششینی آنهششا بششاال رفشش  .در مجمششوع اسششتفاده از حمششام
شكل  :4تصویری از توپوگرافي سطح مواد ( )SEMنانوذرات
مولیبدن سولفید پوششدار با پلي اتیلن گلیكول.

اولتراسششونیک عملکششرد بهتششری از دسششتگاه هششمزن پلیتششرون و
دستگاه همزن مغناییسی از خود نشان داد.
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جدول  :4اثر زمان همزدن ،دما و سازوكار همزدن در آزمون پراكنده شدن.

نانوذره
MoS2

پوششدار
بدون
پوشش
پوششدار
بدون
پوشش

زمان همزدن

دما ()ºC

سازوكارهمزن

وضعیت پراكنده شدن

۱2۰

همزن مغناییسی

در همان للته او) رسوب در ته ظرف الیه سیاهی تشکی داده

2۴۰

همزن مغناییسی

۱2۰

همزن مغناییسی

در همان للته او) رسوب در ته ظرف الیه سیاهی تشکی داد.

2۴۰

همزن مغناییسی

در همان للته او) رسوب در ته ظرف الیه سیاهی تشکی داد.

همزن پلیترون (۱2۰۰۰

 ۰/۰۵درصد بعد از  ۱۴روز رسوب در ته ظرف مشاهده شد.

دور بر دقیقه

 ۰/۰۱درصد بعد از  ۱۸روز رسوب در ته ظرف مشاهده شد.

همزن پلیترون (۱2۰۰۰

 ۰/۰۵درصد بعد از ۳روز رسوب در ته ظرف مشاهده شد.

دور بر دقیقه

 ۰/۰۱درصد بعد از  ۷روز رسوب در ته ظرف مشاهده شد.

(دقیقه)

۵۵
۵۵
۴۵

۴۵

۴۵

۴۵

پس از گذش

 ۵دقیقه رسوب در ته ظرف مشاهده شد.

پوششدار
(بدون

۱۰

دمای ملیط

حمام اولتراسونیک

پس از  2۰روز رسوبی در ته ظرف ب ورت عینی مشاهده نشد.

پوشش)

همانطور که در جدو)  ۴مشاهده میشود برای هر دو نوع ذره

پراکندگی ذرات در روانکار  ۱۰ minمشاهده شد.

بششدون پوشششش و پوششششدار سششولفید مولیبششدن روش حمششام
آلتراسونیک نتشایج پراکنشدگی بهتشری را نششان مشیدهشد .در
روش نهایی مورد استفاده ،ابتدا نمونه رولن موتشور ریسشین
ایرانو)  10W40به مدت یک ساع

بشا همشزن مغناییسشی بشا

دمای  ۸۰ ºCهم زده شد .سپس به این نمونه ،نانوذرات MoS2

بششا للت ش هششای متتلششر  ۰/۰2۵ ،۰/۰۵و  ۰/۰۱درصششد وزنششی
(شک  ۵اضافه شده و با دستگاه آلتروسونیک یی سه زمشان
 ۱۰و 2۰و  ۳۰ minانجام گرف

که بهترین زمان دستگاه برای

شكل  :5نمونههای نانو روغن با درصدهای
متفاوت پوششدار و بدون پوشش.
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 -4-3بررسهي وضههعیت پراكنههدگي و پایهداری در
روغن
 -1-4-3شناسایي شكل و اندازه قطر سهولفید مولیبهدن
در روغن به روش عكسبرداری TEM

میکروسشکو الکترونشی عبشوری ( TEMیکشی از ابزارهششای
بسششیار مفیششد بششرای تشششتیص شششک  ،انششدازه ،و توزی ش ذرات
نانوسیا) میباشد .این روش بشه ایشن ششک اسش

کشه پشس از

آماده شدن سوسپانسیون ،از آن یی زمانهای متتلر عکشس
شكل  :6عكس  TEMگرفته شده از مولیبدن سولفید

گرفته میشود و میزان رسوب در مای مشتص میشود .برای

پوششدهي شده با پلي اتیلن گلیكول در روغن.

