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1. Introducció 

 

1.1 Antecedents 

 

En les darreres dècades l’estudi per espectrofotometria infraroja per transformada de 

Fourier (IR-FT) s’ha utilitzat per a la determinació de composicions de diferents 

mostres degut als moviments de vibració propis dels enllaços dels elements que conté. 

Per a la seva part, l’espectroscòpia d’absorció atòmica de flama (FAAS) s’ha utilitzat 

extensivament durant els últims anys per determinar els metalls procedents dels 

motors i del les combustions presents en els olis lubrificants.  

Gràcies a aquesta tècnica s’ha pogut conèixer, de manera qualitativa i quantitativa, 

l’efecte en el motor i en els  olis lubrificants, la presència de substàncies que n’alterin 

el comportament i/o les  propietats. Aquestes substàncies sabem que poden provenir 

d’incremats procedents de la combustió, del circuit de refrigeració o bé l’ambient 

exterior. 

 

1.2 Objecte 

 

L’objectiu d’aquest projecte és combinar els dos mètodes per fer un diagnòstic 

complert de la degradació dels lubrificants i la determinació de la seva contaminació. 

Establir els procediments, pas a pas, per la realització dels anàlisis amb el FAAS i l’IR-

FT.  

Posar a punt l’espectrofotòmetre d’absorció atòmica del laboratori de lubrificants i 

combustibles per a determinar quantitativament el ferro i coure de diferents mostres 

d’olis lubrificants dels quals en tenim informes tècnics fets per laboratoris externs. 

Un altre dels objectius d’aquest projecte és l’estudi per espectrofotometria infraroja 

dels contaminants que poden haver-hi en els olis lubrificants per motors, determinant 

quin és el seu límit de detecció utilitzant aquesta tècnica. Seleccionarem els 

contaminants gràcies a la recerca bibliogràfica prèvia sobre els motors i els circuits que 

els conformen. 
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 Un cop seleccionats preparem diferents mostres amb percentatges d’un o més d’un 

d’aquest per determinar si l’espectrofotometria infraroja ens permet detectar-ne els 

pics. 

Un dels objectius principals és conèixer quins pics d’absorbància són propis de cada 

contaminant, quin és l’enllaç que els provoca i saber els límits de detecció del nostre 

equip. També estudiarem les variacions en els espectres de diferents olis lubrificants 

degut a la presència dels productes d’oxidacions i nitracions. 

 

1.3 Abast 

 

Primer de tot es portarà a terme una recerca bibliogràfica sobre els lubrificants per 

motors de combustió interna, el funcionament i estructura d’aquests motors i com 

afecta al sistema de lubricació i al motor la presència de contaminants en l’oli, 

seguidament estudiarem els dos mètodes espectroscòpics, així com dels principis 

teòrics en els que es basen. 

Posarem a punt l’espectrofotòmetre d’absorció atòmica, prepararem els patrons i 

mesurarem  la concentració de coure i ferro de diferents mostres, de les que ja tenim 

la composició gràcies als informes aportats pel laboratori d’anàlisi de lubricants ADOC 

de la petrolera Repsol. Comprovarem els resultats i ajustarem l’espectrofotòmetre per 

obtenir una bona exactitud i precisió. 

Basant-nos en la informació recollida sobre els motors i els circuits que el formen 

seleccionarem una sèrie de contaminants que,per diferents motius, poden arribar fins 

al circuit d’oli lubrificant. Els contaminants seran: aigua, combustible ( gasolina 95, 

gasolina 98, Diesel e+, Diesel e+10 i Biodiesel ), propilenglicol present en 

l’anticongelant i restes d’altres olis. A partir d’aquí analitzarem l’espectre de cada 

mostra i determinarem el límit de detecció d’aquest mètode per a cada contaminant 

per separat i també per barreges d’aquests. 

A més, estudiarem l’evolució dels pics d’absorbància deguts als productes de 

l’oxidació i de la nitració en diferents mostres de les quals en coneixem els seus índex 

d’oxidació i nitració. 
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2. Material  

Podem distingir el material que utilitzem al llarg d’aquest projecte en dos blocs, el 

primer és d’equips i equipaments i segon són les matèries primeres. En els nostres 

anàlisis exposats en la part de resultats hem utilitzat diferents equips.  

 

2.1 Per l’anàlisi del coure i ferro en l’espectroscòpia atòmica 

Matèria primera utilitzada per la preparació de patrons de diferent concentració: 

 

 Oli Base Conostan, 250 ml. 

 Xilè de Panreac, al 99% de concentració. 

 Patró multielement Conostan, concentració 

de 500 ppm. 

 

Eines utilitzades per la preparació de patrons: 

 Balança electrònica COBOS, Min: 0,05 g 

 Vas de precipitats de vidre, 200 ml. 

 Pera. 

 Pipetes graduades 5, 10 ml. 

 Agitador magnètic Selecta. 

 Bany ultrasònic Selecta. 

 

Un cop tenim els patrons multi element amb diferents concentracions, per l’anàlisi 

espectroscòpia necessitem: 

 Espectrofotòmetre Varian SpectrAA 55 

 Aire  

 Acetilè 

 Làmpada del metall a analitzar, en el nostre cas de Fe i Cu. 

Per la preparació de les mostres necessitem les mateixes eines que en la preparació 

de patrons i de matèries primeres: 

 Xilè : necessari per fer una dilució 80% xilè 20% oli mostra. 

 Mostres numerades d’origen Repsol 

Figura 2.1: Oli base i patró multielement. 
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- Mostres utilitzades en l’anàlisi de ferro i la seva concentració: 

 

 Mostra nº1: [Fe] = 3,12 ppm 

 Mostra nº2: [Fe] = 3,00 ppm 

 Mostra nº3: [Fe] = 5,11 ppm 

 Mostra nº4: [Fe] = 6,31 ppm 

 Mostra nº6: [Fe] = 11,97 ppm 

 Mostra nº7: [Fe] = 16,94 ppm 

 Mostra nº8: [Fe] = 12,41 ppm 

 Mostra nº11: [Fe] = 9,70 ppm 

 Mostra nº13: [Fe] = 45,85 ppm 

 Mostra nº16: [Fe] = 4,41 ppm 

 Mostra nº17: [Fe] = 3,38 ppm 

 Mostra nº20: [Fe] = 10,03 ppm 

 Mostra nº23: [Fe] = 37,51 ppm 

 Mostra nº24: [Fe] = 9,74 ppm 

 Mostra nº25: [Fe] = 20,73 ppm 

 

- Mostres utilitzades en l’anàlisi de coure i la seva concentració: 

 

 Mostra nº1: [Cu] = 0,59 ppm 

 Mostra nº2: [Cu] = 2,53 ppm 

 Mostra nº5: [Cu] = 2,78 ppm 

 Mostra nº6: [Cu] = 1,67 ppm 

 Mostra nº7: [Cu] = 8,01 ppm 

 Mostra nº8: [Cu] = 4,01 ppm 

 Mostra nº10: [Cu] = 18,42 ppm 

 Mostra nº11: [Cu] = 81,89 ppm 

 Mostra nº13: [Cu] = 23,58 ppm 

 Mostra nº14: [Cu] = 21,11 ppm 

 Mostra nº15: [Cu] = 11,07 ppm 

 Mostra nº19: [Cu] = 1,07 ppm 

 Mostra nº23: [Cu] = 2,66 ppm 

 Mostra nº25: [Cu] = 22,39 ppm 
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Aquestes mostres provenen de Repsol, en 

total en tenim 25 de diferents i de cadascuna 

tenim un informe tècnic d’anàlisis on s’han 

estudiat factors com: el desgast, mesura en 

ppm de metalls, la degradació, on hi veiem 

l’oxidació, nitració i viscositat entre d’altres i 

la contaminació. A l’Annex hi trobem les 

dades obtingudes pels laboratoris externs de 

cada mostra utilitzada per aquests anàlisis. 

 

 

 

2.2 Per l’anàlisi de contaminants amb l’espectrofotòmetre infraroig 

 

En aquest cas utilitzem com a aparell l’ Espectrofotòmetre Mattson 5000 FTIR. A més, 

per utilitzar aquest mètode necessitem fabricar pastilles de KBr per tant necessitarem: 

 Espàtula 

 KBr en pols  

 L’estri necessari per donar forma a la pols de KBr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Una premsa d’oli, marca Specac. 

 

 

Figura 2.2: Mostres de procedència Repsol. 

Figura 2.3: Recipient per a la compressió del KBr. 



Estudi de tècniques espectroscòpiques d’anàlisi químic de lubrificants  Memòria 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4:  Premsa d’oli. 

 

 Ordinador per l’anàlisi de les dades 

 

Les mostres que utilitzem en aquest estudi son molt variades, les classifiquem en: 

 Olis: 

- Oli Elf Solaris 5W-30: oli per cotxes diesel del grup Renault, utilitzarem 

aquest oli com per a totes les dissolucions posteriors amb 

contaminants. 

- Oli mineral RepsolHD. 

- Oli de gira-sol “Coosol Premium”. 

- Oli de gira-sol “Gourmet”. 

- Oli d’oliva “Coosur Hojiblanca”. 

 

Aquests olis els farem servir per fer-ne l’estudi dels espectres i determinar les 

diferències segons el seu origen. Com hem dit en els objectius i a l’abast, també 

estudiarem els espectres dels contaminants sobre l’oli, però en aquest cas no 

utilitzarem tots els lubrificants sinó que realitzarem l’estudi sobre l’oli Elf Solaris 5W-30. 
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Un cop seleccionat l’oli sobre el qual realitzarem l’estudi de variació del seu espectre 

depenent dels contaminants presents en aquest, anem a enumerar els contaminants 

que utilitzarem i els percentatges en pes d’aquests en la mostra final a analitzar: 

 

 Gasolina 95 Efitec 

- 15% en pes 

 Gasolina 98 Efitec 

- 0,1% en pes. 

- 0,2% en pes. 

- 0,5% en pes. 

- 1% en pes. 

- 2% en pes. 

- 4% en pes. 

- 6% en pes. 

- 8% en pes. 

- 10% en pes. 

- 15% en pes. 

 Diesel e+ 

- 0,1% en pes. 

- 0,2% en pes. 

- 0,5% en pes. 

- 1% en pes. 

- 2% en pes. 

- 4% en pes. 

- 6% en pes. 

- 8% en pes. 

- 10% en pes. 

- 15% en pes. 

 Diesel e+ 10 

- 15% en pes. 

 Biodiesel (origen gasolineres Repsol) 

- 5% en pes. 

- 10% en pes. 

- 15% en pes. 
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 Aigua destil·lada 

- 0,5% en pes. 

- 1% en pes. 

- 1,5% en pes. 

- 2% en pes. 

- 5% en pes. 

- 10% en pes. 

- 15% en pes. 

- 20% en pes. 

 Propilenglicol al 99,6% de puresa 

- 1% en pes. 

- 5% en pes. 

- 10% en pes. 

 

2.3 Estudi d’oxidació i nitració 

 

En la part del projecte on estudiem les variacions de l’espectre dels olis depenent de 

quin sigui el seu índex d’oxidació i de nitració utilitzarem els olis d’origen Repsol que 

hem comentat en apartats anteriors. 

En aquest apartat, com que forma part de  l’estudi amb l’espectrofotòmetre, utilitzarem 

el mateix aparell, el mateix producte i procediment per la fabricació de les pastilles de 

KBr. 

2.3.1 Mostres utilitzades en l’estudi de l’oxidació 

Alguns espectres obtinguts els hem adjuntat com a annexos ja que no aportaven prou 

informació rellevant. 

 Mostra 19: 0 Abs/cm d’índex d’oxidació. (Memòria) 

 Mostra 23:  26 Abs/cm d’índex d’oxidació. (Memòria) 

 Mostra 1: 6,5 Abs/cm d’índex d’oxidació. (Annex) 

 Mostra 2: 4,6 Abs/cm d’índex d’oxidació. (Annex) 

 Mostra 3: 10 Abs/cm d’índex d’oxidació. (Annex) 

 Mostra 6: 3,4 Abs/cm d’índex d’oxidació. (Annex) 

 Mostra 20: 0,9 Abs/cm d’índex d’oxidació. (Annex) 
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2.3.2 Mostres utilitzades en l’estudi de nitració 

De la mateixa manera que en el cas de l’oxidació, agafem mostres amb diferent índex 

de nitració, per poder estudiar com es modifica el seu espectre a mesura que aquest 

augmenta. 

 Mostra 19: 0 Abs/cm d’índex de nitració. (Memòria) 

 Mostra 23:  26 Abs/cm d’índex de nitració. (Memòria) 

 Mostra 1: 8,2 Abs/cm d’índex de nitració (Annex) 

 Mostra 3: 9,6 Abs/cm d’índex de nitració (Annex) 

 Mostra 4: 4,8 Abs/cm d’índex de nitració (Annex). (Annex) 

 Mostra 16: 2,8 Abs/cm d’índex de nitració (Annex) 

 Mostra 21: 6 Abs/cm d’índex de nitració (Annex) 

Aquest ha sigut el material que hem utilitzat per realitzar els diferents assajos i estudis. 

3. Introducció a la lubricació dels motors  

 

Definim la lubricació com la interposició entre dues superfícies, les quals es troben en 

moviment una respecte de l’altra, d’una substància que en reduirà el contacte i 

desgast, aquest substància s’anomena lubrificant. 

La lubricació és una part fonamental de les operacions de manteniment preventiu que 

s’ha de realitzar als motors per assegurar el seu correcte funcionament. Aquesta 

protecció del motor s’aconsegueix gràcies als lubrificants, la funció dels quals és la de 

situar-se entre dos o més elements mecànics per evitar el seu contacte directe, evitant: 

 Desgast prematur de les parts. 

 Danys a components del motor o a accessoris (turbo, cigonyal, bieles, etc..). 

 Augment de l’emissió de contaminants. 

 Formació de carbonisses a la càmera de combustió. 

 Fuites 

 

Les característiques que ha de complir un bon lubrificant per a motors son les 

següents: 

 Baixa viscositat. 

 Viscositat poc variable amb la temperatura. 
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 Estabilitat química. 

 Acció detergent per mantenir net el motor. 

 No ha de ser volàtil ni inflamable. 

 Anticorrosiu i antioxidant.  

 Elevada resistència pel·licular. 

 Suportar altes pressions. 

 Impedir la formació d’espumes. 

 

Degut a la importància dels lubrificants dins el sistema dels motors, anem a analitzar 

les fonts i el seu tipus de contaminació: 

 

 Partícules sòlides: La contaminació de l’oli lubrificant per la presència de partícules 

sòlides provocarà ratllades, abrasió i desgast en els engranatges i coixinets. És 

important evitar les ratllades ja que impedeixen que les superfícies quedin 

completament cobertes per una pel·lícula de lubrificant. 

 Partícules metàl·liques: Les partícules metàl·liques  presents en els olis lubrificants 

poden venir de la fabricació dels motors, habitual en motors nous, o bé del desgast 

de l’arrencada que provoca el trencament de petites peces de metall. Aquestes 

partícules, provoquen danys molt importants en coixinets i engranatges. 

 Químics: La contaminació per productes químics provoca oxidació en els elements 

mecànics, degradació de juntes i del propi oli. 

 Combustibles: Aquest tipus de contaminació té diferents efectes com per exemple: 

primer de tot disminució de la viscositat, després oxidació i finalment degut a la 

degradació que ha patit el lubricant es produeix un augment de la seva viscositat. 

 Aigua: L’aigua és un dels contaminants que més influeix en la reducció de la vida 

útil dels lubrificants i per tant dels elements lubricats. Aquesta pot estar present en 

l’oli de forma lliure, diluïda o emulsionada següent crítica la seva presència en 

qualsevol d’aquests estats ja que disminueix el gruix de la pel·lícula lubrificant. 

Aquest fet causarà la pèrdua de protecció i refrigeració que ofereix l’oli lubrificant 

als elements mecànics que es troben en moviment. A més d’impedir la lubricació 

l’aigua accelera el procés de degradació dels olis degut a l’oxidació. 
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4. Introducció als motors de combustió interna alternatius (MCIA) 

 

Un motor de combustió és un tipus de màquina que obté energia mecànica 

directament de la combustió d’un combustible dins d’una càmera del seu interior 

anomenada, càmera de combustió. El motor de combustió  proporciona la potència 

necessària per moure el vehicle i el tipus de combustible que s’utilitzarà depèn del 

mètode d’ignició. 

El principi bàsic de funcionament d’un motor és el de cremar un combustible ( 

gasolina, diesel , glp, biogàs) per generar un moviment mecànic. 

Els principals components dels motors de combustió interna són: 

 Bloc de cilindres 

 Tren de vàlvules 

 Sistema d’entrada 

 Sistema d’escapament 

 Sistema de lubricació 

 Sistema de refrigeració 

 

4.1 Funcionament bàsic d’un motor  

 

En el procés de combustió s’aspira una barreja d’aire i combustible i es dirigeix a 

l’interior d’un cilindre on es comprimeix mitjançant el moviment d’un pistó. Aquesta 

barreja es comprimeix i s’encén per generar l’energia que desitgem. En conseqüència 

d’aquesta combustió els gasos que es produeixen fan augmentar la pressió dins el 

cilindre i això provoca el moviment d’aquest  en direcció a l’augment de volum de la 

càmera.  

Aquest pistó que es mou cap a avall està connectat amb una biela que a la vegada 

està connectada al cigonyal, el qual, comença a girar degut al moviment del pistó. 
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Aquest sistema ens permet obtenir, a partir de l’energia de la combustió; primer el 

moviment vertical dels pistons dins els cilindres i seguidament el moviment rotatori del 

cigonyal provocat per aquests mateixos pistons. 

Els motors solen tenir de 3 a 12 cilindres i aquest procés transcorre a cada un per 

separat, això aporta al cigonyal un moviment rotatori gairebé uniforme, però per 

aconseguir una rotació completament uniforme necessitem el volant d’inèrcia. El 

moviment rotatori alternatiu del motor es transfereix a les rodes a través de la caixa de 

canvis i de la transmissió. 

 

 

 

 

Figura 4.1: Cicle de quatre temps: (1) admissió, (2) compressió, (3) explosió, (4) escapament. 

