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Resum 

L’objecte d’aquest projecte és el de analitzar mostres d’olis provinents de motors per 

detectar-ne diferents tipus de contaminants.  

Els olis tenen una funció lubrificant en el motor que impedeix el desgast mecànic entre 

peces en moviment, aquests olis circulen pel motor dins un circuit tancat. El moviment 

d’aquest és continu, l’únic punt on l’oli està en repòs és en el càrter que és un dipòsit 

on hi disminueix la seva temperatura abans que una bomba l’empenyi cap al motor. 

Degut a que els lubrificants fan aquesta funció tan important pels motors ens interessa 

fer-ne el manteniment correctament per evitar la presència de contaminants que 

comportin una disminució o variació de les seves propietats lubrificants. Els 

contaminants més comuns en aquests olis solen ser: 

- Aigua. 

- Partícules metàl·liques.  

- Restes de combustible. 

- Restes d’anticongelant.  

- Restes d’altres olis. 

 

Un cop hem fet una recerca bibliogràfica sobre els contaminants de l’oli i els seus 

efectes adversos decidim utilitzar dues tècniques per saber si emprant-les podem 

detectar-hi els contaminants.  

 

Espectrofotòmetre d’Absorció Atòmica de Flama 

 

Primer de tot establim la teoria de cadascuna de les tècniques en l’apartat de mètode 

del projecte i seguidament portem a terme els anàlisis.  En l’apartat  pràctic la primera 

tècnica que utilitzem és l’espectroscòpia AA de flama, l’aparell que farem servir és 

l’Espectrofotòmetre d’Absorció Atòmica de Flama Varian SpectrAA 55B del laboratori 

de motors i olis lubricants situat l’edifici PII.  Pels nostres estudis comptem amb 25 

mostres que provenen del servei ADOC de Repsol, de cadascuna de les quals en 

tenim un full d’anàlisis complert  que utilitzarem per comprovar els nostres resultats. 

 

El que analitzarem amb l’espectrofotòmetre són els metalls pesants que té cada 

mostra, ja que la concentració d’aquests augmenta degut al contacte entre l’oli les 

peces mecàniques en moviment del motor. 
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 Utilitzarem l’espectrofotòmetre per conèixer les concentracions en ppm’s de ferro i de 

coure en les mostres, també podríem analitzar altres metalls com el níquel, el qual, 

també és un dels principals contaminants dels olis lubricants ja que forma part de la 

majoria de peces que composen les juntes dels motors. Però per falta de temps hem 

limitat l’anàlisi d’aquests contaminants al ferro i coure.  

Seleccionem 15 mostres d’oli de procedència Repsol amb concentracions diferents de 

ferro, seguidament preparem els patrons que absorbirà l’aparell per fer la recta de 

calibratge, l’ideal és que per minimitzar l’error les mostres a analitzar tinguin una 

concentració del metall situada al més al mig possible de la recta. 

 

En l’annex tenim pas per pas el mètode de preparació de l’aparell pels anàlisis i en la 

memòria hi trobem els passos seguits per la preparació de patrons i de mostres. 

 

De la mateixa manera que en el cas del ferro, també realitzem l’anàlisi del coure en les 

nostres mostres ja que valors molt alts d’aquest en olis ens indicaran la fi de la seva 

vida útil. Seleccionem mostres amb concentracions de coure molt diferents, però 

situades dins del rang dels nostres patrons i en realitzem l’estudi. En aquests anàlisis 

la part més important és la elaboració de patrons i l’obtenció de la recta de calibratge 

per part de l’espectrofotòmetre ja que realitzarem els càlculs a partir dels valors 

d’aquesta. 

 

Tal i com veurem en la memòria, gràcies a la comparació de resultats entre els 

obtinguts i els elaborats per un laboratori extern podrem determinar si l’espectroscòpia 

d’absorció atòmica de flama serà o no una bona tècnica per a la detecció quantitativa 

de metalls com el ferro i el coure en els olis lubrificants per motors. 

 

Espectrofotometria infraroja 

 

La segona tècnica que utilitzarem per a la detecció de contaminants és 

l’espectrofotometria infraroja, de la mateixa manera que amb la tècnica anterior, abans 

de realitzar anàlisis hem fet una recerca bibliogràfica del mètode.  

 

La utilitzem per la detecció, en diferents percentatges en pes, de contaminants com: 

 

- Altres olis. 

- Aigua destil·lada. 

- Gasolina 95. 

- Gasolina 98. 
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- Diesel e+. 

- Diesel e+ 10. 

- Biodiesel. 

- Propilenglicol. 

- Bicontaminació ( aigua i un combustible / propilenglicol). 

 

I també per comprovar la variació dels espectres d’olis que han patit en major o menor 

mesura l’efecte de l’oxidació i de la nitració.  

El que fem per a la detecció de contaminants és comparar un oli Elf Solaris 5W-30 

sense ús, amb mostres d’aquest amb diferents percentatges en pes dels contaminants   

descrits anteriorment.  

Seleccionem un contaminant i fem diferents mostres amb percentatges en pes 

d’aquest, seguidament en busquem l’espectre d’absorció i gràcies als pics deguts a les 

molècules presents en la mostra i pròpies del contaminant podem detectar-lo.  

Seguidament fem assajos de menor a major concentració d’aquests fins a trobar la 

quantitat mínima detectable i distingible gràficament. 

 

Contaminant Detectable i distingible  

Percentatge en 

pes detectable 

qualitativament 

Pic de referència 

Gasolina 95 Efitec Sí 10-15% 740 cm-1 

Gasolina 98 Efitec Sí 10-15% 740 cm-1 

Diesel e+ Sí 10-15% 1740 cm-1 

Diesel e+ 10 Sí 10-15% 1740 cm-1 

Biodiesel Sí 5% 1740 cm-1 

Aigua Sí 20% 1640 cm-1 

Propilenglicol Sí  10% 1160 cm-1 

Taula 1: Resum límits de detecció obtinguts per a cada contaminant. 

 

Val a dir que per fer els gràfics comparatius hem utilitzat el programa OriginPro 9, que 

era completament nou per mi, per tant s’ha afegit a l’annex un apartat amb els passos 

per realitzar una comparativa gràfica entre dues taules de dades. 
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Aprofitant l’espectrofotòmetre infraroig també hem comparat espectres d’olis amb 

diferents graus d’oxidació i de nitració, senyalant-ne els pics propis dels productes de 

cada reacció.  

 

Exemple de la comparació d’espectres: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Espectres d’un mateix oli amb oxidació o sense. 

 

La figura següent ens permet veure dues coses; primer de tot com son els espectres 

d’absorció amb els que treballem i també, l’absorció pròpia dels productes d’oxidació 

situada a un 1670 cm-1. 
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