بررسششی پایششداری ذرات در رولششن و قششرار گششرفتن در حال ش
کلوئیدی ،نمونه ها در زیشر میکروسشکو
مشاهده و بررسی شد .هر چه حال

الکترونشی )(TEM

تودهای و خوشهای شدن

در شک ها کمتر باششد نششاندهنشده پایشداری بهتشر در رولشن
می باشد .جه

 -2-4-3تست  DLSجهت تحلیل توزیع و انهدازه ذرات
نانو در روغن

جه

بررسی اندازه و توزی ذرات معلشق در رولشن از تسش

بررسی این موضوع در نمونه رولن های تهیشه

 DLSاستفاده شد .پراکنشدگی نشور دینشامیکی ) (DLSروششی

شششده ،پششس از تهیششه رولششن نششانوی بششا ذرات پوششششدار بششا

فیزیکششی اسشش

کششه بششرای تعیششین توزیشش ذرات موجششود در

درصدهای وزنی متتلر با زمان های آلتراسشونیک  ۳۰ ،۱۰و

مللششو)هششا و سوسپانسششیون اسششتفاده مششیشششود .ایششن روش

انجام آنالیز  TEMارسشا) ششد .ابتشدا

لیرمترب و سری برای تعیین اندازه ذرات در ملشدوده چنشد

روی نمونه  %۰/۰۵پوشششدار در  ۱۰دقیقشه اولتراسشونیک در

نانومتر تا میکرون بکار میرود .در فناوریهای اخیر ،ذراتی با

دمای کنتر) شده ملشیط  TEMگرفتشه ششد کشه ششک ذرات

قطر کمتر از نانومتر نیز با این روش قاب اندازهگیشری هسشتند.

کامال مششتص و پراکنشدگی مناسشب مششاهده ششد .ولشی در

این روش به برهمکنش نور با ذره بستگی دارد .نشور پراکنشده

مقای زمانی  ۳۰و  ۴۵دقیقه  TEMنمونه  ۰/۰۵درصد ،نمونشه

شششده بوسششیله ذرات موجششود در سوسپانسششیون بششا زمششان تغییششر

به دلی خوشه ای شدن ذرات به صشورت صشفله سشیاه رنش

میکند که می تواند به قطر ذره ارتبشاط داده ششود .نتشایج ایشن

 ۴۵دقیقه ،نمونهها جه

درآمد .سپس روی نمونه  %۰/۰۱پوشش دار مقای زمشانی ۱۰

تس

و 2۰و  ۳۰دقیقه اولتراسونیک و بعد  TEMگرفته شد .پشس از

مشاهده می شود قطر ذرات در نمونه رولشن موتشور ریسشین

بررسششی زمششانهششای متتلششر آلتراسششونیک بششرای نمونششههششای

 ۰/۰۵درصششد وزنششی بششدون پوشششش درگسششترده  ۴/۱۸۷تششا

متتلر پوششدار و بدون پوشش ،نمونه رولن نانوی MoS2

 ۱۰/۱۰ nmمیباشند که با قطشر  ۵/۶۱۵ nmبیششترین تعشداد را

پوششدار با  PEGو درصشد  ۰/۰۵بشا زمشان اولتراسشونیک ۱۰

در رولن دارند.

در جدو)  ۵ارائه ششده اسش  .همشانطور کشه در جشدو)

دقیقه از للاظ پراکنشدگی و یکنشواختی ذرات بهتشرین نتیجشه
مشاهده شد .شک  ۶توزی پوشششدار ششده و ششک کشروی

 -3-4-3بررسي پتانسیل زتا جهت پایداری در روغن

آمده را نششان مشیدهشد .همشان گونشه کشه در ششک ۶

یکی از مهمترین روشهای یافتن کیفی

پایداری نانوسشیا) از

مشاهده میشود ذرات دارای شک کروی بوده و چون ذرات

یریششق رفتششار الکتروفورتیششک (حرک ش

ذرات یششک مللششو)

از نوع پوششدار میباشند به خوبی از هم جدا شده اس .

کلوئیدی بر اثر جریان الکتریسیته آن اس .

بدس
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جدول  :5توزیع اندازه بدست آمده از آزمایش  DLSگرفته شده از روغن
نانویي  %0/05بدون پوشش جهت سایز نانوذرات سولفید مولیبدن.

۱۰/۱۰

۸/۷2۱

۷/۵۳۱

۶/۵۰۳

۵/۶۱۵

۴/۸۴۹

۴/۱۸۷

۰/2

2/۱

۹/۰

22/۷

۳2/2

2۵/2

۷/۶

اندازه ذرات
)(d.nm

درصد تعداد

بر اساس یک تئوری پایداری ،اگر پتانسشی زتشا دارای مقشدار

 -4-4-3تست اندازهگیری طیف عبور یا جهذ

مطلق باالیی باشد ،دافعشه الکتروسشتاتیک بشین ذرات افشزایش

در ناحیه طیفي مادون قرمز FTIR

مییابد که این منجر به پایداری خوب سوسپانسیون میشود.