( Forman A. Williams, 1997) 

Figura 4.2: Moviment mecànic d’un motor: (1) Monoblock, (2) Volant d’inèrcia, (3) Cigonyal, 

(4) Biela, (5) Pistó. 
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4.2 Oli lubrificant per motors  

Actualment els olis de motor provenen del cru de petroli (olis minerals) o de compostos 

químics sintètics (olis sintètics), també existeixen alguns olis que es fabriquen a partir 

de la barreja de les dues tècniques anteriors, aquests són els anomenats olis semi-

sintètics. Els olis lubrificants pels motors es caracteritzen d’acord amb les classes de 

viscositat que defineix la SAE (Societat d’Enginyers de l’Automoció).  On els olis es 

graduen segons  la seva viscositat en funció de la temperatura, com podem veure en 

aquesta taula: 

Grado SAE 

aceite 

motor 

Máxima viscosidad absoluta (cP) a 

una determinada temperatura (oC) 

Viscosidad cinemática (cSt) 

a 100o C 

Arranque Bombeo Mínima Máxima 

0W 3250 cP a -

30ºC 

30×103 cP  a -

35ºC 

3,8 — 

5W 3500 cP a -

25ºC 

30×103 cP  a -

30ºC 

3,8 — 

10W 3500 cP a -

20ºC 

30×103 cP  a -

25ºC 

4,1 — 

15W 3500 cP a -

15ºC 

30×103 cP  a -

20ºC 

5,6 — 

20W 4500 cP a -

10ºC 

30×103 cP  a -

15ºC 

5,6 — 

25W 6000 cP a -5ºC 30×103 cP  a -

10ºC 

9,3 — 

20 — — 5,6 9,3 

30 — — 9,3 12,5 

40 — — 12,5 16,3 

50 — — 16,3 21,9 

60 — — 21,9 26,1  

 
Taula 4.1: Classificació del Grau SAE en olis de motor (Curs estiu lubricació UdG). 
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A la taula anterior podem distingir  el grau SAE en funció de la viscositat cinemàtica en 

cSt a 100ºC, aquest augmentarà amb l’augment de la viscositat; o sigui amb la 

resistència que aporta el fluid al moviment. 

Actualment en els motors de combustió interna  s’utilitzen olis d’un sol o més graus de 

viscositat, la diferència principal entre aquests dos tipus d’oli és que els d’un sol grau 

de viscositat es comporten de la mateixa manera en tot el seu rang de temperatures 

de treball. En canvi els que tenen més d’un grau de viscositat tenen diferents 

comportaments en els seus rangs de temperatures de treball ( també se’ls coneix com 

olis de viscositat múltiple ). 

Exemple d’oli multigrau:  

Un oli amb nomenclatura SAE 10W30 vol dir que es comporta com un oli de grau 10 

en arrencades i temperatures ambientals baixes (la W fa referència a Winter) i com a 

oli de grau 30 per a lubricació en temperatures normals de funcionament.  

 

4.3 Sistema de lubricació  

 

El sistema de lubricació aporta un flux constant d’oli pressuritzat a les peces en 

moviment del motor,  aquest lubrificant disminueix la calor de fricció, impedeix que les 

peces es desgastin pel contacte d’unes amb les altres, ajuda a la refrigeració del 

motor, elimina partícules indesitjables i ajuda a reduir el soroll. 

Els components d’aquest sistema solen ser: 

 Càrter  

 Malla o filtre 

 Bomba d’oli 

 Filtre d’oli 

 Galeria principal 

 Cigonyal 

 Arbre de lleves 

 Barra de balancins  

 Intercanviador de calor (només en els diesel ) 
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Figura 4.2 : Circuit de lubricació (Williams, 1994) 

4.3.1 Cicle de lubricació 

Un engranatge montat a l’arbre de lleves fa funcionar la bomba d’oli que succiona l’oli 

de la part inferior del càrter i l’envia fins al filtre d’oli, després d’aquest filtre passa entre 

conductes a pressió, i com que aquests conductes estan perforats l’oli lubrificant arriba 

als coixinets principals del cigonyal, les bieles i els balancins. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les parets de cada cilindre estan lubricades gràcies a l’oli que prové de les bieles i els 

coixinets. Per permetre que l’oli passi pels conductes perforats del bloc motor i aporti 

lubricació, els conductes han d’estar dissenyats de manera que a cada rotació permeti 

el pas del lubrificant. 

Un cop realitzada la seva tasca, l’oli es dirigeix novament fins al dipòsit on es 

refrigerarà i serà succionat novament per la bomba per tornar a fer el cicle de 

lubricació. 

 

4.3.2 Components al detall 

 

El càrter o tanc d’emmagatzematge ha de tenir prou volum perquè el nivell d'oli no 

estigui directament en contacte amb els extrems del cigonyal i permetre que l'oli 

lubrificant tingui un temps de residència suficient per evitar l'excessiva oxidació 

d'aquest per alta temperatura, ja que si el circuit no tingués aquest dipòsit, l’oxidació 

de l’oli faria disminuir considerablement la seva vida útil. Un fet a tenir en compte a 

l'hora de dissenyar un carter és l'espai que tindrà aquest dins el vehicle. 
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Les bombes d'oli més utilitzades en els motors son: les d'engranatge exterior de dents 

rectes u obliqües, bombes de lòbuls, bombes de paletes i bombes de pistons. El cabal 

necessari es determina per la quantitat d'oli, i el seu rendiment volumètric depèn de 

molts factors. En primer lloc de la magnitud dels espais frontals i radials dels 

engranatges, de la seva freqüència de rotació, de la temperatura i viscositat de l'oli, de 

l'empobriment a l'entrada de la bomba i la contra pressió de sortida, del numero de 

revolucions dels engranatges i de les dimensions de la bomba. 

Els intercanviadors tenen la funció de refredar l'oli abans de que aquest torni a 

circular pel circuit de lubricació. Existeixen diferents tipus d'intercanviadors depenent 

del fluid refrigerant amb el que treballin; oli o aigua. 

Els elements de control en un circuit de lubricació es composen de:  

 Dispositius de mesura de pressions, temperatures del sistema. 

 Dispositius de mesura del nivell d'oli en el càrter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3: Punts de desgast en circuit de lubricació (Benlloch, 1990). 
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4.3.3 Consum de lubrificant 

El consum de lubrificants és degut principalment per les pèrdues de fluid a través de 

les diferents juntes, els respiradors i orificis indicadors de nivell i també per la 

combustió de l’oli lubrificant que passa entre pistons i cilindres, entre varilles, vàlvules 

o bé degut a la falta d’estanqueïtat del tub. 

 

4.3.4 Filtració 

Una correcta filtració és de vital importància en un motor, ja sigui la filtració de l’aire 

d’entrada, de l’oli lubrificant o del combustible. 

L’objectiu principal de la filtració és l’eliminació de les partícules corrosives presents en 

els fluïds que circulen pel motor. Si ens centrem en els lubrificants, la filtració ens 

permet eliminar els productes de combustió i de la seva pròpia degradació i que son 

presents en forma de suspensions o bé de dipòsits. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els filtres, com ja hem dit, són els encarregats de separar i retenir partícules dins d’una 

mida determinada. En el filtratge de fluids s’utilitzen diferents tipus de filtres els quals 

es diferencien entre si per la seva: 

 Funció. 

 Estructura. 

 Manteniment. 

 

 

 

Figura 4.4: Esquema de la instal·lació típica 

de diferents filtres en un motor: (1) filtre de 

combustible, (2) filtre d’oli lubricant, (3) filtre 

d’aire d’admissió. 
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4.3.4.1 Disseny d’un filtre 

 

L’aspecte més important pel disseny d’un filtre són les exigències que té respecte a la 

seva funció. Actualment els criteris més usuals son: 

 Exigències de filtrat més fi com a conseqüència de la disminució dels espais 

entre elements mòbils, majors rangs de funcionament i elevats rendiments. 

 Tendència a augmentar els intervals de manteniments, sobretot en els vehicles, 

el que provoca períodes de filtratge més llargs. 

 Augment de les exigències en quant a l’accessibilitat i al manteniment dels 

filtres. 

 

4.3.4.2 Paràmetres de qualitat 

 

Rendiment: indica el percentatge d’impureses que poden ser eliminades mitjançant la 

filtració, aquest paràmetre per si sol no ens dóna informació sobre els percentatges de 

partícules de cada mida que han sigut eliminats, per saber això necessitem conèixer el  

rendiment fraccional del filtre el qual està referit al diàmetre de les partícules en m. 

Temps de servei: està directament relacionat amb la capacitat de retenció de les 

impureses. És un factor important a l’hora de projectar un filtre ja que la seva vida útil 

ha d’estar lligada als intervals de manteniment recomanats pel fabricant del motor.  

Pèrdua de càrrega que provoca: Si el filtre s’obstrueix provocarà un augment de la 

pèrdua de càrrega per la substància a eliminar, aquest efecte ens provocarà perjudicis 

en el funcionament del motor degut a la subalimentació que patirà. La pèrdua de 

càrrega es determina com la pressió diferencial entre l’entrada i la sortida del filtre. 

 

 

Figura 4.5. Gràfiques representatives de la 

pèrdua de càrrega en els filtres d’aire segons el 

cabal (Esquerra) i l’absorció de pols (dreta). 
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4.3.5 Filtració d’oli 

La filtració de l’oli és necessària degut a la seva contaminació que pot provenir de 

diferents fonts. 

 

4.3.5.1  Contaminació per impureses exteriors de naturalesa diversa: 

 Pols atmosfèrica e impureses externes que s’introdueixen al circuït a partir de 

l’admisió o pels respiradors, varilles d’oli, juntes mal ajustades o que provenen 

del mateix oli si ha patit una manipulació incorrecta. 

 Aigua que prové de la condensació interna dels motors, respiració del càrter i/o 

de les possibles fuites del sistema de refrigeració. 

 Compostos abrasius utilitzats en el procés de fabricació o neteja del motor. 

 

4.3.5.2  Contaminació per la pròpia alteració i degradació de l’oli: 

 Productes de la combustió que passen a l’oli 

 El propi combustible 

 Productes propis dels desgast del motor com: ferro, coure i plom. 

En primer lloc la funció dels filtres d’oli és la de retenir totes les partícules abrasives 

que sobrepassin una determinada mida, això determina el seu grau de filtració. 

Aquests filtres tenen conseqüències molt positives sobre el motor, una d’elles és la 

disminució del seu desgast degut a la retenció d’aquestes partícules i compostos 

carbonosos que a l’hora capten els compostos orgànics àcids que produeixen el 

desgast del motor. 

 

4.3.5.3   Les característiques generals d’un filtre d’oli depenen  de: 

 La naturalesa del líquid a filtrar i les seves condicions físiques ( viscositat, 

temperatura, pressió) 

 El tipus d’impureses que hagin de retenir. 

 El límit inferior de diàmetre de partícules a retenir. 

 La pèrdua de carrega admissible pel conjunt. 

 La vida útil esperada. 
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 Els additius utilitzats. 

 Les possibilitats d’obstrucció o de colmatació. 
 

En funció dels punts anteriors es pot determinar quin és el millor procediment per a la 

filtració. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.6: Filtre d’oli lubricant. 
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5. Mètode 

 

Mètodes o principis analítics en els que ens basem per obtenir resultats en els nostres 

anàlisis. En aquest apartat s’expliquen els principis teòrics en que es basen els dos 

mètodes i característiques importants de cadascun d’ells. 

 

5.1 Espectroscòpia d’absorció atòmica de flama 
 

L’espectroscòpia d’absorció atòmica és una tècnica d’anàlisi instrumental capaç de 

detectar i determinar quantitativament la majoria d’elements de la taula periòdica 

(Ximénez, 1980). 

Aquesta tècnica es basa en el fet de mesurar  la radicació que absorbeixen els àtoms 

lliures que es troben en el seu estat fonamental. 

Els principis a partir dels quals es basa l’espectroscòpia d’absorció atòmica son:  

 Tots els àtoms poden absorbir radiació en forma de llum 

 Cada àtom absorbeix radiació d’una longitud d’ona determinada 

 Si augmentem la quantitat d’àtoms d’un element que es troben al camí òptic, 

augmentarà la quantitat de radiació absorbida. 

 

5.1.1 Bases generals del mètode 

 

Partim d’una mostra que té l’analit que volem determinar quantitativament en una 

dissolució. Aquesta dissolució és absorbida i portada fins una flama, la qual  aportarà 

l’energia necessària per a poder atomitzar la mostra i així tenir els àtoms en estat 

fonamental.  

Seguidament es fa incidir sobre aquests àtoms en estat fonamental, que es troben dins 

el camí òptic, un feix de radiació electromagnètica característica de l’element a 

analitzar. En conseqüència, aquests àtoms absorbeixen part de la radiació, degut a 

això l’energia del feix disminuirà. A partir d’aquest disminució energètica entre el feix 

d’entrada i de sortida podrem quantificar l’energia que han absorbit els àtoms i podrem 

relacionar aquest valor amb la concentració de l’analit. 
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Figura 5.1: Esquema general d’un Espectrofotòmetre d’AA de Flama. (Panreac) 

 

5.1.2 Calibratge 
 

En aquest mètode és imprescindible un calibratge adequat ja que s’ha de relacionar el 

senyal analític obtingut amb la concentració de l’element de la solució a estudiar. 

Primer de tot hem de construir una recta de calibrat d’absorbància en front a la 

concentració a partir de solucions patrons. Seguidament, un cop tinguem el valor 

d’absorbància de la mostra que ens dóna l’espectrofotòmetre l’haurem de relacionar 

amb aquesta recta i així poder-ne determinar la seva concentració sabent que la 

quantitat de llum absorbida és proporcional a la concentració d’àtoms a l’atomitzador i 

que l’absorció d’aquests àtoms és la diferència entre la intensitat de radiació abans i 

després de travessar el camí òptic.  

 

5.1.3 Fonament teòric 

Equació de Lambert-Beer (Varian, 1997) que defineix l’absorbància (A) : 

 

    log  
  

 
    a b c    (Eq. 5.1) 

On: 

I0= Intensitat de radiació incident 

I = Intensitat de radiació transmesa 

a = absortivitat (L·g
-1

·cm
-1

) 

b = longitud del camí òptic (cm) (propi de cada cremador) 

c = concentració d’àtoms absorbents (g/L) 

(Per a unes condicions donades, es consideren “a” i “c” constants).  
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5.1.4  Instruments 
 

Utilitzem l’espectrofotòmetre d’absorció atòmica de flama SpectrAA-55B de Varian. 

Les parts que composen aquest aparell son:  

 Sistema d’obtenció d’àtoms en estat fonamental. 

 Sistema d’obtenció de la radiació característica de l’element. 

 Sistema òptic. 

 Sistema electrònic i de lectura. 

 

 

Figura 5.2: Esquema de les parts principals d’un espectrofotòmetre d’absorció atòmica 

(Ximénez, 1982). 

 

5.1.4.1 Sistema d’obtenció d’àtoms en estat fonamental 

 

Els àtoms només poden absorbir radiació si es troben en el seu estat fonamental, per 

aconseguir-ho cal aportar una quantitat d’energia, de forma ràpida i repetitiva, suficient 

per dissociar les molècules i trencar els seus enllaços. 

Aquest procés consta de dos passos (Blanco et al., 1990) : 

 Nebulització i transport fins la flama 

 Atomització 

El procés s’inicia amb l’aspiració, a través d’un capil·lar, de la mostra. Amb aquest pas 

obtindrem una dispersió molt fina de gotes de mida reduïda.  
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Seguidament barregem aquesta solució amb una mescla d’oxidant (aire) i comburent 

(acetilè) i ho transportem fins la flama  on els àtoms assoliran el seu estat fonamental. 

A la figura es pot veure l’esquema dels processos que intervenen durant l’etapa 

d’obtenció d’àtoms en estat fonamental i els estats en què es troba la mostra a cada 

fase. 

 

 

Figura 5.3 : Esquema dels processos d’obtenció d’àtoms en estat fonamental. 

 

L’etapa d’atomització és la més important per a obtenir una bona precisió i exactitud en 

el mètode i està limitat pels següents factors: 

 Rendiment de la nebulització 

 Temperatura de la flama 

 Temps de residència de la flama 

 

Els mecanismes necessaris per obtenir els àtoms en estat fonamental són: 

 Nebulitzador 

 Cambra de premescla 

 Cremador 

 Flama 

 

  ATÒMS EN ESTAT FONAMENTAL

   Dessolvatació

   Dissociació de molècules i trencament d'enllaços

   Nebulització

     

NEBULITZACIÓ i 

TRANSPORT

   ATOMITZACIÓ                 

A LA FLAMA

   Mescla amb l'oxidant i el comburent

Mostra en dissolució

Aerosol

Aerosol + Aire + Acetilè

Gotes sense dissolvent
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Nebulitzador:  És el dispositiu encarregat de convertir la mostra en dissolució en un 

vapor format per petites gotes per tal d’afavorir la barreja i obtenir una 

homogeneïtzació òptima. Si obtinguéssim gotes massa grans, degut al poc temps de 

residència, mostra seria molt probable que no s’arribessin a formar àtoms i per tant 

que tinguéssim falses absorbàncies, degut a això el nebulitzador és una de les parts 

més crítiques de l’equip. 

L’espectrofotòmetre SpectrAA-55B utilitza un nebulitzador pneumàtic, l’esquema del 

qual es pot observar a la figura següent: 

 

 

 

 

 

En un nebulitzador pneumàtic l’aerosol es genera com a conseqüència de l’ interacció 

entre un corrent líquid i un altre de gasos a alta velocitat. 

Cambra de premescla: Una vegada s’ha generat l’aerosol al nebulitzador, aquest 

passa a l’interior de la cambra de premescla. Aquesta cambra és un cilindre buit de 

material inert connectat, en un extrem al nebulitzador i a l’altre al cremador. 

Les funcions principals de la cambra de premescla en el nostre equip són  la reducció 

de la mida de les gotes de l’aerosol i la mescla de l’aerosol amb els gasos de 

combustió. A més, a l’interior es separa la fase en estat vapor de la fase en estat 

líquid. Dins s’hi produirà una barreja entre el combustible, l’aerosol i l’oxidant mentre 

que la part de la mostra que no s’ha nebulitzat i les gotes més grans que condensen 

son eliminades a través del drenatge. 

La cambra de l’espectrofotòmetre SpectrAA-55B està fabricada amb polietilè d’alta 

densitat i està dissenyada tant per treballar en medi aquós com orgànic. 

Figura 5.5: Components del nebulitzador: 1-Didal, 2-Anell bloquejador, 3-Guia, 4-Suport del 

capil·lar,5,7 i 9-Juntes, 6-Molla, 8-Guia del capil·lar, 10-Venturi (Varian, 2000). 

 



Estudi de tècniques espectroscòpiques d’anàlisi químic de lubrificants  Memòria 

 

30 

 

La reducció de diàmetre de les gotes es porta a terme mitjançant superfícies 

d’impacte. L’espectrofotòmetre SpectrAA-55B utilitza una bola d’impacte de vidre, 

situada a l’interior de la cambra. La finalitat de la bola d’impacte és que les gotes 

procedents del nebulitzador xoquin contra ella i s’obtinguin gotes més petites per una 

millor transferència d’energia quan aquestes arribin a la flama. Aquest fraccionament 

en gotes més petites condueix també a un augment del senyal analític (Todolí et al., 

1996).. 

 

 

Figura 5.6: Cambra de premescla (Ximénez, 1980). 

 

Cremador: dispositiu situat sobre la cambra de premescla i és per on surt la flama a 

elevada temperatura, aquesta flama aportarà energia als àtoms per aconseguir que 

arribin al seu estat fonamental.  Existeixen diferents tipus de cremadors en funció de la 

flama amb què es treballa. A la figura següent es pot veure un cremador per 

aire/acetilè amb un camí òptic d’uns 10 cm (Ximénez, 1980).  

 

 

Figura 5.7: Cremador estàndard (Ximénez, 1980). 
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Flama: les gotes formades al nebulitzador són arrossegades per un flux gasos des de 

la cambra de premescla fins a la flama. La flama és el medi a partir del qual aportem 

energia a la mostra, per així aconseguir una correcta atomització. En aquest punt 

existeixen dues etapes, la primera és la dessolvatació, on  té lloc l’evaporació del 

dissolvent i seguidament la formació d’un gas atòmic degut a la dissociació de les 

molècules i del trencament dels seus enllaços. 

La velocitat d’evaporació d’un dissolvent dependrà de la temperatura de la flama, la 

velocitat de transferència del calor, la grandària de les gotes i de les característiques 

del propi dissolvent. A la taula es mostren els oxidants i combustibles més utilitzats en 

espectroscòpia de flama i les temperatures que assoleixen. 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 5.1: Combustibles, oxidants i temperatures de les flames en espectroscòpia atòmica 

(Robinson, 1996). 

 

L’espectrofotòmetre SpectrAA-55 B utilitza la flama d’aire/acetilè que és la més 

utilitzada pels elements de fàcil atomització com son el coure i el plom. Aquesta flama 

s’estructura en tres parts diferenciades entre elles tal i com es mostra en la figura: 

 

 

Figura 5.8: Parts característiques de la flama (Skoog i Leary, 1994). 
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En aquesta imatge podem distingir les tres parts comentades amb anterioritat; la zona 

interna o  de combustió primària, la zona de reacció o regió entre cons i finalment la 

zona externa també anomenada con extern. 

A la zona interna el color de la flama és blau, és on es volatilitza el dissolvent i la 

temperatura és relativament baixa. 

La següent zona és la més calenta on té lloc la combustió completa i on s’arriba a 

l’equilibri termodinàmic, en aquesta zona es produeix l’atomització i per tant on trobem 

més densitat d’àtoms en estat fonamental. Degut a això és la part de la flama més 

utilitzada en espectroscòpia. Finalment trobem la zona externa que és la part més 

freda i on s’hi produeixen reaccions secundàries. 

Tant l’aspecte com la grandària relativa de cadascuna de les tres regions pròpies de la 

flama varien en funció de la relació entre el combustible i l’oxidant i també segons el 

tipus de cadascun d’aquests que s’utilitzi. 

 

5.1.5 Obtenció de la radiació característica  

Cada element absorbeix radiació a una longitud d’ona determinada, per tant es 

necessita un sistema que sigui capaç de generar aquestes radiacions a la longitud 

d’ona a la qual l’element a analitzar sigui capaç d’absorbir-la. 

 

Existeixen unes propietats que ha de complir una radiació ideal: ((Ximénez, 1980): 

 La línia de ressonància s’ha de poder seleccionar amb total precisió 

exactament a la longitud d’ona de l’element a determinar, sense que aquesta 

presenti línies pròximes. 

 La intensitat ha de ser suficient per tal que pugui ser detectada amb una bona 

relació senyal/soroll. 

 L’estabilitat ha de ser suficient com per poder realitzar mesures sense 

fluctuacions considerables. 

 

Existeixen dos tipus de fonts de radiació: 

 Fonts d’emissió contínua  

 Fonts d’emissió discontínua. 
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Les fonts de radiació contínua, utilitzades principalment per a deuteri, hidrogen, xenó i 

tungstè, presenten un espectre continu en el rang de l’ultraviolat fins el  visible. Però 

aquestes fonts de radiació requereixen monocromadors amb elevada resolució per així 

ser capaços de distingir senyals molt dèbils. (Ximénez, 1980). 

El segon tipus de font de radiació s’anomenen fonts d’emissió discontínua i presenten 

un espectre continu en un interval determinat entre dues longituds d’ona. Aquest tipus 

de fonts d’emissió només emeten radiació en un rang determinat essent zero l’emissió 

a la resta de l’espectre. Un exemple d’aquest tipus de fons son les làmpades de 

càtode buit i les làmpades de descàrrega sense elèctrodes.  

 

5.1.5.1 Làmpada de càtode buit 

En el  nostre espectrofotòmetre SpectrAA-55B la font més usual d’absorció atòmica és 

la làmpada de càtode buit, la qual segons el que hem dit anteriorment és una font de 

radiació discontínua. Els avantatges que té aquesta font en el nostre aparell són; un 

escalfament ràpid, per tant hem d’esperar poc temps fins que arribi a la temperatura 

òptima de funcionament, un espectre molt definit, senzilles per que fa a la fabricació i 

per tant tenen un preu contingut i són estables. 

Aquesta imatge és la d’una làmpada de càtode buit amb les parts que la conformen: 

 

 

Figura 5.9: Secció transversal d’una làmpada de càtode buit (Skoog i Leary, 1994). 

 

Podem apreciar les següents parts; un ànode que consisteix en un fil de tungstè, un 

càtode cilíndric construït amb un filament del metall de l’element a analitzar. Aquests 

dos estan tancats hermèticament dins un cilindre de vidre en una atmosfera de gas 

noble ( per exemple de Neó o Argó ) i a una pressió d’entre 1 i 5 torr. (Skoog i Leary, 

1994). 
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Aquest cilindre té una finestra a un extrem fabricada en quars o bé amb Pyrex ja que 

són element transparents a les longituds d’ona ultraviolades i també a les visibles, que 

és per on surten del cilindre les radiacions generades. 

 

5.1.5.2 Funcionament  

 

Apliquem un potencial de l’ordre de 300V a una intensitat de corrent d’entre 5 i 20mA  

que produeix la ionització del gas i la migració dels ions cap als elèctrodes. Degut al 

pas anterior els cations gasosos adquireixen la suficient energia cinètica com per 

arrancar àtoms metàl·lics de la superfícies del càtode i així produir un núvol atòmic.  

Una part d’aquests àtoms metàl·lics que han estat bombardejats pel gas es troben en 

estat excitat i al passar d’aquest estat energètic superior fins a l’estat fonamental, 

alliberen el diferencial d’energia entre aquests dos estats en forma de radiació en la 

seva longitud d’ona característica i una part d’aquesta radiació serà la que absorbiran 

els àtoms en estat fonamental de la mostra a analitzar. 

L’eficàcia d’aquest tipus de làmpades de càtode buit depèn principalment de la seva 

geometria i del potencial que hi apliquem (Skoog i Leary, 1994). En potencials elevats i 

per tant amb corrents alts obtenim intensitats de radiació més altes, aquest fet provoca 

l’augment de la població d’àtoms no excitats en el càtode que són capaços d’absorbir 

radiació emesa per part dels àtoms excitats. Aquest fet provoca una reducció de 

l’emissió de radiació que arribarà a la mostra. 

Degut a la disminució de la sensibilitat respecte les làmpades de càtode buit, només 

utilitzarem les làmpades multi element en aquelles determinacions on la sensibilitat no 

sigui un factor important i al mateix temps necessitem un mètode simple i ràpid. 

 

5.1.6 Sistema òptic 

El sistema òptic és el conjunt de components necessaris per conduir les radiacions 

emeses per la làmpada fins al detector.  

Aquest sistema està format per: 

 Monocromador 

 Lents 

 Miralls 
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L’espectrofotòmetre SpectrAA-55B utilitza un esquema òptic de doble feix, com veiem 

a la figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.10: Esquema d’un espectrofotòmetre de doble feix (Skoog i Leary, 1994). 

 

La radiació que s’ha emès a la làmpada de càtode buit es divideix en dues meitats 

mitjançat un modulador rotatiu de miralls (chopper). Aquest sistema està format per 

una peça circular amb seccions alternades de miralls i de parts buides. El modulador 

gira de manera que una meitat del feix passa alternadament pel forat i arriba fins la 

flama mentre que l’altra meitat d’aquest xoca amb una secció de mirall i és reflectida 

essent aquest el feix de referència. 

Aquest dos feixos són recombinats en un mirall semi platejat (half-silvered mirror) i 

arriben a un monocromador Czerny-Turner (Observar Figura 5.11). La funció del 

monocromador és aïllar la longitud d’ona que interessa de les longituds d’ona que 

emet la làmpada. La diferencia entre els dos feixos és la quantitat de radiació 

absorbida a la flama. 

 

 

Figura 5.11: Esquema del monocromador Czerny-Turner (Brian, M., 1996). 
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El feix de radiació que travessa la flama és dirigit fins a l’escletxa d’entrada del 

monocromador,  és important que l’escletxa sigui el més estreta possible amb l’objectiu 

de disminuir la quantitat de radiació emesa que ens arribarà al detector. A continuació 

aquest feix es dirigeix fins a un mirall amb una superfície corba que reflexa el feix fins 

a una xarxa de difracció. 

Aquesta radiació es dispersa i reflectida per un mirall cap a l’escletxa de sortida per 

obtenir la longitud d’ona desitjada. Com que el feix de referència no passa per la flama 

no existeix cap correcció per la pèrdua de potència de la radiació degut a la pròpia 

flama o bé per molècules o radicals. 

 

5.1.7 Sistema electrònic i sistema de lectura  

 

Un vegada produïda l’absorció es procedeix a conduir les radiacions fins al detector de 

fotons on es transformarà l’energia em forma de radiació a un corrent elèctric.   Per fer-

ho existeixen diferents tipus de detectors de fotons: 

 Les cèl·lules fotovoltaiques: L’energia radiant genera un corrent en la interfase 

entre una capa semiconductora i un metall. 

 Els fototubs: La radiació causa l’emissió d’electrons a partir d’una superfície 

sòlida fotosensible. 

 Els Tubs fotomultiplicadors: Aquests tenen una superfície fotoemissora i varies 

superfícies addicionals que emeten una cascada d’electrons quan els arriba els 

electrons procedents de l’àrea fotosensible, a més, són molt sensibles a les 

radiacions ultraviolada i visible i tenen temps de resposta extremadament 

ràpids. 

 Els detectors de fotoconductivitat: L’absorció de la radiació per un 

semiconductor produeix electrons i forats, donant lloc a un augment de la 

conductivitat. 

 Els fotodíodes de silici: Els fotons augmenten la conductància a través d’una 

unió  de polarització inversa.(Skoog i Leary, 1994) 

L’espectrofotòmetre amb els que treballem utilitza un tub fotomultiplicador com a 

detector, aquest, està format d’un càtode semicilíndric fotosensible, díodes i un ànode 

de filament, totes aquestes parts tancades hermèticament i al buit en un recipient 

transparent. 
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Figura 5.12: Tubs fotomultiplicadors (Skoog i Leary, 1994). 

 

Aquest tub fotomultiplicador té elèctrode amb una superfície còncava  formada per un 

material fotoemissor, el qual,al rebre una radiació tendeix a emetre electrons, aquests 

seran accelerats a una sèrie d’elèctrodes anomenats díodes. Cadascun d’aquests 

díodes genera electrons addicionals, és a dir, hi ha una amplificació dels senyal que 

finalment es mesura a l’ànode. 

 

 

Figura 5.13 : Esquema del funcionament del tub fotomultiplicador (Brian M., 1996). 

 

El dispositiu de lectura és un transductor que converteix un senyal processat en un 

senyal que pot ser entès per un observador. En aquest cas, la sortida és digital. 
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5.2 ESPECTROSCÒPIA INFRAROJA  

 

L’espectroscòpia infraroja és una tècnica clàssica d’anàlisi qualitatiu i semiquantitatiu 

que es fonamenta en l’absorció de radiació de freqüència menor que la llum visible, tal 

i com indica el seu nom. 

L’espectroscòpia d’absorció infraroja va ser unes de les primeres tècniques 

espectroscòpies, rep el seu nom de la regió de l’espectre electromagnètic implicat. 

Un dels gran avantatges de l’espectroscòpia IR es la seva versatilitat ja que permet 

estudiar pràcticament  qualsevol mostra amb independència de l’estat en que es trobi: 

líquids, dissolucions, pastes, pols, fibres i fins i tot gasos. 

Com els altres processos d’absorció de la radiació electromagnètica, la interacció de la 

radiació infraroja amb la matèria provoca en aquesta alguna alteració. En el cas de 

l’espectrofotometria IR aquesta alteració produïda per la radiació té a veure amb l’estat 

vibratori de les molècules. 

El conjunt de vibracions d’una molècula es considera una propietat física única i per 

tant és un fet característic de cada substància, degut a aquest fet, una de les 

aplicacions de l’espectre IR és la identificació de mostres desconegudes mitjançant la 

comparació d’espectres coneguts com a referència. 

No obstant això, amb freqüència ens serà complicat conèixer quins son els moviments 

atòmics específics per a cadascun dels pics, però encara que desconeixem la 

informació d’algun dels seus pics, l’espectroscòpia IR juntament amb l’espectrometria 

de masses i la ressonància magnètica nuclear formen la base dels anàlisis orgànics 

qualitatiu actuals. 

 

5.2.1 Zones de l’espectre 
 

Des del punt de vista de les aplicacions com dels aparells podem distingir tres zones 

d’espectre IR:  

 IR pròxim (NIR): 12800-4000 cm-1. 

 IR mitjà: 4000-400 cm-1 . 

 IR llunyà 400-10 cm-1.  

 

És a l’IR mitjà on es troben la majoria d’aplicacions analítiques tradicionals, encara que 

des de la dècada dels 80 la utilització de l’IR pròxim ha experimentat un creixement 
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important. Això és degut a la mínima o nul·la preparació de la mostra que requereix i el 

fet que ens permeti fer un anàlisis quantitatiu sense consumir o destruir la mostra. 

Per altra banda l’IR llunyà necessita, pel seu correcte funcionament, l’ús de fonts i 

materials òptics especials. Aquest mètode s’utilitza sobretot per l’anàlisi de compostos 

orgànics, inorgànics i/o organometàl·lics que contenen àtoms pesats ( amb massa 

atòmica superior a 19 g/mol ) i ens proporciona informació útil en estudis estructurals. 

Pel que fa a l’IR mitjà, existeixen espectrofotòmetres comercials des de 1940 encara 

que els avanços més significatius en la tècnica es van produir amb el 

desenvolupament dels instruments que incorporen el mètode de la transformada de 

Fourier (FT-IR) que ha millorat la qualitat dels espectres  i minimitzat el temps 

necessari per l’obtenció de dades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espectre IR mitjà d’oli d’ametlles comercial  

 

Figura 5.3: Espectre propi d’un oli d’ametlla. 

 

5.2.2 Principi teòric de funcionament 

 

Obtenim l’espectre IR d’una mostra al fes passar una radiació a través d’aquesta i 

seguidament determinar quina fracció d’aquesta radiació incident aportada és 

absorbida per la mostra. D’aquest efecte obtindrem una representació gràfica en forma 

de pics, cadascun dels pics està relacionat amb la freqüència de vibració d’una part de 

la molècula. 

 



Estudi de tècniques espectroscòpiques d’anàlisi químic de lubrificants  Memòria 

 

40 

 

5.2.3 Absorció en l’espectre IR 

 

5.2.3.1 Model mecanicoquàntic de vibracions: oscil·lador harmònic 

En el cas concret de l’absorció infraroja es pot adoptar un model clàssic, visual e 

intuïtiu que matisat des del punt de vista de la mecànica quàntica il·lustra l’aparició 

dels espectres en funció dels moviments vibratoris de la molècula. 

Una simple molècula diatòmica com el monòxid de carboni (C≡O) manté units els seus 

àtoms a partir del solapament de diferents orbitals. A una certa distància internuclear 

existeix un balanç entre forces d’atracció i de repulsió dels electrons de cadascun dels 

àtoms. 

Aquesta distància d’equilibri es pot modificar aportant-hi energia, per tant en aquest 

sentit podem pensar en la molècula com en dues masses connectades per una molla, 

l’enllaç actua com una molla que connecta dos àtoms amb masses M1 i M2. Aquestes 

dues masses vibraran amb unes freqüències característiques de cada àtom i que, a 

més, depenen de la força del seu enllaç. (k), segons l’expressió de la física clàssica: 

 

   
 

  
  

 

 


(Eq., 5.1) 

  
     

     


 Eq

On V és la freqüència natural de vibració de les masses; k és la constant de força de 

l’enllaç químic i   és el valor de la massa.  Segons aquesta expressió es compleix 

que: 

 Com més forts i rígids siguin els enllaços químics, més altes seran les 

freqüències observades. 

 Les masses petites tendeixen a originar resposta en freqüències grans. 
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5.2.3.2 Tipus de vibracions 

 

Les vibracions en molècules poliatòmiques són molt més complexes que en les 

diatòmiques ja que aquestes últimes només poden tenir un tipus de vibració, 

l’anomenat stretching. 

 

El número de tipus diferents de vibració en una molècules amb N àtoms es calcula 

assumint que el moviment de cada àtom es pot descriure en termes de desplaçament 

en tres direccions espacials possibles, de manera que tindrem 3N desplaçaments 

possibles. Tres combinacions d’aquests desplaçaments son els que provoquen el 

moviment en l’espai de tota la molècula . Si la molècula, a més, és no lineal existeixen 

tres combinacions més que són les específiques del moviment de rotació, per tant 

tenim 3N-6 combinacions de moviments possibles. 

 

 

Figura 5.13: Possibles combinacions en moviments mol·lecular. 

 

Una molècula lineal de N àtoms tindrà 3N-5 models de vibració diferents, en canvi, una 

molècula no lineal tindrà en 3n-6. 