آزمون  (Fourier Transform Infrared) FTIRروششی برتشر

ذراتی که بار سطلی باالیی دارند تمشایلی بشه تششکی خوششه

در اسپکتروسششکوپی یششا ییششرسششنجی مششادون قرمششز اس ش  .در

ندارند .معموال سوسپانسیونهای با مقدار مطلق پتانسشی زتشای

روش ییششرسششنجی مششادون قرمششز ،پرتششو  IRاز نمونششه عبششور

باالی  ۳۰ mVاز للاظ پایداری سوسپانسیون خوبی بشه ششمار

می کند .بتشی از آن توسط نمونشه جشذب و بتششی دیگشر از

میروند .در این مطالعشه نیشز بشرای بررسشی دقیشقتشر پایشداری

داخ آن عبور میکند .ییشر حاصش نششاندهنشده جشذب و

پتانسی زتا استفاده شده و نتایج آن در جشدو)

و اثر مولکولی نمونه را ایجشاد مشیکنشد.

ذرات از تس

مشششابه بششا اثششر انگش ش  ،سششاختار مولکششولی مششواد نیششز کششامال

 ۶ارائه شده اس .

منل ربفرد می باشد .این شاخ ه ،ییرسنجی مادون قرمز را

جدول  :6نتایج تست پتانسیل زتا و توزیع

برای آنالیز انواع متتلر مواد مفید میسازد.

اندازه ذرات سولفید مولیبدن.

نانوذره بدون
پوشش %0/05

نانوذره

نانوذره

پوششدار

پوششدار

%0/05

%0/01

۳-۴/۸

۵/۶-۱۸

نانومتر

نانومتر
+۳۴/۷
پایدار

اندازه

 ۴-۱۰نانومتر

پتانسی زتا

-۱۹/۵

+2۰/2

ناپایدار

ناپایدار

وضعی
پایداری

عبور مولکولی اس

نهوری

جه

بررسی دقیقتر شاخصهای پراکندگی سولفید مولیبدن

در رولن پایه تس
نتیجه تس

 FTIRانجشام ششد .در ششک هشای  ۷تشا ۹

به صورت ییر  IRنمونههای رولن پایه و رولن

نانو با  ۰/۰۵درصد وزنی ذرات پوشش دار و بدون پوششش را
نشان داده شده اس  .همانطور که در شک مشاهده مشیششود
پیک های ناحیه  ۳۸۵۴/۵۱تا  ۳۶۷۶/۴۳مربوط به  OHمیباشد
چون در ایشن ناحیشه جشذب ریوبش

داریشم .پیشک ۳۶۷۶/۴۳

مربوط به  NHو پیک پهن شده ناحیشه  2۹۵2/۵۸تشا 2۸۵۰/۹۸
بششرای مثششا) مقششدار پتانسششی زتششای نمونششه  ۰/۰۱درصششد وزنششی

مربوط به پیونشد هیشدروژنی و هیشدروژنهشای آلیفاتیشک CH

آمششده کشه ایششن نمونششه

اس  .پیک ناحیه  ۱۶۰۰تشا  ۱۶۴۰مربشوط بشه سشاختار  PEGو

پایدار میباششد (ذراتشی کشه پتانسشی زتشای آنهشا از ۳۰ mV

مولیبدن ) (Moدر روی سشطح اسش  .پیشکهشای  ۱۴۵۸/۱۸و

بیشتر و یا از  -۳۰ mVکمتر باشد ،پایدارنشد  .مقشدار پتانسشی

 ۱۳۷۶/۶۸و  ۱۱۵۵/۷۳مربوط به ارتعاشات کشششی و خمششی

پوشششدار حششدود  +۳۴/۷ mVبدسش

زتای  ۰/۰۵پوششش دار  +2۰/2 mVاسش
حال

کشه ذرات در ایشن

الکی بلند زنجیرههای پوششی هستند از جمله پیک ۱۴۵۸/۱۸

ناپایدارند .در نانوذرات  ۰/۰۵بدون پوشش پتانسی زتا

مربوط به پیوند الکیش =آلیفاتیشک مشیباششد .همچنشین پیشک

 -۱۹/۵ mVاس

و ذرات در این حال

ناپایدار هستند.