Exemples:  

CO2= 3·(3) -5 = 4 models de vibració 

H2O= 3·(3)-6 = 3 models de vibració 

SF6= 3·(7)-6 =15 models de vibració 
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5.2.3.3 Pics actius i moviments de l’infraroig 

 Per poder absorbir la radiació infraroja és necessari que la vibració produeixi un 

canvi important en el moviment dipolar de la molècula. Un exemple de les 

molècules que produeixen aquest canvi seria la vibració en l’enllaç triple 

Carboni-Oxigen i un dels que no variaria prou el seu moment dipolar com per 

poder-lo detectar seria el triple enllaç entre àtoms de Nitrogen. 

 Existeixen parells de molècules o trios d’aquestes que son idèntics entre si i 

que per tant el moviment de vibració doni lloc a un sol pic, a aquests tipus de 

vibracions se les anomena vibracions degenerades. 

 Les vibracions que tenen freqüències molt pròximes entre elles solen aparèixer 

en un sol pic. 

 Si la vibració té molt poca intensitat, és possible que no es detecti. 

En conclusió: els enllaços vibren al absorbir l’energia adequada produint un espectre 

característic. Segons la fortalesa dels enllaços i la massa dels àtoms que conformen 

les molècules que estudiem serà necessària major o menor quantitat d’energia perquè 

es produeixi l’aborció de la radiació incident. 

A més, altres factors com ara la simetria de la molècula son molt importants i 

característics, degut a això l’espectre IR és específic de cada compost en qüestió. 

 

5.2.4  Instrumentació  

 

Els espectrofotòmetres IR tenen els mateixos components bàsics que la resta 

d’aparells utilitzats en processos d’absorció. Bàsicament és necessari un instrument 

que mesuri la transmissió de radiació electromagnètica d’una mostra en funció de la 

longitud d’ona, o bé del número d’ones. 

 

L’instrument ens ha de permetre aïllar la radiació de regions espectrals definides, 

aquesta característica és la que distingeix els diferents tipus d’espectrofotòmetres, 

existeixen els no dispersius, els dispersius i els de transformada de Fourier (FT). 

Aquests últims ens permeten una modulació de la radiació depenent de la longitud 

d’ona. Un altre element essencial i distintiu en els espectrofotòmetres és la font de 

radiació, aquesta ha d’aportar la major intensitat possible a la regió de la longitud d’ona 

d’interès. 
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Existeixen diferents fonts de radiació, les més utilitzades són les tèrmiques ja que 

proporcionen una radiació contínua, que obtenen la radiació d’un sòlid inert que 

s’escalfa elèctricament. 

 

5.2.5 Sistema òptic 

 

Una altra de les parts importants d’aquests espectrofotòmetres és el sistema òptic, la 

funció d’aquest és transmetre la radiació des de la font de radiació fins al detector amb 

la mínima pèrdua possible. En els espectrofotòmetres IR no podem utilitzar lents de 

vidre o bé de quars ja que aquests materials absorbeixen radiació IR, degut a això, 

s’utilitza com a lent el vidre amb un recobriment d’or o bé d’alumini. 

Aquest sistema òptic conté un compartiment per la mostra, aquest compartiment 

permet situar la mostra en el camí de la radiació. 

A continuació del compartiment on hi col·loquem la mostra es troba el detector, la 

principal funció del detector és la de transformar la senyal òptica en una senyal 

elèctrica fàcilment mesurable.  La majoria de detectors transformen la senyal òptica en 

volts (V). Aquest procés s’aconsegueix amb l’ajuda d’equips electrònics per ampliar i 

digitalitzar els senyals òptics que rep el detector. 

 

En la següent figura hem realitzat un esquema de les parts de l’equip amb el Microsoft 

Visio: 

 

Font de 

radiació

PC

MostraInterferòmetre

Amplificador

Detector

Detector 

Analòg./Digit.

 

 

Figura 5.15: Esquema de les parts d’un espectrofotòmetre. 
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5.2.6  Espectrofotòmetre FT-IR 

 

Els espectrofotòmetres basats en el mètode de la transformada de Fourier ens 

ofereixen una relació senyal/soroll i una velocitat d’obtenció d’espectres molt millors. 

Degut a això són els més utilitzats avui en dia. 

 

5.2.6.1 Principis  

Els primers espectrofotòmetres que es van utilitzar van ser els dispersius. Aquests 

utilitzen un dispositiu encarregat de restringir la longitud d’ona que es mesura de 

manera successiva enlloc de mesurar-la de manera simultània com en el cas dels 

aparells que utilitzen la transformada de Fourier. En aquests últims el component més 

important és l’interferòmetre: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.15: Esquema d’un espectrofotòmetre FT-IR amb interferòmetre Michelson clàssic.  

  

5.2.6.2 Funcionament  

La funció de l’ interferòmetre Michelson és la dividir el feix de radiació, que prové 

directament de la font, mitjançant un mirall semipermeable (beamsplitter) fins a obtenir 

dos feixos parcials que son reflexats en dos miralls, un de fixe i l’altre mòbil, 

seguidament tornen al beamsplitter i es tornen a combinar en una interferència. Per 

canviar l’amplitud de d’interferència només s’ha de moure el mirall mòbil per canviar el 

camí òptic d’un dels feixos. 
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L’inferterograma és la intensitat de senyal que arriba fins al detector després de 

travessar la mostra. En la figura podem veure alguns inferterogrames i els espectres 

que n’obtenim mitjançant el tractament matemàtic de la transformada de Fourier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.16: Espectres amb els seus respectius interferogrames. 

 

5.2.7 Col·locació de la mostra 

 

Existeixen diferents possibilitats per situar la mostra en el camí del feix de radiació IR i 

així aconseguir unes mesures de transmissió òptimes. Les mostres es col·loquen dins 

uns contenidors amb un camí òptic definit, aquests han de complir els següents 

requisits: 

 Les seves parets han de permetre el pas de la radiació a la longitud d’ona a la 

que treballem i no han de provocar pèrdues per fenòmens de reflexió o 

dispersió. 

 Els material ha de ser resistent a la mostra. 

 El camí òptic ha d’estar perfectament definit. 

 Han de permetre, en la mesura el possible, recuperar la mostra. 
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A la taula següent es resumeixen els materials més comunament utilitzats en les 

parets de les cel·les especificant la regió espectral d’aplicació i altres propietats 

d’interès. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.16.1: Llista de materials utilitzats en les parets de les cel·les.  
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5.2.7 Tipus de cel·les  

Existeixen diferents tipus de cel·les, cadascuna amb característiques diferents i òptima 

per un determinat tipus d’anàlisis. 

 

5.2.7.1 Cel·les desmuntables: 

 

És el tipus de cel·la més senzill, consta de dues 

finestres circulars d’uns 25 mm de diàmetre 

separades per una peça d’alumini o de tefló amb 

un gruix variable comprès entre 10 i 500 μm 

depenent de la intensitat i la concentració de 

l’espectre a mesurar. 

 

 

5.2.7.2 Cel·les amb camí òptic definit: 

 

De la mateixa manera que les anteriors, aquestes tenen dos obertures amb espaiador 

del gruix adequat, encara que en concret en aquestes, una de les obertures presenta 

dos orificis per on s’emplena la cel·la. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.18: Orificis d’una cel·la amb camí òptic definit. 

 

 

 

Figura 5.17: Cel·la amb camí òptic. 
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Aquestes cel·les, un cop tancades poden contenir dissolvents amb punt d’ebullició per 

sobre dels 60ºC, ja que hem de tenir en compte que la mostra s‘escalfa amb el pas de 

la radiació i el conseqüent augment de pressió, per això, si utilitzéssim mostres amb un 

punt d’ebullició més baix segurament tindríem pèrdues degut a l’evaporació parcial o 

total de la mostra. Normalment aquest tipus de cel·les es reutilitzen. 

 

5.2.7.3 Cel·les per gasos 

 

Degut a la menor densitat dels gasos necessitem un camí òptic més gran que  pot 

estar entre 5 i 10cm.  

Aquest tipus de cel·les consisteixen en un cilindre d’uns 45mm de diàmetre amb dos 

orificis que es poden tancar i que son resistents al buit, amb dues finestres paral·leles 

de 50 mm de diàmetre. En el cas que hàgim de detectar traces de gasos poc 

absorbents s’utilitzen cel·les de multi reflexió que mitjançant un sistema de miralls 

permeten obtenir camins òptic fins i tot de 40m. 

 

5.2.8 Preparació de les mostres 

 

Pel que fa a les mostres, l’espectroscòpia IR és una tècnica versàtil que ens permet 

obtenir espectres de mostres en estats sòlids, líquids i gasosos, utilitzant per a 

cadascun les cel·les o suports adequats. 

Com s’ha comentat el material en qüestió deu ser transparent a la radiació incident  i 

els halurs alcalins son els que més s’utilitzen en els mètodes de transmissió (NaCl, 

KBr, KCl, etc..) En comparació amb altres tècniques instrumentals les mostres a 

analitzar necessiten molt poca preparació. 

N’hi ha prou amb moldre el sòlid en una matriu de KBr o dissoldre la mostra en un 

dissolvent apropiat ( es prefereix  CCl4 o CS2). L’aigua ha de ser retirada de la mostra 

sempre que sigui possible ja que té una elevada absorció en la regió infraroja. El 

temps d’anàlisis per poder obtenir un espectre en una mostra rutinària és de 1 a 10 

minuts, depenent de la resolució i el número d’escombrats necessaris. 

D’acord amb la Beer I=Io e
-abc , la transmitància T = I/Io és funció de l’absortivitat, el 

camí òptic i de la concentració de manera que per obtenir un espectre d’intensitat  

moderada d’una mostra sòlida o líquida no diluïda son suficients camins de 0.01-0.05 

mm. 
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Es necessari variar aquest paràmetre en funció de la concentració de mostra. Encara 

que les quantitats en el anàlisis rutinaris poden variar en funció de la mostra disponible 

el límit inferior quan el sòlid s’analitza en un dissolvent adequat estaria entorn de 1-10 

μg: 1mg per pastilles de KBr. Per analitzar un líquid n’hi ha prou amb 0,5 μl i per 

analitzar un gas la concentració mínima ha de ser de 50ppb. 

 

5.2.9.1 Mostres en estat líquid 

 

Les cel·les mencionades en l’apartat anterior s’utilitzen per mesurar dissolucions 

diluïdes de mostres sòlides i líquides en dissolvents transparents al IR. 

Desafortunadament cap dissolvent és transparent al llarg de tot l’IR mitjà, els més 

utilitzats son els següents: 

 CCl4 per la regió 4000-1330 cm-1  

 CS2 per la regió 1330-625 cm-1 

Els dos dissolvents anteriors són bastant tòxics i han de ser manipulats amb 

precaució. Si a causa de la seva perillositat i toxicitat hem de substituir algun dels dos, 

existeixen altres opcions, per exemple: 

 Canviar el CCl4 pel CCl2-CCl2 o bé pel CH2Cl2 

 Canviar CS2 per l’n-hexà o per l’n-heptà. 

Com a dissolvents no utilitzarem mai aigua ni alcohols ja que absorbeixen l’IR mitjà i 

reaccionen amb els halurs dels metalls alcalins, com el NaCl.  

 

5.2.9.1.1 Quantitat de mostra 

Per assajos qualitatius es suficient una gota col·locada entre les finestres de la cel·la, 

en canvi, en el cas de tenir mostres d’absorció més dèbil utilitzarem espaiadors de 25-

50 μm. S’ha de tancar amb compte la cel·la, evitant atrapar bombolles d’aire. 

 

5.2.9.2 Preparació de dilució 

La preparació de dissolucions és un pas important en els estudis per espectroscòpia 

IR. S’han de dissoldre les mostres sòlides, reduir la viscositat dels líquids, i sobretot, 

diluir la mostra per així poder utilitzar camins òptics més amplis i reproduïbles en 

l’anàlisis quantitatiu. 
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5.2.9.3 Mostres en estat sòlid 

 

Generalment en mostres sòlides el que es fa es pulveritzar la mostra fins que el 

tamany de les seves partícules sigui menor que la longitud d’ona de la radiació (<2 

μm) per aixi, evitar els efectes de la dispersió. 

 

5.2.9.4 Mostres en suspensions 

 

Quan els sòlids no són solubles en un dissolvent transparent en la regió infraroja en la 

que estem treballant i tampoc és convenient preparar-los com a sòlids utilitzant 

pastilles de KBr, els seus espectres es solen obtenir per dispersió de l’analit en una 

suspensió d’oli mineral o d’algun hidrocarbur fluorat. 

Aquestes mostres en forma de suspensions de l’analit es preparen es preparen amb 

pocs mg de la mostra, generalment de 2 a 5, aquesta mostra ha d’estar polvoritzada 

(tamany de partícula inferior a 2 µm) en presència d’una o dues gotes d’un oli 

provinent d’hidrocarburs pesats. En el cas que tinguéssim interferències d’aquest 

hidrocarbur al rang infraroig a analitzar utilitzarem com a dissolvent l’1,3-

hexaclordibutandiè. 

En qualsevol dels casos anteriors la dissolució resultant es col·locarà entre dues 

plaques de sal (KBr) o entre dues làmines de polietilè. 

 

5.2.9.5 Mostres en estat gasós 

 

En el cas de tenir les mostres en estat gasós el mètode de preparació serà diferent a 

l’habitual. Les mostres en estat gasós se solen distribuir i emmagatzemar en cilindres 

metàl·lics o de vidre, des d’aquest cilindres s’ha de transferir la mostra fins a la cel·la, 

normalment utilitzant un aparell de buit que, a més, ens permetrà determinar la pressió 

parcial del gas. Seguidament afegim nitrogen a la cel·la per aconseguir la pressió  total 

desitjada, ja que existeix una relació important entre l’absorbància i la pressió. 

Degut a això, és important que si tenim mostres en estat gasós fem els anàlisis 

mantenint constant la pressió.  
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5.2.10  Fabricació de pastilles i làmines de polímers 

 

Una de les tècniques més populars en l’anàlisi mitjançant l’espectrofotometria  IR, és la 

formació de pastilles de KBr, també és poden fer servir altres halurs de metalls alcalins 

però aquest és el més comú. 

Les sals dels halurs tenen la particularitat que, al sotmetre-les a una pressió 

adequada, la sal finament polvoritzada es sintetitza i forma una pastilla transparent 

amb una aparença molt semblant al vidre. 

Per utilitzar aquesta tècnica i preparar correctament les pastilles hem d’utilitzar molt 

poca quantitat de KBr, en el nostre cas utilitzem dues preses de KBr, amb espàtula, ho 

col·loquem dins el mecanisme en contacte directe amb la part brillant i més polida de 

l’eix, tanquem el mecanisme fent-lo girar per eliminar l’aire de la part interior i 

homogeneïtzar la quantitat de KBr al llarg de la superfície circular on es encabit i 

seguidament comprovant que esta ben tancat, hi apliquem amb una prensa d’oli, 10T 

de pressió durant un temps aproximat de 5 minuts. 

Traiem la pastilla amb molt de compte i la col·loquem a l’espectrofotòmetre per obtenir 

el “zero”, a partir del qual analitzarem les mostres.  

Si les mostres les tenim en estat líquid només caldrà posar una gota d’aquesta a sobre 

la pastilla i analitzar-la amb l’espectrofotòmetre IR , en el cas de que la mostra sigui en 

estat sòlid, hauríem de triturar-la fins a obtenir-ne pols i barrejar aquesta pols amb el 

KBr en el moment de fer la pastilla. En el cas de la fabricació de les làmines de 

polímers,quest tipus de làmines s’obtenen a partir de dues plaques calentes i una 

premsa, degut a que molts polímers com el nailon s’oxiden i es descomponen a 

temperatures no gaire altes aquest procés s’ha de fer amb molta cura. 

El  gruix d’una làmina oscil·larà entre 15 i 500 µm. I la quantitat de mostra dependrà de 

les proporcions de la làmina, per exemple, la mostra necessària per fer un disc d’uns 

20 mm de diàmetre i de 15 µm de gruix és de 10 mg de polímer. 

 

5.2.11 Anàlisi de resultats 

 

Una vegada tenim l’espectre de la mostra, la següent part serà l’anàlisi d’aquests 

resultats.  En els espectres, cada longitud d’ona la podem associar a parts concretes 

de les molècules, que produeixen el que s’anomena freqüències de grup, les 

freqüències de grup son freqüències a les que independentment de a què estigui unit 
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un grup funcional absorbirà radiació en un interval concret, això ens facilitarà l’anàlisi i 

estudi dels resultats obtinguts ja que només veient els pics podrem veure quins grups 

funcionals estan presents a la mostra. Tenim una base de dades de la majoria de 

grups funcionals. 

 

Regions espectrals importants en l’IR: 

 L’IR mitjà es sol estudiar en quatre zones ben diferenciades: 

1. Regió de vibració X-H (4000-2500cm-1): 

Aquesta regió d’absorció correspon a l’extensió d’enllaços amb hidrogen (alcohols, 

amines i enllaços C-H) i no es veu afectada per altres molècules, això fa que en 

aquesta regió puguem distingir fàcilment els pics. 

El grup O-H produeix una vibració en un rang d’entre 3700 i 3600 cm-1 que 

possiblement és una de les vibracions més característiques entre les absorcions de 

grups funcionals. En el cas de que hi hagi un enllaç tipus pont d’hidrogen es produeix 

una disminució en la freqüència d’absorció del compost. En cas de tenir compostos 

amb alcohols primaris, secundaris i terciaris, els distingirem gràcies als pics provocats 

per el C-O i l’O-H. També podem distingir les vibracions produïdes pels grups N-H en 

una longitud d’ona compresa entre 3400 i 3300 cm-1. 

Les vibracions dels enllaços C-H dels grups metil i metilè són les més característiques 

a l’hora d’identificar un compost orgànic amb almenys un centre alifàtic i apareixen en 

longituds d’ona d’entre 3000-2850 cm-1. 

 

2. Regió de triple enllaç (2500-2000cm-1) 

En aquesta regió s’absorbeixen en un numero molt limitat de compostos degut a això 

la seva presència es fa fàcilment evident (-C≡N, C≡O, -C≡C-, -N
+

≡C
-

-). D’aquestes, 

mentre que el -C≡C- es presenta com a un banda molt dèbil, les altres son d’intensitat 

mitjana. Si en les nostres mostres hi ha humitat, trobarem pics d’aquestes entre 3500 i 

1400 cm-1. 

 

3. Regió de doble enllaç (2000-1550 cm-1) 

Els pics principals en aquesta regió es deuen al grup carbonil C=O situat entre 1830 i 

1650 cm
-1

i al doble enllaç C=C, sent la primera molt més intensa que la segona i una 
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de les més fàcils de reconèixer de l’espectre. Altres pics que podem trobar en aquesta 

zona son els de C=N i la flexió d’amines i alcohols. 

 

4. Regió d’empremta dactilar 

En aquesta regió podem percebre canvis en l’estructura i constitució d’una molècula. 

Molts enllaços senzills donen pics d’absorció en aquesta regió. Degut a la seva 

complexitat és molt complicat interpretar de forma exacta l’espectre d’aquesta regió a 

diferencia de les anteriors. 

 

5.2.12 Aplicacions  en l’anàlisi qualitatiu 

 

Com s’ha exposat a l’apartat anterior, l’aplicació principal de l’espectroscòpia IR és la 

identificació de grups funcionals específics i , a més, caracteritzar substàncies 

desconegudes. 

A continuació tenim el llistat de compostos als que podem realitzar un estudi qualitatiu 

mitjançant aquesta tècnica: 

 Compostos orgànics: 

Una de les principals aplicacions de l’espectroscòpia IR és la identificació de 

compostos orgànics.  

 Compostos inorgànics: 

Els compostos inorgànics són compostos molt estudiats habitualment per l’IR, en 

especial els compostos de bor, silici i fòsfor. 

 Polímers: 

Aquesta tècnica és un dels mètodes més habituals per a la caracterització de polímers, 

ja que ofereix informació sobre l’estructura i composició del material.  

 

 Sistemes biològics 

En aquest camp, l’espectroscòpia per IR ha demostrat ser una eina important per 

l’estudi de proteïnes i de lípids. 
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5.2.13  Aplicacions en l’anàlisi quantitatiu 

 

Cada propietat d’una substància que depengui clarament de la concentració pot ser 

utilitzada com a base per un mètode d’anàlisis quantitatiu. En el cas de l’IR s’utilitza la 

quantitat de radiació electromagnètica absorbida (absorbància) i a partir d’aquesta 

calculem el quocient entre la intensitat de la radiació, en una longitud d’ona 

determinada, abans i després de travessar la mostra. 

La llei de Lambert-Beer descriu la relació entre aquesta magnitud determinada 

experimentalment i la concentració emprant la següent formula: 

          
 

  
        

(Eq,. 5.3) 

On: 

I0= Intensitat de radiació incident 

I = Intensitat de radiació transmesa 

a = absortivitat (L·g
-1

·cm
-1

) 

b = longitud del camí òptic (cm) (propi de cada cremador) 

c = concentració d’àtoms absorbents (g/L) 

 

Així doncs, obtenim una representació ràfica de l’absorbància en front a la 

concentració amb un pendent “a·b” 

El procediment per fer un anàlisis quantitatiu d’una mostra de concentració coneguda 

consta dels següents passos: 

 Consultar la longitud d’ona a la que hem de treballar per a la detecció de 

l’element a estudiar, evitant solapaments d’altres grups. 

 Preparació de dissolucions patró de concentració coneguda d’aquell analit. 

 Comprovar que treballem en la longitud d’ona adequada 

 Dibuixar una recta de calibrat amb els patrons 

 Analitzar la mostra problema 

 

El d’absorbància de la mostra problema, per a un resultat òptim haurà d’estar situat al 

mig de la recta de calibratge. En el cas que tinguem pics asimètrics, fet freqüent en 

mostres sòlides, utilitzarem l’àrea sota els pics enlloc de l’alçada màxima d’aquests. 
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5.2.13.1 Determinació de l’absorbància 

 

Per a la determinació de l’absorbància en una mostra es sol preferir la mesura de la 

intensitat en el pic amb absorbància màxima. 

Per fer-ho necessitem una línia de base anomenada background, l’aconseguim 

col·locant a la cel·la el dissolvent pur. El valor de la seva absorbància ens servirà de 

referència. Seguidament col·loquem la mostra a la cel·la i en registrem l’espectre a 

partir del qual podem calcular-ne la intensitat de la següent manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.19: Espectre de transmitància. 

 

Es traça una línia perpendicular al màxim d’absorció/transmitància i es mesura en l’eix 

“y”, a més agafem el valor fins la línia de base com a Io, per tant el càlcul de 

l’absorbància mitjançant l’equació de Lambert-Beer ens serà immediat. Actualment els 

aparells van equipats amb softwares que permeten fer aquestes mesures de manera 

senzilla i automatitzada. 

 

5.2.13.2 Absortivitat i errors  

 

Per cada nou anàlisis hem de trobar empíricament la relació entre A (absorbància) i C 

(concentració) que serà el pendent a·b de la recta de calibratge, a més, tal i com hem 

dit anteriorment hem de fer una recta d’un rang prou ampli com per tenir el valor a 

analitzar el més a prop d’un punt mig possible, per així evitar errors que provinguin de 

l’extrapolació.   
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Les fonts  d’errors més comunes són: termòstat mal ajustat, resolució espectral massa 

baixa, divergències entre el feix i la cel·la, camí òptic variable, finestres no paral·leles, 

reflexió o interferències. 

5.2.14  plicacions industrials i mediambientals de l’Infraroig  

 

En els apartats anteriors s’han posat de manifest la gran quantitat de compostos que 

poden ser estudiats i analitzat per espectroscòpia IR i els diferents tipus  d’anàlis is 

(qualitatius i quantitatius). 

Disciplines en les que utilitzem aquesta tècnica: 

Industria farmacèutica:  

L’espectroscòpia IR és un complement ideal a la Ressonància magnètica Nuclear i 

l’Espectrometria de masses, i s’ha utilitzat àmpliament  per la producció de compostos 

actius i d’excipients. 

Industria alimentària: 

S’utilitza el mètode per obtenir informació qualitativa i quantitativa de mostres 

d’aliments i de barreges que contenen; aigua, proteïnes, greixos y/o carbohidrats com 

a components majoritaris. 

Control de la contaminació: 

S’ha utilitzat amb èxit l’espectroscòpia IR en contaminants sòlids, pesticides i 

substàncies tòxiques en el medi ambient. En aquests casos es sol utilitzar cada 

instrument per un sol contaminant utilitzant un sistema de filtres per seleccionar la 

longitud d’ona adient. Alguns dels que es controlen son: SO
2
, HCN, ClCO, NH

3
, H

2
S i  

l’HCl. 

Altres usos: 

Aquesta tècnica s’utilitza amb èxit per a la detecció de contaminants en els 

combustibles fòssils com pot ser l’aigua i en l’anàlisi multi component en minerals. 

 

 

 

 

 



Estudi de tècniques espectroscòpiques d’anàlisi químic de lubrificants  Memòria 

 

57 

 

6. Resultats i discussions 

 
 

En aquest apartat plasmarem els anàlisis i estudis fets amb els resultats obtinguts per 

cada mètode. A més s’explicarà cada gràfic o anàlisi individualment relacionant-lo amb 

l’objecte, que en cas de l’espectrofotòmetre es el calibratge de l’aparell i l’anàlisi del 

ferro i el coure presents en diferents mostres i en el cas de l’espectrofotometria 

infraroja l’objecte principal serà la detecció de contaminants, l’estudi i avaluació de 

cada espectre i les variacions d’aquests degut a fenòmens com l’oxidació i la nitració. 

 

6.1 Espectrofotòmetre d’absorció atòmica de flama  

 

Com podem veure en la imatge de l’apartat anterior l’espectrofotòmetre amb el que 

hem treballat es troba en el laboratori de combustibles i lubricants i és el model 

SpectrAA-55B. El fet de tenir-ne el catàleg ens ha facilitat el primer contacte i ens ha 

guiat a l’hora de fer-ne el calibratge. 

Com que el calibratge i preparació de l’equip no és un procediment senzill en tenim els 

passos a seguir en el primer apartat de l’Annex. 

 

6.1.1 Preparació de patrons 

 

Metodologia per a la preparació de patrons pel correcte calibratge de 

l’espectrofotòmetre SpectrAA-55B per a la quantificació dels metalls de desgast en olis 

lubrificants. 

Passos que hem seguit al laboratori per a la preparació de patrons de concentracions 

entre 1 i 9 ppm de xilè amb un 20% en pes d’oli base. 

 Agitem en un agitador per ultrasons l’oli base i el patró multielement de 500 

ppm durant un temps aproximat de 30 minuts. 

 Tarem el recipient contenidor de la mostra 

 Iniciem la preparació dels patrons multielement juntament amb el blanc  

 Es pesen 40 g de xilè i anotem el pes (D) 

 Tarem el recipient juntament amb el xilè  

  Pesem 10 g d’oli base i anotem el pes ( P +O.B.), aquest serà el blanc ja que 

no hi afegim patró multielement 
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 Calculem els grams de patró multielement necessaris per obtenir els patrons de 

les concentracions desitjades.  

 Posem els diferents patrons al bany d’ultrasons per aconseguir una bona 

homogeneïtzació. 

 

6.1.1.1 Càlcul de la concentració exacta dels nostres patrons 

En la taula següent trobem les dades teòriques en les que ens basarem per la 

preparació de patrons. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 6.1: Proporció de cada substància. 

Com que a l’hora de preparar-los ens és pràcticament impossible mesurar exactament 

els valors indicats a la taula anterior haurem de recalcular la concentració de cada 

patró a partir del pes en cada component, per aconseguir-ho utilitzarem la següent 

equació: 

 Conc. patró = 
500   P

  P+O.B. + D 
  

(Eq., 6.1) 

 

Concentració del 

patró 
Oli base afegit  

Patró de 500 ppm 

afegit 
Xilè afegit  

0 ppm 10 g 0 g 40 g 

1 ppm 9,9 g 0,1 g 40 g 

2 ppm 9,8 g 0,2 g 40 g 

3 ppm 9,7 g 0,3 g 40 g 

4 ppm 9,6 g 0,4 g 40 g 

5 ppm 9,5 g 0,5 g 40 g 

7 ppm 9,3 g 0,7 g 40 g 

9 ppm 9,1 g 0,9 g 40 g 
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On: 

[Conc. Patró] = Concentració del patró (ppm) 

P = Pes del patró multielement de 500 ppm (g) 

P + O.B. = Pes del patró multielement de 500 ppm i de l’oli base (g) 

D = Pes del xilè (g) 

 

Per procedir al càlcul de la concentració correcta de cada patró utilitzem els pesos 

següents: 

 
 

Concentració 

del patró 

Oli base 

afegit 

Patró de 

500ppm afegit 
Xilè afegit 

Concentració 

real 

recalculada 

0 ppm 10 g 0 g 40 g 0 ppm 

2 ppm 9,81 g 0,220 g 39,98 g 2,19 ppm 

3 ppm 9,68 g 0,318 g 39,79 g 3,15 ppm 

4 ppm 9,51 g 0,414 g 40,15 g 4,13 ppm 

5 ppm 9,49 g 0,520 g 39,98 g 5,21 ppm 

7 ppm 9,20 g 0,717 g 40,50 g 7,11 ppm 

9 ppm 9,12 g 0,890 g 40,10 g 8,89 ppm 

 

Taula 6.2: Taula de concentració de patrons real. 

 

A la taula anterior hi veiem l’absència del patró d’1 ppm,això és degut a que la lectura 

feta per l’espectrofotòmetre d’aquest patró ens provocava l’error a l’hora de calcular la 

recta i per això vam decidir prescindir-ne.  

Els càlculs que hem fet per calcular la concentració dels patrons són: 

Patró 2 ppm :  
        

                  
          

Patró 3 ppm :  
         

                   
          

Patró 4 ppm :  
         

                   
          

Patró 5 ppm :  
        

                  
         

Patró 7 ppm :  
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Patró 9 ppm :  
        

                 
          

 

6.1.1.2 Gràfic de la corba de calibratge  

 

Aquesta és la taula en que hi trobem la concentració dels patrons amb la lectura 

obtinguda per l’espectrofotòmetre d’AA. A partir d’aquests valors l’aparell realitza la 

seva recta de calibratge. 

 

Concentració del patró Lectura de l’absorbància 

0 ppm 0,257 

2,19 ppm 0,389 

3,15 ppm 0,449 

4,13 ppm 0,515 

7,1 ppm 0,651 

8,89 ppm 0,81 

 

Taula 6.3: Valors patró. 

A partir de les dades anteriors obtenim la següent recta de calibratge: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.1: Recta de calibratge dels patrons. 

 

y = 0,0599x + 0,2577 
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L’equació de la recta de calibratge és: 

                 

(Eq. 6.2) 

Amb un valor de R2 de : 

          

 

Com que el valor dels coeficient R2 s’aproxima molt a 1, veiem que existeix una bona 

correlació per tant aquesta recta de calibratge serà apta com a referència per conèixer 

la concentració de les nostres mostres. 

 

6.1.1.3 Determinacions realitzades amb l’espectrofotòmetre 

 

Les determinacions que volem fer amb el nostre espectrofotòmetre són les 

concentracions de ferro i de coure de les mostres, ja que aquests elements formen 

part dels contaminants dels olis lubricants i en disminueixen l’eficàcia afavorint el 

desgast prematur de les peces del motor. Aquests però, no són els únics elements 

contaminants que podem estudiar amb l’espectrofotòmetre, també podríem determinar 

concentracions de níquel o de crom però degut a la falta de temps ens hem centrat en 

els dos primers.  

Comptem amb dues làmpades, cadascuna específica per un element determinat, la 

primera ens serveix per la detecció de ferro (Fe) i la segona pel coure (Cu). 

 

Mostres 

Comptem amb 25 mostres analitzades per un laboratori extern, aquestes mostres 

provenen de Repsol i son d’oli utilitzats en motors de combustió interna i en motors de 

gas tal i com hem explicat en l’apartat de materials. 

Comptem amb l’anàlisi de:  

 Desgast 

 Degradació 

 Contaminació  

 Altres metalls 
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De cada mostra, per tant les prendrem com a referència per comprovar que els nostres 

resultats en les determinacions siguin correctes. 

 

6.1.2 Determinació de ferro (Fe)  

 

A l’hora de seleccionar les mostres hem intentat agafar mostres amb una concentració 

de ferro dins la nostra corba de patrons. 

Passos: 

 Encenem l’espectrofotòmetre seguint els passos marcats en l’apartat 5.1.1, 

seleccionant la làmpada de ferro. 

 Seleccionem les mostres que es volen analitzar 

 Preparació de la mostra per poder ser absorbida i analitzada per 

l’espectrofotòmetre 

- Preparem una solució amb 15% en pes d’oli i 85% en pes de xilè. 

- Enumerem i agitem les mostres per una òptima homogeneïtzació. 

- Passem els patrons de menys a més concentració per així minimitzar els 

possibles errors. Entre patró i patró deixem que absorbeixi xilè per així eliminar 

gotes d’aquests patrons dels conductes. 

- Un cop tenim la corba de calibratge feta passem a analitzar les mostres que 

hem seleccionat. 

En el nostre cas hem seleccionat tres mostres, provinents de Repsol,amb 

concentracions de ferro diferents, per així abarcar el màxim rang possible i comprovar 

els resultats. 

 

6.1.2.1 Mostres seleccionades: 

Tal i com hem dit en l’apartat de materials farem la detecció de ferro en les mostres 

que tenim a continuació. Al costat de cadascuna veiem la concentració de ferro segons 

el laboratori ADOC de Repsol. 

 

 Mostra nº1: [Fe] = 3,12 ppm 

 Mostra nº2: [Fe] = 3,00 ppm 

 Mostra nº3: [Fe] = 5,11 ppm 

 Mostra nº4: [Fe] = 6,31 ppm 
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 Mostra nº6: [Fe] = 11,97 ppm 

 Mostra nº7: [Fe] = 16,94 ppm 

 Mostra nº8: [Fe] = 12,41 ppm 

 Mostra nº11: [Fe] = 9,70 ppm 

 Mostra nº13: [Fe] = 45,85 ppm 

 Mostra nº16: [Fe] = 4,41 ppm 

 Mostra nº17: [Fe] = 3,38 ppm 

 Mostra nº20: [Fe] = 10,03 ppm 

 Mostra nº23: [Fe] = 37,51 ppm 

 Mostra nº24: [Fe] = 9,74 ppm 

 Mostra nº25: [Fe] = 20,73 ppm 

 

A continuació, representem en forma de taula la concentració en ferro de cada mostra 

després de la dilució al 85% en pes en xilè i la final obtinguda amb l’espectrofotòmetre. 

 

Mostra 
Concentració 

teòrica 

Concentració 

després de la 

dilució 

Concentració de Fe 

obtinguda 

1 3,12 ppm 0,46 ppm 0,48 ppm 

2 3,00 ppm 0,43 ppm 0.46 ppm 

3 5,11 ppm 0,68 ppm 0,61 ppm 

4 6,31 ppm 1,05 ppm 0,98 ppm 

6 11,97 ppm 1,79 ppm 1,81 ppm 

7 16,94 ppm 2,59 ppm 2,34 ppm 

8 12,41 ppm 1,74 ppm 1,58 ppm 

11 9,70 ppm 1,34 ppm 1,31 ppm 

13 45,85 ppm 8,81 ppm 7,78 ppm 

16 4,41 ppm 0,58 ppm 0,52 ppm 

17 3,38 ppm 0,59 ppm 0,49 ppm 

20 10,03 ppm 1,38 ppm 1,19 ppm 

23 37,51 ppm 5,62 ppm 5,69 ppm 

24 9,74 ppm 1,52 ppm 1,37 ppm 

25 20,73 ppm 2,87 ppm 2,59 ppm 

 

Taula 6.4: Mostres seleccionades per l’anàlisi del Fe. 
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En la taula anterior trobem les mostres analitzades, la concentració d’aquestes 

mostres segons el full d’anàlisi de cadascuna d’elles, la concentració recalculada a 

partir del pes de cada component en una dissolució amb 85% de xilè i 15% d’oli 

(teòric) i finalment veiem la concentració en ppm de Fe de l’espectrofotòmetre, aquest 

valor el calcula a partir de la recta de calibratge anterior, ja que la correlació ens ha 

donat molt pròxima a 1, veiem que els resultats són molt semblants. Encara que 

tinguem aquest valor de correlació tan bo també trobem errors de lectura, les causes 

principals d’error en aquest tipus de lectura són: 

- Error de la balança en la pesada a l’hora de fer la dissolució. 