 ۹۷۷/۶۷وجود پیوند  P=Sرا نشان میدهد.
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Transmittance %

)Wave numbers (cm-1
شكل  :7نتیجه تست  FTIRروغن پایه بدون نانو.

Transmittance %

)Wave numbers (cm-1
شكل  :8نتیجه تست  FTIRروغن نانوی  %0/05درصد وزني بدون پوشش.
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)Wave numbers (cm-1
شكل  :9نتیجه تست  FTIRروغن نانوی  %0/05درصد وزني پوششدار با پلي اتیلن گلیكول .PEG

جه

بررسی خواص روانکاری رولشن نشانو و مقایسشه آن بشا

رولن پایه مجددا تسش

اسشتاندارد چهشار سشاچمه (اسشتاندارد

شک  ۱۱نتیجه بدسش

آمشده از تسش

چهشار سشاچمه مطشابق

الگوی استاندارد برای رولن موتور نانو بشا للتش

۰/۰۵گشرم

 2783 ASTM Dروی نمونههای رولشن بهبشود یافتشه انجشام

در نششانوذرات پوششششدار سششولفید مولیبششدن  MoS2را نشششان

شد .شک  ۱۰الگوی اسشتاندارد  ASTM D 2783مربشوط بشه

میدهد .مطابق الگوی اسشتاندارد  ،ASTM Dخشط سشبز خشط

تس چهار ساچمه را نشان میدهد که خط مورب پایینی خط

هرتز ،خط آبی خشط تعشاد) ،و خشط قرمشز مربشوط بشه رولشن

هرتز نامیده شده و خط  ABEخشط تعشاد) ،خشط  BCمرحلشه

نانویی می باشد که بین دو خشط سشبز و آبشی مشیبایسش

قشرار

ابتدایی قف  ،خط  CDمنطقه قف فوری و نقطه  Dنقطه جوش

داشته باشد .در شک  ۵نقطه  ۱تا  ۸نمودار قرمز مطابق الگوی

میباشد.

استاندارد روی خط تعاد) قرار دارد .اما نقطشه  ۸تشا  ۹نمشودار
قرمز که باید در مرحله ابتدایی قف قرار داشته باششد هنشوز در
منطقه خط تعشاد) قشرار دارد .همچنشین نقطشه  ۹تشا  ۱۰نمشودار
قرمز منطقه قف فوری اس
اس  .شک  ۱2نتیجشه بدسش

و در نقطه  ۱۰جوش اتفاق افتشاده
آمشده از تسش

چهشار سشاچمه

مطابق الگشوی اسشتاندارد بشرای رولشن موتشور نشانو بشا للتش
۰/۰۵گرم در نانوذرات بدون سولفید مولیبدن  MoS2را نششان
میدهد .در شک  ۶خط  ۱تا  ۸نمودار قرمز روی خط تعشاد)
و نقطه  ۸تا  ۹نمودار قرمز در مرحله ابتشدایی قفش قشرار دارد.
همچنین خط  ۹تا  ۱۰نمودار قرمز منطقه قف فوری قرار داشته
شكل  :10الگوی استاندارد  ASTM D 2783مربوط به چهار ساچمه.

و در نقطه  ۱۰جوش اتفاق افتاد.
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شكل  :11قطر خراش در برابر بار اعمال شده در روغن موتور ایرانول ریسینگ
با غلظتهای  0/05گرم در نانوذرات پوششدار سولفید مولیبدن .MoS2

شكل  :12قطر خراش در برابر بار اعمال شده در روغن موتور ایرانول ریسینگ با
غلظتهای 0/05گرم در نانوذرات سولفید مولیبدن بدون پوشش .MoS2

جدول  :7نقطه جوش خوردگي و شاخص سایش بار و قطر خراش روغن موتور با غلظتهای
مختلف از نانوذرات پوششدار و بدون پوشش با روغن موتور ایرانول ریسینگ.