- Error en les concentracions de patrons 

- Error en l’homogeneïtzació de la mostra en el moment de passar-la per 

l’espectrofotòmetre. 

- Possibles restes d’altres mostres en el tub absorbidor. 

 

A més, si fem una ullada a la taula anterior veurem que el resultat que difereix més és 

el que té una concentració més elevada, el qual està situat en un extrem de la corba 

de calibratge ja que la nostra corba només arriba fins a 9 ppm i la concentració teòrica 

de la mostra és de 8,81 ppm. Això ens demostra que en els valors extrems de la corba 

de calibratge l’error en la lectura serà major. El mateix ens passa amb la mostra 

número 17 que està en l’extrem oposat de la corba de calibratge. 

Anem a representar en una taula els errors comesos prenent com a referència la 

concentració teòrica comparant-la amb la experimental obtinguda amb l’aparell: 

 

Mostra Concentració real 
Concentració 

obtinguda 
Error absolut 

1 0,46 ppm 0,48 ppm 4,34 % 

2 0,43 ppm 0.46 ppm 6,52 % 

3 0,68 ppm 0,61 ppm 10,29 % 

4 1,05 ppm 0,98 ppm 7,00 % 

6 1,79 ppm 1,81 ppm 2,00 % 

7 2,59 ppm 2,34 ppm 9,65 % 

8 1,74 ppm 1,58 ppm 9,19 % 

11 1,34 ppm 1,31 ppm 2,23 % 

13 8,81 ppm 7,78 ppm 11,69 % 
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16 0,58 ppm 0,52 ppm 10,31 % 

17 0,59 ppm 0,49 ppm 16,94 % 

20 1,38 ppm 1,19 ppm 13,77 % 

23 5,62 ppm 5,69 ppm 1,20 % 

24 1,52 ppm 1,37 ppm 9,87 % 

25 2,87 ppm 2,59 ppm 10,80 % 

 

Taula 6.5: Comparació de concentracions. 

 

Com hem pogut veure a la taula anterior, aquest mètode ens donarà resultats molt 

pròxims als reals (si suposem que els aportats per Repsol són els reals), però per 

obtenir lectures fiables la mostra haurà de tenir una concentració  pròxima situada al 

centre de la corba de calibratge emprada. Es poden produir errors deguts a les raons 

que hem donat en la pàgina anterior i fins i tot a un mal estat d’alguna de les mostres o 

la contaminació d’algun recipient on les hem col·locat.  

 

6.1.3 Determinació de coure (Cu)     

 

En l’anàlisi del present a les mostres provinents de Repsol, seguirem els mateixos 

passos seguits amb l’anàlisi del ferro, i que hem detallat a l’apartat 5.1.1, però aquest 

cop seleccionarem Cu com a element a analitzar al menú de l’espectrofotòmetre i 

utilitzarem la làmpada pròpia per l’estudi d’aquest element. 

 

6.1.3.1 Corba patró 

De la mateixa manera que en l’apartat anterior preparem patrons de diferents 

concentracions per així obtenir una recta de calibratge. Els patrons són els següents: 

Concentració del patró Lectura de l’absorbància 

0 ppm 0,232 

2,19 ppm 0,387 

3,15 ppm 0,447 

4,13 ppm 0,510 

7,10 ppm 0,657 

9,70 ppm 0,794 

Taula 6.6: Valors recta patró. 
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A partir de les dades anteriors procedents de les concentracions dels patrons obtenim 

la recta de calibratge de referència. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.2: Recta patró. 

 

6.1.3.2 Preparació de les mostres 

 

De la mateixa manera que en la determinació del ferro agafarem algunes mostres 

d’origen Repsol, les mostres amb les que treballarem seran: 

 

 Mostra nº1: [Cu] = 0,59 ppm 

 Mostra nº2: [Cu] = 2,53 ppm 

 Mostra nº5: [Cu] = 2,78 ppm 

 Mostra nº6: [Cu] = 1,67 ppm 

 Mostra nº7: [Cu] = 8,01 ppm 

 Mostra nº8: [Cu] = 4,01 ppm 

 Mostra nº10: [Cu] = 18,42 ppm 

 Mostra nº11: [Cu] = 81,89 ppm 

 Mostra nº13: [Cu] = 23,58 ppm 

 Mostra nº14: [Cu] = 21,11 ppm 

 Mostra nº15: [Cu] = 11,07 ppm 

 Mostra nº19: [Cu] = 1,07 ppm 
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 Mostra nº23: [Cu] = 2,66 ppm 

 Mostra nº25: [Cu] = 22,39 ppm 

D’aquestes mostres en tenim la concentració en ppm però per que les mostres siguin 

aptes per l’anàlisi amb l’espectrofotòmetre hem de fer una dilució en xilè tal i com hem 

fet en el cas de l’anàlisi del ferro. 

 

6.1.3.3 Numèricament 

Exemple dels càlculs realitzats en les dilucions fetes per cada mostra en cada anàlisi. 

   

   
        

(Eq. 6.3) 

On: 

X= g oli 

Y= g xilè 

A= ppm Cu 

 

Exemple per la mostra 1:  

           

            

 

         

         
            

 

Utilitzant aquesta equació trobem la concentració de la dissolució en cada mostra. Un 

cop tenim les mostres preparades repetim els passos que hem anotat a l’apartat 

anterior: 

- Passem els patrons de menys a més concentració per així minimitzar els 

possibles errors. Entre patró i patró deixem que absorbeixi xilè per així eliminar 

gotes d’aquests patrons dels conductes. 

- Un cop tenim la corba de calibratge feta passem a analitzar les mostres que 

hem seleccionat. 
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Finalment obtenim els següents valors: 

 

Mostra 
Concentració 

teòrica 

Concentració real 

després de la 

dilució 

Concentració de 

coure obtinguda 

1 3,33 ppm 0,58 ppm 0,66 ppm 

2 2,53 ppm 0,41 ppm 0.47 ppm 

5 2,78 ppm 0,42 ppm 0,27 ppm 

6 2,66 ppm 0,28 ppm 0,24 ppm 

7 8,01 ppm 1,38 ppm 1,41 ppm 

8 4,01 ppm 0,57 ppm 0,46 ppm 

10 18,42 ppm 2,48 ppm 2,29 ppm 

11 81,87 ppm 12,06 ppm 12,72 ppm 

13 23,58 ppm 3,79 ppm 3,73 ppm 

14 21,11 ppm 2,96 ppm 2,81 ppm 

15 11,07 ppm 1,47 ppm 1,26 ppm 

19 1,09 ppm 0,13 ppm 0,15 ppm 

23 37,51 ppm 5,62 ppm 5,69 ppm 

25 22,39 ppm 3,68 ppm 3,55 ppm 

 

Taula 6.7: Concentració de coure obtinguda. 

En el cas del coure, si comparem la concentració obtinguda de la que hem suposat 

com a real obtenim la següent taula d’errors: 

  

Mostra 

Concentració real 

després de la 

dilució 

Concentració de 

coure obtinguda 
Error absolut 

1 0,58 ppm 0,66 ppm 13,8 % 

2 0,41 ppm 0.47 ppm 14,6 % 

5 0,42 ppm 0,27 ppm 42,5 % 

6 0,28 ppm 0,24 ppm 14,2 % 

7 1,38 ppm 1,41 ppm 2,17 % 

8 0,57 ppm 0,46 ppm 19,2 % 
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10 2,48 ppm 2,29 ppm 7,6 % 

11 12,06 ppm 12,72 ppm 5,4 % 

13 3,79 ppm 3,73 ppm 1,5 % 

14 2,96 ppm 2,81 ppm 5,1 % 

15 1,47 ppm 1,26 ppm 14,2 % 

19 0,13 ppm 0,15 ppm 15,3 % 

23 5,62 ppm 5,69 ppm 1,2 % 

25 3,68 ppm 3,55 ppm 3,5 % 

  

Taula 6.8: Comparació de les concentracions de coure. 

 

En aquest cas, com en el del ferro veiem que on existeixen els percentatges més 

grans d’error és a l’extrem de la recta de calibratge. Recordem les principals causes 

d’errors: 

- Error de la balança en la pesada a l’hora de fer la dissolució. 

- Error en les concentracions de patrons 

- Error en l’homogeneïtzació de la mostra en el moment de passar-la per 

l’espectrofotòmetre. 

- Possibles restes d’altres mostres en el tub absorbidor. 

- Mal estat de la mostra. 

Tot i els percentatges d’error que hem detectat, considerem aquest mètode vàlid per a 

la detecció de contaminants del tipus: ions de ferro i de coure presents en olis 

lubrificants ja que ens permet detectar concentracions molt baixes d’aquests i gràcies 

a això podem avançar-nos a la degradació de l’oli o al mal funcionament del motor. 
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6.2. Espectroscòpia infraroja 

 

Utilitzem l’espectrofotòmetre Mattson 5000 FTIR per a obtenir l’anàlisi d’absorbància 

de diferents mostres. El nostre objectiu és detectar la possible contaminació present 

en olis lubrificants per motors a partir de l’anàlisi de la seva absorbància utilitzant 

l’espectroscòpia infraroja.  

Volem ser capaços de: distingir contaminants, distingir els diferents tipus de  

lubrificants entre si i conèixer en quin punt de la seva vida útil es troben. Tot això 

només amb una gota de mostra analitzant l’absorbància i comparant-les entre si. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.2: Espectrofotòmetre Mattson 5000 FTIR 

 

6.2.1 Anàlisis 

 

Classifiquem els anàlisis que hem realitzat amb l’espectrofotòmetre Mattson 5000 

FTIR en: 

 Comparem diferents olis lubrificants i de consum alimentari. 

 Assaig d’oli Elf Solaris 5w-30 a 170ºC 210 minuts 

 Comparem oli lubrificant amb cada contaminant que hem utilitzat. 

 



Estudi de tècniques espectroscòpiques d’anàlisi químic de lubrificants  Memòria 

 

71 

 

 Anàlisi d’oli amb diferents percentatges de contaminació 

 Anàlisi d’oli amb bicontaminació. 

 Anàlisis dels espectres de nitració i oxidació. 

 

6.2.2 Oli lubrificant i oli de consum alimentari 

 

En aquest anàlisi volem comprovar la diferència entre els pics en un anàlisi 

espectroscòpic per IR entre olis lubrificants i olis comercials de consum alimentari.  

Després d’analitzar un gota de cada oli amb l’espectrofotòmetre n’ obtenim un arxiu en 

format .tbl on hi trobem dues columnes de dades, la primera és l’eix X, hi apareix la 

longitud d’ona en  cm-1 i en la segona columna el valor d’absorbància en cada longitud 

d’ona. 

 Com que segons la llei de Lambert-Beer l’absorbància depèn de la quantitat d’ analit i 

en el nostre cas treballem amb olis de diferent viscositat aquesta pot ser una possible 

font d’errors ja que en el cas d’analitzar un oli molt viscós la pel·lícula per on passarà 

el feix de radiació serà molt més gruixuda i obtindrem un valor d’absorbància superior 

al que obtindríem amb el mateix oli però amb una viscositat menor. Degut a aquest fet 

i per realitzar avaluacions correctes hem decidit normalitzar els gràfics comparatius 

entre dos olis igualant el valor d’absorbància d’aquests a una longitud d’ona de 2928 

cm-1 que en aquest cas és on tenim el pic màxim. El fet d’igualar absorbàncies en un 

pic determinat ens permet comparar els dos gràfics d’absorbància superposant-los. 

 

6.2.2.1 Olis a comparar: 

 Gràfic d’olis lubrificants per motors: 

- Oli mineral RepsolHD 

- Oli Solaris 5w-30 

 

 Gràfic entre olis lubrificants i alimentaris: 

- Oli mineral RepsolHD 

- Oli Solaris 5w-30 

- Oli de gira-sol “Coosol Premium” 

- Oli de gira-sol “Gourmet” 

- Oli d’oliva “Coosur Hojiblanca” 
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6.2.2.2 Gràfic d’olis lubrificants per motors: 

Aquest gràfic està comprès entre 400 i 4000cm-1 de longitud d’ona i arriba fins a un 

valor d’absorbància pròxim al 2,3 unitats d’absorbància 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.3: Gràfic comparatiu entre olis lubricants. 

Veiem que existeixen dues parts molt diferenciades, la primera, situada entre 750 i 

1750 cm-1: 

 

 

Figura 6.4: Gràfic comparatiu entre olis lubricants ampliat. 

 

En aquest cas veiem que a aproximadament 750 cm-1 el pic degut al rocking, el qual 

és un moviment específic propi de les cadenes llargues. És molt més pronunciat en 

l’oli sintètic que en el mineral. 

Entre 1383 i 1365 cm-1 el pic generat pels metils, també molt més pronunciat en l’oli 

sintètic que en el mineral. A 1467 cm-1 hi trobem el pic generat pel metilè que, com en 

els casos anteriors és molt més prominent en l’oli sintètic que en el mineral. 
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Vist els espectres, els pic que ens poden ajudar a diferenciar els dos olis els trobem a 

1238 cm-1, a aproximadament 1500 i a 1600 cm-1, aquest últim és degut a 

l’absorbància per part dels enllaços C=C , els solem trobar en residus d’hidrocarburs 

aromàtics. La segona part està compresa entre 2600 i 3300 cm-1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.5: Gràfic comparatiu entre olis lubricants ampliat. 

 

El pic situat a 3000 cm-1 és degut a l’enllaç C-H. Com veiem, en aquest pic les 

diferències són mínimes i per tant no estem parlant d’un pic que ens aporti la 

informació suficient com per poder distingit cap dels dos olis entre si 

 

 

6.2.2.3 Gràfic entre olis lubrificants i alimentaris 

En aquest cas també tenim el gràfic comprès entre 400 i 4000 cm-1, i amb 

valors d’absorbància de gairebé 2,5 unitats.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.6: Gràfic comparatiu entre olis lubricants i alimentaris 
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Amb més detall podem apreciar les diferències entre els olis degudes a la seva 

naturalesa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.7: Gràfic comparatiu entre olis lubricants i alimentaris ampliat. 

 

En aquest gràfic hi trobem tres olis d’origen vegetal, un de mineral i un altre de sintètic. 

Els vegetals, representats pels colors blau groc i verd, tenen pics que ens ajuden a 

diferenciar-los dels altres. D’esquerra a dreta  veiem que podem distingir els olis 

vegetals dels altres representats gràcies als pics següents: 

 Pic a 1150-1160 cm-1 és degut a l’enllaç C-O, veiem que els tres olis vegetal 

presenten aquest pic amb un valor molt més elevat que el sintètic i el mineral. 

 Pic a 1750 cm-1 degut a l’ester C=O, en aquest cas, com en l’anterior els tres 

olis vegetals tenen un pic molt pronunciat. 

Els dos pics anteriors són pics característics dels olis de procedència vegetal. 

 

6.2.3 Assaig tèrmic 

 

Realitzem un assaig per comprovar si és possible distingir un oli nou d’un oli amb molt 

poques hores d’ús.  

Al laboratori agafem una mostra d’oli Elf 5W-30 per fer l’assaig, aquesta la col·loquem 

sobre una placa calefactora, hi afegim una mosca i vibració per assegurar una correcta 

homogeneïtzació. 
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 A més controlarem la temperatura amb una sonda subjectada per un braç metàl·lic i 

amb l’extrem dins la mostra d’oli sense tocar les parets del vas que conté l’oli. 

Escalfem fins a 170ºC l’oli i agafem mostres anotant la temperatura en el moment de 

presa de mostra i el temps, per fer-ne posteriorment l’anàlisi amb l’espectrofotòmetre 

IR. 

 

6.2.3.1 Taula de mostreig 

Mostra Temps Temperatura 

Original 0 min 25ºC 

1 20 min 160ºC 

2 40 min 170ºC 

3 60 min 170ºC 

4 90 min 170ºC 

5 120 min 175ºC 

6 150 min 175ºC 

7 180 min 175ºC 

8 210 min 178ºC 

 

Taula 6.8: Mostres utilitzades per l’anàlisi tèrmic amb temps i temperatura. 

 

En el següent cas, com en l’anterior, també hem normalitzat respecte a un punt per 

poder obtenir espectres comparables entre si, en aquest cas el punt de referència  és 

el de 2920 cm-1. L’anàlisi amb l’espectrofotòmetre IR ens va donar aquests espectres 

d’absorció: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.8: Espectres després de l’assaig tèrmic. 
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Com podem apreciar només un dels espectres es diferencia de la resta, anem a 

observar les dues zones marcades en el gràfic amb més detall. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.8: Ampliació dels espectres després de l’assaig tèrmic. 

 

La mostra que hem representat amb color vermell és la de l’oli que no hem escalfat. 

Gràcies a aquest espectre veiem que no podem distingir mitjançant un anàlisis amb 

espectrofotòmetre IR olis amb molt poc ús. 

En la següent part de l’espectre veiem el punt que hem agafat de referència per 

comparar-los: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.9: Zona de l’espectre que ha servit per igualar-los tots. 
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Gràcies a aquesta ampliació veiem que les diferències són mínimes entre olis que han 

patit una fatiga tèrmica moderada en un rang d’entre 20 i 210 minuts. Per tant, utilitzant 

aquest mètode no podem arribar a percebre diferències importants en les mostres, si 

volguéssim aprofundir sobre el tema hauríem de treballar amb mostres d’olis amb que 

hagin patit molta més fatiga, però es solaparia amb la part d’oxidació i nitració que 

explicarem més endavant en el projecte. 

En aquest cas la idea principal era la de comprovar si amb l’espectroscòpia infraroja 

podíem percebre les mínimes variacions en les mostres del mateix oli després de patir 

esforços a temperatures relativament baixes i en marges de temps també poc 

importants. 

 

6.2.4 Oli lubrificant amb contaminants purs 

 

L’oli lubrificant, com hem dit anteriorment a l’apartat 1.0, pot presentar concentracions 

de diferents contaminants que faran augmentar el desgast del motor i afectar greument 

al motor. 

Volem comprovar les diferències entre els espectres de l’oli lubrificant Solaris 5w-30 

amb els dels contaminants que hem seleccionat. Els contaminants a estudiar són: 

 Gasolina 95 Efitec 

 Gasolina 98 Efitec 

 Diesel e+ 

 Diesel e+10 

 Biodiesel 

 Propilenglicol   

 Aigua 

 

A partir de les diferències en l’espectre de les substàncies pures serà més fàcil 

comprovar els límits de detecció del nostre mètode amb dissolucions del nostre oli 

amb diferents percentatges de cadascun dels contaminants anteriors. 

Degut a que els espectres de gasolina 95 i 98k Efitec i els de Diesel e+ amb el Diesel 

e+10 son molt semblants, agafem l’espectre de la gasolina 95 Efitec i el del Diesel e+ 

per veure’n a grans trets les diferències amb l’oli Elf Solaris 5W-30. 



Estudi de tècniques espectroscòpiques d’anàlisi químic de lubrificants  Memòria 

 

78 

 

De la mateixa manera que amb els gràfics anteriors, encara que en aquest només 

volem veure a grans trets les diferències principals i els pics en que ens fixarem per 

determinar de quin contaminant es tracta, també hem normalitzat l’espectre respecte el 

pic màxim d’absorbància situat a 2920 cm-1. 

El primer dels gràfics està composat per: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.10: Comparació dels espectres de l’oli juntament amb Gasolina 95 Efitec, Diesel e+ i 

Biodiesel. 

 

Al gràfic general entre 400 i 4000 cm-1 ens permet veure moltes diferències en quan a 

pics d’absorbància i la seva magnitud sobretot a la zona compresa entre 600 i 1800 

cm-1, per tant concretem en aquesta zona: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.11: Comparació dels espectres de l’oli juntament amb Gasolina 95 Efitec, Diesel e+ i 

Biodiesel amb ampliació als punts d’interès. 
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D’esquerra a dreta veiem que només amb l’espectre podem diferenciar la gasolina de 

l’oli i els altres contaminant pels pics entre 700 i 800 cm-1 que són degut al roking ja 

que les gasolines tenen cadenes curtes i ramificades, això afavoreix aquest tipus de 

vibració.  

Un altre dels pics que ens permet distingir la gasolina de la resta de contaminants, 

però no de l’oli, és el pic que trobem a 1600 cm-1 degut a les molècules aromàtiques 

que conté la gasolina (benzè i toluè). 

Si el que volem és distingir els diesels (e+ i biodiesel) de la gasolina i l’oli ens hem de 

fixar en la gairebé absència de pics d’absorbància a la zona de 700-800 cm-1, degut a 

que els combustibles diesels no són estructures tan ramificades com les gasolines i 

per tant, no afavoreixen la vibració en aquesta longitud d’ona. Un pic propi d’aquest 

tipus de combustible el trobem a uns 1740 cm-1 degut a l’ester del biodiesel. 

El següent gràfic ens mostra els espectres que obtenim amb les següents substàncies: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.12: Comparació dels espectres de l’oli juntament amb Aigua i Propilenglicol. 

 

Per poder diferenciar entre l’oli, l’aigua i el propilenglicol cap observar els seus 

espectres. En el cas de l’aigua, és fàcil de distingir ja que té un pic amb una base molt 

ample, a partir de 400 fins als 800 cm-1, aquest juntament amb el de 1600-1650 cm-1 i 

el pic de base tan ample situat entre 3000 i 3600 cm-1 fan que sigui un contaminant 

molt fàcil d’identificar. 

 

 

 

 

 



Estudi de tècniques espectroscòpiques d’anàlisi químic de lubrificants  Memòria 

 

80 

 

El propilenglicol s’utilitza com a anticongelant, el seu pic més característic és el 

provocat per l’enllaç C-O situat entre 950 i 1100 cm-1, gràcies  a aquest és fàcilment 

diferenciable de l’aigua en concentracions altes, amb la que comparteix semblances 

en les zones compreses entre 400-800 i 3000-3500 cm-1, on presenta pics amb base 

molt ample. 

 

6.2.5 Oli lubrificant amb contaminació parcial 

 

Per poder determinar els límits de detecció de contaminants en el l’oli Elf Solaris 5W-

30 utilitzant  l’espectroscòpia IR, preparem diferents dissolucions d’oli més 

contaminant amb diferents percentatges i en busquem l’espectre per comprovar a 

partir de quin percentatge en % en pes, podem detectar. 

 

6.2.5.1 Gasolina 98 Efitec 

 

Preparem dissolucions amb els següents percentatges en pes: 

 

Mostra Percentatge en pes d’Oli 
Percentatge en pes 

gasolina 98 Efitec 

1 99,8% 0,2% 

2 99,5% 0,5% 

3 99% 1% 

4 98% 2% 

5 96% 4% 

6 94% 6% 

7 92% 8% 

8 90% 10% 

9 85% 15% 

 

Taula 6.9: Mostres preparades i els seus percentatges en pes de cada component. 

Busquem l’espectre agafant de referència el de l’oli pur comparant-lo amb diferents 

percentatges. Com que tenim moltes mostres amb concentracions en percentatge en 

pes total diferents decidim fer dos gràfics per facilitar la presa de conclusions. 
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 En aquest cas hem seleccionat les següents mostres: 

 

 

 

 

 

Figura 6.13: Relació cromàtica de cada mostra. 

El gràfic d’espectres és el següent: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.14: Superposició d’espectres de les mostres anomenades en la figura anterior. 

 

Com hem dit en l’apartat anterior, si volem distingir la gasolina de l’oli ens hem de fixar 

en els pics d’absorbància que es generen en longituds d’ona compreses entre els 700 i 

800 cm-1, en aquest cas si ens centrem en aquesta zona:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.14: Ampliació de la superposició realitzada en la figura anterior. 
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Si ens centrem en la zona entre 700 i 800 cm-1, veiem que la mostra de gasolina 98 

Efitec original presenta els pics d’absorbància propis de les cadenes ramificades, en 

canvi no podem apreciar pics d’absorbància que difereixi i que per tan puguem agafar 

de referència entre les dissolucions amb poc percentatge en pes de gasolina i l’oli pur. 

Anem a comprovar si amb percentatges en pes més elevats podem apreciar pics i per 

tant detectar aquest contaminant en el nostre oli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.15: Superposició dels espectres d’oli juntament amb els d’oli amb gasolina 98 i elevat 

percentatge en pes. 

 

En aquest gràfic veiem que en la solució d’oli més gasolina podem distingir pics propis 

de la gasolina i que apareixen en l’oli. Com hem dit anteriorment, si ens fixem en la 

part de l’espectre situat a uns 740 cm-1 veiem com es reprodueix el pic propi de la 

gasolina en la solució i que l’oli no el presenta. Per tant, aquest pot ser un pic 

significatiu per a la detecció de gasolina 98 en olis lubrificants.  

En quan a percentatges de gasolina en pes dins la solució, si ens basem en aquest 

espectre podem detectar els pics en percentatges d’ entre un 10 i un 15% en pes del 

contaminant. 
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6.2.5.2 Gasolina 95 Efitec 

 

En aquest cas ens centrem en una solució al 15% del contaminant “Gasolina 95 Efitec” 

per comprovar si presenta els mateixos pics que la gasolina 98 que hem estudiat en 

l’apartat anterior, en el cas de trobar els mateixos pics distintius del contaminant no 

caldrà comprovar-ho amb tots els percentatges en pes ja que tindrem el mateix límit de 

detecció que en l’apartat anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.16: Comparació dels espectre de l’oli, la gasolina i l’oli contaminat amb gasolina 95 

Efitec. 

Si ens centrem en la zona en qüestió: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.17: Ampliació de zona d’interès per comparar els pics de cadascun. 

 

Veiem que en aquest cas també trobem el pic d’absorbància situat a uns 740 cm -1 que 

ens serveix com a pic de referència per a la detecció de gasolines en oli utilitzant 

aquesta tècnica. 

 

 

 

 

 

 



Estudi de tècniques espectroscòpiques d’anàlisi químic de lubrificants  Memòria 

 

84 

 

6.2.5.3 Diesel e+ 

 

Hem preparat les mostres amb els mateixos percentatges que en el cas de la gasolina 

98 Efitec. 

 

Mostra Percentatge en pes d’Oli 
Percentatge en pes  de 

Diesel e+ 

1 99.8% 0.2% 

2 99.5% 0.5% 

3 99% 1% 

4 98% 2% 

5 96% 4% 

6 94% 6% 

7 92% 8% 

8 90% 10% 

9 85% 15% 

 

Taula 6.10: Mostres preparades amb Diesel e+ com a contaminant i percentatge de cada 

compost en pes. 

 

En aquest cas també hem preferit fer dues gràfiques, la primera amb concentracions 

baixes i la segona amb les més altes. No ens hem d’oblidar que en les superposicions 

d’espectres, per comparar-los els normalitzem sempre a partir del punt més alt que sol 

coincidir amb  la longitud d’ona de l’enllaç C-H situat a uns 2920 cm-1.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.18: Comparació d’espectres entre l’oli sense contaminants i l’oli amb diferents 

percentatges de Diesel e+. 
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En el cas dels diesel per poder diferenciar-los de l’oli ens haurem de fixar en el seu pic 

característic a la zona dels 1740 cm-1. Aquest pic d’absorbància és degut als esters, 

concretament a l’enllaç C=O. Ampliem a la zona d’interès per saber si en aquestes 

condicions de percentatge en contaminant tant baixes es podrà detectar la seva 

presència i distingir-lo a partir de la modificació del seu espectre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.19: Comparació de la zona d’interès entre les mostres comentades en l’anterior figura. 

 

En aquesta comparativa entre els espectres veiem que el pic a 1740 només es troba 

en l’espectre vermell que és el del diesel e+ pur. Per tant en concentracions tan baixes 

de contaminant no podem distingir-lo amb aquest mètode, anem a comprovar si 

augmentant-ne les concentracions ho detectaríem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.20: Ampliació de la superposició realitzada en la figura anterior. 

 

 

 

 

 

 

 



Estudi de tècniques espectroscòpiques d’anàlisi químic de lubrificants  Memòria 

 

86 

 

Ara amb concentracions més elevades de contaminant a les nostres mostres d’oli 

podem veure que si ens fixem en el pic que hem dit que és característic de l’enllaç 

C=O veiem que en les mostres de color lila i groc, les que corresponen a 10 i 15% en 

pes del contaminant, podem distingir el pic i per tant comprovar l’existència d’aquest 

diesel e+ a les nostres mostres. En el cas del diesel e+ el nostre mínim de detecció en 

oli lubrificant es situa en el 10% en pes de contaminant. Anem a comprovar-ho amb 

altres diesels molt utilitzats com son el diesel e+ 10 i el biodiesel. 

 

6.2.5.4 Diesel e+ 10  

 

 

 

 

 

 

Figura 6.21: Comparació d’espectres entre l’oli sense contaminants i l’oli amb diferents 

percentatges de Diesel e+10. 

 

Ens tornem a fixar en la mateixa longitud d’ona que en l’apartat anterior per comprovar 

si amb una mostra al 15% de diesel e+ 10 en el nostre oli es pot arribar a detectar amb 

l’espectrofotòmetre IR. Centrant-nos en la zona d’interès: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.22: Ampliació de la zona d’interès distintiva per a aquest contaminant. 
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Veiem que a 1745 cm-1, la mostra verda que és la que conté el contaminant, es pot 

diferenciar de la negra que és la de l’oli pur. Afirmem que en aquet cas es pot apreciar 

la presència de diesel e+ 10 en el nostre oli amb una concentració del 15% en pes. 

 

6.2.5.5 Biodiesel 

 

En aquest cas també ens centrarem en la mateixa zona de l’espectre per comprovar si 

a partir del pic de l’absorbància podem detectar-ne la presència. De la mateixa manera 

que en les altres superposicions normalitzem tots els gràfics respecte el pic més alt 

d’absorbància en cada cas. 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.23: Comparació d’espectres amb biodiesel com a contaminant en diferents 

percentatges en pes.  

 

Centrant-nos en la zona marcada: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.24: Ampliació de la zona d’interès per distingir el biodiesel. 
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Amb aquesta ampliació veiem que en el cas del biodiesel podem arribar a detectar 

concentracions de fins al 5% en pes a partir del seu espectre. El pic d’absorbància 

està situat sobre els 1747 cm-1. 

 

6.2.5.6 Aigua 

 

6.2.5.6.1 Presencia d’aigua en el circuit de lubricació 

La presència d’aigua en el circuit de lubricació afecta tant física com químicament. 

L’aigua és el pitjor contaminant que ens podem trobar a l’oli, é encara més perillosa 

que les partícules sòlides. 

La presència d’aigua dins del circuit de lubricació pot deures a: 

 Una fuga dins el sistema e refrigeració. 

 Entrada pel sistema de refrigeració i refredament. 

 Degut a la condensació ( humitat en el motor quan es refreda) 

 Filtracions 

Dins del sistema de lubricació trobem l’aigua en tres formes: lliure, emulsionada i 

dissolta. Quan l’aigua esta dissolta en l’oli, les molècules dels dos elements estan 

barrejades entre si, degut a això ens resultarà molt difícil de detectar. 

Quan la quantitat d’aigua dissolta supera la quantitat que pot arribar a dissoldre l’oli 

aquest es satura i en aquest estat l’aigua es separa de l’oli formant petites gotes, això 

és conegut com una emulsió. Si continua augmentat la quantitat d’aigua en l’oli, l’oli i 

l’aigua es separaran formant dues fases i apareixerà una capa d’aigua sota la de l’oli 

amb l’aigua emulsionada. Si, seguim augmentant la concentració d’aigua es formaran 

dues capes clarament diferenciades, l’aigua en aquest etat la coneixem com a aigua 

en estat lliure. 

De tots els estats en que podem trobar l’aigua en el nostre circuit de lubricació, l’aigua 

en estat lliure i la emulsionada són les més perilloses.  

 

6.2.5.6.2 Conseqüència de la presència d’aigua 

La presència d’aigua dins del sistema de lubricació té les següents conseqüències: 
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 L’aigua pot desplaçar l’oli provocant la pèrdua de la capa de lubricació 

hidrodinàmica. 

 Actua com a catalitzador de la formació d’òxids i altres substàncies 

perilloses pel nostre sistema. 

 Augmenta el potencial corrosiu dels àcids. 

 En condicions d’extrema pressió i temperatura l’aigua pot vaporitzar-se 

instantàniament deixant els coixinets sense oli i provocant un desgast molt 

perillós.  

 Alguns olis sintètics reaccionen amb l’aigua destruint l’oli base i formant 

àcids. 

 Quan hi ha aigua en etat lliure dins el càrter de l’oli es poden arribar a 

formar microorganismes que degraden l’oli, causen oxidació i obturen els 

filtres. 

 

6.2.5.6.3 Modificació de l’espectre en FT-IR 

 

En principi la presència d’aigua provocaria l’aparició de pics en la franja de 3200 a 

3700, aquests no tindran l’estructura definida d’un pic sinó que seran de forma 

arrodonida degut a la gran varietat de nivells energètics que hi ha entre les molècules 

d’aigua. A més, també apareixeran pics a la zona compresa entre 400 i 600 degut als 

moviments de translació de les molècules d’aigua. 

 

6.2.5.6.4 Resultats Experimentals 

 

En els anàlisis de les mostres amb 0.1, 0.3 i 0.5% d’aigua a la zona més energètica de 

l’espectre infraroig només hem apreciat el pic propi del fenol, sense representació 

clara de la presència de l’aigua a les mostres, comparant-los hem vist que s’aprecia un 

augment molt baix. 

En el cas de les mostres de 1, 1.5, 2% en pes en aigua veiem que l’espectre infraroig 

presenta pics en longituds d’ona situats entre 3200 i 3700 nm, en el primer encara 

podem apreciar el pic propi del grup fenol, situat a uns 3610nm en canvi a mesura que 

augmentem la concentració d’aigua veiem que el grup fenol desapareix degut a  que 

es complexa amb les molècules d’aigua formant un pic arrodonit i que avarca una 

longitud d’ona amplia. 



Estudi de tècniques espectroscòpiques d’anàlisi químic de lubrificants  Memòria 

 

90 

 

En el cas d’aquestes ultimes concentracions també veiem un augment en l’espectre 

situat entre 400 i 600 nm degut al moviment de translació de les molècules d’aigua. 

A més, hem realitzat un anàlisis d’una mostra d’aigua amb alguna traça d’oli per poder 

agafar-la de referència a l hora d’estudiar les mostres d’oli contaminades amb baixos 

percentatges d’aigua. 

 

6.2.5.6.5 Oli amb aigua com a contaminant 

Experimentalment, per saber quin percentatge d’aigua en una mostra juntament amb 

oli lubrificant és capaç de detectar el nostre mètode hem preparat  mostres de 

diferents concentracions: 

 

Mostra Percentatge en pes d’aigua 

1 0,5% 

2 1% 

3 1,5% 

4 2% 

5 5% 

6 10% 

7 15% 

8 20% 

 

Taula 6.10: Mostres i percentatge en pes d’aigua en cadascuna d’elles 

 

Analitzem les mostres amb l’espectrofotòmetre IR per determinar els pics 

d’absorbància i poder-los comparar. En el cas de l’aigua, trobem pics amb bases molt 

àmplies ja que les molècules d’aigua interactuen entre elles amb diferents nivells 

energètics, això provoca pics amb base molt ample i arrodonits en la part superior. 

Degut a l’amplitud de la base dels pics de l’aigua ens és molt difícil poder-la distingir en 

emulsions amb poc percentatge en pes, degut a això ens decidim centrar en 

concentracions més elevades i alhora, en el pic amb base més estreta. 

 

 

 



Estudi de tècniques espectroscòpiques d’anàlisi químic de lubrificants  Memòria 

 

91 

 

 

 

 

Figura 6.25: Relació cromàtica dels contaminants. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.26: Comparació dels espectres amb diferents percentatges de contaminant. 

 

Podem veure que en aquesta superposició d’absorbàncies, no coincideixen els pics al 

voltant de 2900 cm*1, això és degut a que l’aigua té el pic màxim a aproximadament 

3480 cm-1 i per tant serà aquet el pic sobre el que estandarditzem. Ens centrem en el 

pic del voltant de 1640 cm*1 per comprovar si en les mostres es percep l’absorbància 

en aquest punt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.27: Ampliació de la zona on hi apareix el pic d’interès per l’aigua. 
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En l’ampliació veiem com l’absorbància representada amb color de línea verd té un 

lleuger creixement en la zona on hi trobem el pic d’interès, aquesta línea verda 

representa l’absorbància pròpia de la mostra amb un 20% d’aigua en pes. Com que el 

creixement és mínim, amb aquest mètode no podem detectar l’aigua en 

concentracions petites, per tant no és vàlid per aquest tipus de revisions.  