قطر خراش
نمونه

(میليمتر)
)Wear scar (mm

رولن موتور ایرانو) ریسین

شاخص سایش بار
(كیلوگرم فوت)
Load-wear index
)(kgf

نقطه جوش خوردگي
(كیلوگرم)
)Welding point (kg

 10W40با

للت  ۰/۰۵درصد از نانوذرات پوششدار

۰/۳۵۱

۵۰/2۹

2۰۰

سولفید مولیبدن
رولن موتور ایرانو) ریسین

 10W40با

للت  ۰/۰۵درصد از نانوذرات بدون

۰/2۸2

۴۱/۸۴

2۰۰

پوششدهی سولفید مولیبدن
رولن موتور ایرانو) ریسین

۰/۳۴۰

۷۶/۳2

2۵۰
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در جشدو)  ۷ششاخصهششای قطشر خشراش ،سششایش بشار و نقطششه

سولفید مولیبدن (در هر دو حال

جوش خوردگی را برای  ۳نمونه رولشن پایشه ،رولشن نشانو بشا

بهترین نتیجه از للاظ ته نشینی و پایشداری دریافش

 ۰/۰۵درصد وزنی پوشششدار و بشدون پوششش مقایسشه ششده

نتیجه در یی آزمایشات  DLSو پتانسشی زتشا نیشز تاییشد ششد.

اس  .همانطور کشه در جشدو) مششاهده مشیششود میشزان قطشر

همچنین نمونه های متتلر پوشش دار و بدون پوشش رولشن

۰/۰۵گششرم از نششانوذرات

بررسی میزان قطر سایش از یریشق

خششراش رولششن موتششور بششا للتشش

پوششششدار سششولفید مولیبششدن  ۰/۳۵۱ mmبدس ش

آمششده کششه

نانو سولفید مولیبدن جه
تس

پوشش دار و بدون پوشش
ششد .ایشن

چهشار سشاچمه مشورد بررسشی قشرار گرفش  .در بهتشرین

استاندارد قطر خراش زیر  ۰/۴ mmمورد تایید مشیباششد .ایشن

حال  ،قطر سایش بشرای نمونشه  %۰/۰۵بشدون پوششش ۰/2۸2

۰/۰۵گرم از نشانوذرات بشدون

آمشد .در

میزان در رولن موتور با للت

میلیمتر و برای بشا پوششش  ۰/۳۵۱میلشیمتشر بدسش

پوشششش سششولفید مولیبششدن  ۰/2۸2 mmو در رولششن موتششور

صورتی که این میشزان در رولشن موتشور پایشه  ۰/۳۴میلشیمتشر

آمده اس .

تعیین شده بود .بنابراین کاهش حدود  %2۰/۸۵قطر سایش در

ایرانو) ریسین

پایه بدون نانو  ۰/۳۴ mmبدس

رولن با نانوذرات بدون پوششش سشولفید مولیبشدن نسشب

 -4نتیجهگیری

بشه

رولن موتور پایه مشاهده میشود.

در ایششن مطالعششه رولششن نششانو بششا درصششدهای متتلششر (چششه
پوششدار و چه بدون پوشش از للاظ مدت زمان تهنشینی و
پایداری سولفید مولیبدن بررسی شد .برای تهیشه نانوپودرهشای
سولفید مولیبدن از یک روش سنتز پودر استفاده شد به یوری
که دارای شک کروی بوده و قابلی

پتشششوندگی خشوبی

در روانکار (رولن موتور داشته باشد و از تهنشینی و کلوخشه
شششدن در رولششن موتششور جلششوگیری شششود .جهش

پوششششدار

کردن ذرات سولفید مولیبدن از پلشی اتشیلن گلیکشو) اسشتفاده
شد .در نهای

مشت ات پودر به کمشک تسش هشای ،XRD

 SEMو  EDXمششورد تللیشش و تاییششد قششرار گرفشش  .جهشش
پراکنده کردن پودر نانوی سولفید مولیبشدن در رولشن از سشه
روش همزن مغناییسی ،همزن پلیتشرون و حمشام آلتراسشونیک
استفاده شده و توانایی هشر یشک از ایشن روشهشا در پایشداری
رولن نانو بدس

آمده بررسی شد .سپس وضعی

پراکندگی

و پایداری در رولن در هر یک از روشها از یریق آنالیزهای
متتلر مورد بررسی قرار گرفتشه بهتشرین روش پراکنشدگی و
پارامترهای آن مشتص گردید.
بر اساس نتایج بدس
سرع

آمده ،در بدون پوشش ،با درصد بیششتر

تهنشینی باالتری نسب به درصد کمتر مشاهده شد .در

پوششدار هم رفتار مشابهی از للاظ سرع
بدون پوشش مشاهده شد .در نهای

تهنشینی با ذرات

رولن بشا للتش

%۰/۰۱
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