 

6.2.5.7 Propilenglicol  

 

El propilenglicol és un líquid incolor, pràcticament inodor i lleugerament viscós a 

temperatura ambient, s’obté a partir de la reacció de l’òxid de propilè amb aigua i 

s’utilitza tant per a productes alimentaris com per a ús  industrial, aquest últim el fem 

servir per fer anticongelants no tòxics i  per a motors de combustió interna. 

Els anticongelants són compostos químics que tenen com a principal funció la de 

reduir el punt de solidificació d’un líquid, aconseguint que es congeli a una temperatura 

més baixa. Degut a les seves propietats ens ajudarà a dissipar el calor del motor. 

Els requisits principals d’un anticongelant són: tenir un punt d’ebullició elevada, una 

alta conductivitat tèrmica i un punt de congelació com més baix millor. Com que els 

anticongelants estan presents dins el motor en un cicle tancat, volem comprovar si a 

partir de l’espectrofotometria infraroja podríem detectar la presència d’anticongelant a 

l’oli per així substituir-lo evitant avaries. 

Gràficament podem apreciar el següent: 

 

 

 

 

Figura 6.28: Relació cromàtica dels contaminants 
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Figura 6.29: Comparació dels espectres utilitzant propilenglicol com a contaminant. 

 

En el gràfic d’absorbància en tot l’espectre infraroig mitjà, veiem que el propilenglicol té 

un espectre molt semblant al de l’aigua degut als seus radicals –OH, en aquest cas 

com a pic significatiu per a comparar les mostres pures amb les emulsions prenem de 

referència els 1160 cm-1 aquesta és la longitud d’ona a la que observem el pic de 

l’enllaç C-O propi del C3H8O2. 

 

 

 

 

 

En aquest cas, ens passa com en el de l’aigua com a contaminant, veiem que en 

l’emulsió amb més percentatge de propilenglicol es veu el pic a 1160 cm -1 característic 

dels esters, com menys percentatge de contaminant, menys pic d’absorbància hi 

apareix.  

 

Figura 6.30: Ampliació de la zona d’interès on distingim el pic propi del propilenglicol. 

 

Com que el pic de la mostra amb contaminació és molt arrodonit i poc marcat en 

comparació amb la línea de base, no el podem prendre com a referència, per tant  

podrem detectar qualitativament la presència de propilenglicol en l’oli lubrificant 

utilitzant aquest mètode. 
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6.2.6 Taula resum dels contaminants 

 

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 6.11: Resum dels contaminants destacant-ne si son detectables, el percentatge límit de 

detecció i el pic de referència. 

 

En el cas de les gasolines, el seu pic és degut al rocking, en els tres gasoils, el pic és 

degut a l’enllaç C=O i en el cas dels que no podem distingir qualitativament: en l’aigua 

el pic de referència és el de l’enllaç O-H i en el propilenglicol de l’enllaç C-O. 

 

6.2.7  Oli lubrificant amb bicontaminació parcial 

 

Després de veure quins dels contaminants amb els que treballem es poden detectar 

qualitativament utilitzant l’espectroscòpia infraroja en l’espectre mitjà, anem a estudiar 

si també els podem detectar en emulsions i solucions de dos d’aquests contaminants 

en l’oli.  

Evitem les mostres amb bicontaminació d’aigua i propilenglicol ja que degut a la 

semblança dels seus espectres ens serà impossible distingir-los un de l’altre. 
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6.2.7.1 Gasolina 98 Efitec  i aigua 

El primer gràfic d’absorbància que analitzem és el següent: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.31: Comparació dels espectres d’una mostra bicontaminada d’aigua i gasolina 95  

Efitec amb oli sense contaminants. 

 

Aquesta mostra amb dos contaminants és representativa tant per la gasolina 95 Efitec 

com per la 98 Efitec. D’esquerra a dreta: podem distingir la presència de gasolina 

degut als pics d’absorbància en forma de serra en la longitud d’ona d’uns 700 cm-1, 

propi del rocking de les cadenes llargues. A continuació trobem dues zones que ens 

indiquen la presència d’aigua, si només tinguéssim en compte la de 3200-3500 cm-1 

ens podríem confondre amb el propilenglicol, en canvi, si ens fixem en la zona dels 

1700 cm-1 hi trobem el pic propi de l’absorbància de l’aigua.  

En aquest cas de bicontaminació, podrem detectar i distingir els dos contaminants 

presents en la mostra. 

 

6.2.7.2 Diesel e+  i aigua 

En aquest cas, encara que podem detectar el pic propi de l’enllaç C=O prop els 1740 

cm-1 i anteriorment l’hem pogut diferenciar de l’oli sense contaminants, en aquest cas 

és molt difícil de diferenciar del pic propi de l’oli, per tant, per evitar errors, no donarem 

com a vàlida la detecció de diesel e+ ni e+10 en una mostra de bicontaminació 

juntament amb aigua, utilitzant l’espectroscòpia infraroja. 
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Figura 6.32: Comparació dels espectres d’una mostra bicontaminada amb Diesel e+ i aigua 

juntament amb oli sense contaminants. 

 

6.3 Oxidació i nitració  

 

Degut a les exigents condicions de temperatura, presència de gasos de combustió, 

metalls i de productes àcids entre d’altres, les condicions d’operació dels lubrificants 

afecten  la seva degradació. 

Podem definir la degradació dels olis lubrificants com un procés pel qual es va reduint 

la capacitat del propi oli per a realitzar les seves funcions bàsiques com: la lubricació, 

la refrigeració, la neteja i la protecció. 

Els factors que augmenten la velocitat de degradació d’un oli lubrificant son: l’oxidació, 

la nitració, la temperatura, la contaminació, la pèrdua d’additius i els ambients 

corrosius. 

 

6.3.1 Oxidació 

 

L’oxidació és una reacció química que produeix un canvi en l’estructura molecular de 

l’oli lubrificant al posar-se en contacte amb un element oxidant. Aquesta reacció està 

considerada com la més habitual en els motors de combustió interna. 

Aquesta reacció provoca la formació de productes àcids (òxids i hidroperòxids) que 

posteriorment desencadenen una sèrie de reaccions com: l’atac a components 

metàl·lics, formació de compostos que provoquen la formació de dipòsits, etc. 
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Aquest procés de degradació oxidativa de l’oli lubrificant està sotmès a reaccions 

d’oxidació o reducció, també anomenades reaccions redox. 

L’oxidació en els motors de combustió interna és un fenomen que intentem controlar 

per allargar la vida útil dels olis. Dins d’aquest tipus de motors  existeixen dues zones 

bastant diferenciades: una en la que hi trobem concentracions elevades d’un element 

oxidant com l’oxigen i l’altra on hi ha unes condicions d’elevada temperatura i per tant 

provoquen les reaccions d’oxidació. 

La primera part, on hi ha elevada concentració d’oxigen, la trobem al càrter del motor, 

és aquí on té lloc una reacció coneguda amb el nom de “Bulk oxidation”, per altra 

banda, la zona amb elevades temperatures és la cambra de combustió, és la zona que 

presenta les temperatures més altes de  tot el circuit de lubricació, on l’oli arriba a 

temperatures d’entre 200 i 300ºC. En aquesta zona hi té lloc una altra reacció 

d’oxidació anomenada “Thin film oxidation”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.33: Tipus d’oxidació en els motors. 

A més dels anteriors dos factors ( presència d’oxigen i elevades temperatures) 

existeixen altres factors que afecten al procés de degradació oxidativa de l’oli com és 

el cas de la presència de partícules metàl·liques en el lubrificant. 
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6.3.1.1 Causes del procés d’oxidació 

 

La principal variable que afecta a aquest procés és la presència d’oxigen en l’interior 

del circuit lubrificant. Aquest oxigen reaccionarà lentament a temperatura ambient però 

a mesura que la temperatura de l’oli augmenti, aquesta velocitat d’oxidació també ho 

farà. 

Sense cap dubte la temperatura és la segona variable, en ordre d’importància, en el 

procés d’oxidació. Aquesta ens afecta en l’energia d’activació i en la velocitat de la 

reacció. Quan els olis lubrificants estan exposats a altes temperatures en presència 

d’oxigen (aire), l’oli comença a patir un procés d’oxidació en el qual les cadenes 

d’hidrocarburs presents en l’oli reaccionen amb l’oxigen per formar derivats dels àcids 

orgànics com aldehids, cetones i esters.  

Tots els productes del procés d’oxidació produeixen  canvis molt significatius dins 

l’espectre de l’oli lubrificant quan l’analitzem en l’espectre infraroig mitjà, presentant 

variacions en els pics d’absorbància situats entre 1800 i 1670 cm-1. 

 

6.3.1.2 Conseqüències del procés d’oxidació 

 

L’oxidació de l’oli provoca canvis en les seves propietats tant físiques com químiques 

que poden ser en alguns casos quantificables de manera directa o bé indirecta. 

Alguns dels canvis que provoca són: 

 Acidesa: l’augment de l’acidesa de l’oli degut als productes àcids que es 

formen en els processos d’oxidació provoquen que l’oli lubrificant es torni més 

agressiu amb les superfícies metàl·liques, modificant la seva capacitat de 

formar una pel·lícula de lubricació i això es tradueix en un augment del 

potencial de desgast dins del motor. 

 Viscositat: l’oxidació produeix un augment de la viscositat de l’oli com a 

conseqüència del fenomen de polimerització degut a les altes temperatures. 

 Metalls de desgast: aquests productes àcids augmenten el desgast en les 

superfícies internes dels motors. A més, les partícules metàl·liques d’elements 

com el ferro, el coure i el plom actuen com a catalitzadors de l’oxidació de l’oli 

lubrificant, augmentant-ne la velocitat. 
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 Additius: els olis lubrificants necessiten una base amb un elevat nivell 

d’estabilitat enfront de l’oxidació, combinada amb additius que n’optimitzin la 

resistència a aquest fenomen. Aquests additius son els primers en veure’s 

afectats quan comença el procés de degradació oxidativa, disminuint la seva 

presència en l’oli fins arribar a valors inferiors al 10% de l seva concentració 

inicial. Els additius estan fabricats a partir de compostos amínics i del tipus 

fenol, el quals presenten bones propietats per a la inhibició de l’oxidació. 

 Dipòsits carbonosos: aquests augmenten en fases avançades de l’oxidació. 

 Color de l’oli: el procés d’oxidació provoca un ennegriment de l’oli passant d’un 

to translúcid a ser totalment opac.  

 

6.3.1.3 Mecanismes per reduir el procés d’oxidació 

 

El tipus d’hidrocarbur i en particular la base lubrificant tindran un comportament clau 

enfront la resistència a l’oxidació. 

En el cas dels motors de combustió interna s’utilitzen majoritàriament els tres primers 

tipus d’hidrocarburs per a l’obtenció de les bases lubrificant anomenant-se d’origen 

parafínic, naftalènic i aromàtic.   

 

6.3.2 Nitració 

 

La nitració, igual que la oxidació, és una reacció molt lligada a la presència d’oxigen i a 

les elevades temperatures a les que està sotmès l’oli lubrificant dins del circuit de 

lubricació, però en aquest cas, la nitració també està lligada als gasos de la combustió 

com els òxids de nitrogen (NOX) que arriben a estar en contacte amb l’oli lubrificant. 

La nitració també limita la vida útil del lubrificant, especialment en sistemes on es 

treballa amb elevades temperatures de combustió com poden ser els motors de gas. 

Aquest procés, és un dels únics que afecten a la degradació oxidativa dels olis i que 

no s’ha estudiat tant detalladament com els processos d’oxidació. 

 

6.3.2.1 Procés de nitració 

L’òxid nítric (NO) i el diòxid de nitrogen (NO2) són els gasos més abundants i 

reaccionen amb la base i els additius del motor a la zona del circuit on hi ha les 

màximes temperatures, que és a la càmera de combustió.  
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En aquesta reacció es formaran compostos de nitrogen inestables i organonitrats. 

Aquests compostos al entrar en contacte amb l’oli, reaccionen i acceleren la seva 

degradació. 

Bàsicament la nitració és el procés pel qual es forma la unió del grup nitro (-NO2) amb 

un àtom de carboni. Aquest procés es produeix quan el grup nitro ocupa el lloc d’un 

àtom, el qual é generalment de carboni. El procés de nitració és exotèrmic i l’energia 

alliberada en forma de calor en la reacció depèn de d’hidrocarbur que es nitri. 

La velocitat del procés depèn de la quantitat de NOX presents al sistema de lubricació i 

de la temperatura de la reacció, l’augment de la qual accelera el procés de manera 

exponencial. 

 

6.3.2.2 Detecció 

 

Quan analitzem aquest procés per mitjà de la tècnica FT-IR, detectem els productes 

de la nitració en freqüències d’absorció entre 1600 i 1650 cm-1 dins del seu rang 

espectral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.34: Regió de l’espectre amb els pics propis de l’oxidació, nitració, sulfatació i additius 

antidesgast.( Tesis Doctoral, “Programa de doctorado en sistemas propulsivos en medios de 

transporte”) 

 

En aquesta figura veiem els pics d’absorbància dels productes de degradació dels 

compostos de referència en l’oxidació, nitració i sulfonació. 
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 Com que tenim diferents mostres d’oli amb anàlisis fets pel laboratori de Repsol i en 

aquests hi ha els índex de degradació on hi trobem els valors d’oxidació, nitració i 

sulfonació decidim comprovar si utilitzant la tècnica de l’espectrofotometria infraroja 

podem apreciar els pics propis de cadascun. 

 

6.3.3 Resultats mostres d’oxidació 

Prenem com a mostres dos olis provinents de Repsol,  el primer és oli provinent de la 

mostra número 23 del conjunt de mostres de Repsol.  Presenta un índex d’oxidació de 

26,2 Abs/cm i el segon és de la mostra número 19, amb un valor de 0 Abs/cm, tots dos 

son olis utilitzats en motors diesels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.35: Comparació d’espectres entre mostra que presenta oxidació i mostra que no la 

presenta. 

 

Ens centrem en la zona situada entre 1660 i 1800 cm-1 que és on ha d’aparèixer el pic 

propi de l’absorbància dels productes de l’oxidació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.36: Ampliació del pic d’absorbància propi dels productes de l’oxidació. 
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En aquesta ampliació veiem que apareix el pic, per tant som capaços de detectar 

l’oxidació d’un oli gràcies al pic d’absorbància que en la nostra mostra es situa 

aproximadament en els 1710 cm-1. 

 

6.3.4 Mostres de nitració 

 

De la mateixa manera que en l’exemple de la nitració, seleccionem dues de les 

mostres de Repsol amb valors d’índex de nitració molt diferents, la primera és la 

número 19 i té un índex de 0 Abs/cm i la segona és la 23 amb 35,9 Abs/cm d’índex de 

nitració.  Els dos olis que analitzem provenen de motors diesel. Gràficament anem a 

comprovar que es pot distingir la presència de productes de la nitració a partir del seu 

pic d’absorbància. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.37: Comparació d’espectres entre oli que presenta nitració i un oli que no en presenta. 

 

Sense necessitat d’ampliar la imatge veiem que apareix un pic d’absorbància molt 

marcat a la zona d’ aproximadament 1600 cm-1. En l’ampliació de la zona d’interès: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.38: Ampliació de la zona on hi trobem el pic propi dels productes de nitració. 
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Veiem com a la zona d’interès compresa teòricament entre 1610-1650 cm-1 hi apareix 

un pic situat a 1630 cm-1 aproximadament, per tant utilitzant l’espectroscòpia infraroja 

podem detectar els productes de la nitració gràcies a la seva absorbància. 

7.Conclusions 

 

Tal i com hem comentat en l’objecte i abast del projecte, l’objectiu principal d’aquest és 

el de detectar contaminants presents en olis lubrificants per assegurar un correcte 

funcionament dels motors de combustió. A més, per dur-ho a terme hem utilitzat dues 

tècniques analítiques com són: l’espectroscòpia d’absorció atòmica i 

l’espectrofotometria infraroja. Per tant, a més de l’estudi dels olis lubricants també hem 

estudiat el comportament i els límits de visualització de contaminants utilitzant ambdós 

mètodes. 

 

7.1 Espectroscòpia d’absorció atòmica de flama 

 

Primer ens hem centrat en l’espectroscòpia d’absorció atòmica on s’ha determinat la 

concentració de ferro i coure en diferents mostres d’olis procedents de Repsol. (Veure 

apartat material) 

En la determinació del ferro hem agafat quinze mostres de referència, com que tenim 

un full d’anàlisis realitzat pel laboratori ADOC de Repsol ens hem basat en aquell valor 

com a real per saber si els valors obtinguts són vàlids. Els passos que hem seguit 

consten de: 

- Preparació dels patrons amb el patró multicomponent en un rang de 0 a 9 ppm. 

- Selecció de les mostres a analitzar 

- Preparació de les mostres diluint-les amb un 85% en pes de xilè i posant-les 

dins l’agitador magnètic per obtenir una bona homogeneïtzació.  

- Absorció dels patrons per part de l’espectrofotòmetre i obtenció de la recta de 

calibratge. 

- Absorció de les mostres de menor a major concentració. 

- Comparació dels valors obtinguts amb els del laboratori extern. 
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Després de passar els patrons i haver obtingut un valor del coeficient R2 molt pròxim a 

1, hem comparat els valors obtinguts amb els que hem considerat reals i n’hem buscar 

el percentatge d’error de cadascun per determinar si aquest mètode ens dona 

exactitud en les lectures i si hi ha alguna relació entre l’error obtingut i la situació de la 

concentració de la mostra en qüestió dins la recta de regressió. 

En el cas del coure hem seleccionat mostres diferents i treballem amb una corba de 

correlació també lleugerament diferent.  

No obstant, les mostres han patit el mateix tractament, la mateixa dilució prèvia i la 

mateixa agitació en l’agitador magnètic per homogeneïtzar-les. 

En els resultats obtinguts en l’estudi del coure veiem que el percentatge d’error és 

superior que en el del ferro però el seguim considerant com a vàlid, no obstant això 

enumerem una sèrie de causes d’error en aquest tipus d’anàlisis que pot ser que en 

major o menor mesura ens hagin provocat variacions en les lectures. 

Aquest mètode d’anàlisis ens ha resultat vàlid per a la detecció de partícules de ferro i 

de coure que actuen com a contaminants en els olis lubricants. Serà important a l’hora 

de realitzar aquest estudi conèixer el rang de concentracions d’aquests contaminants 

per així preparar patrons de concentracions poc àmplies  on l’error sigui mínim. 

 

7.2 Espectrofotometria infraroja 

 

El següent mètode que hem utilitzat per la detecció de contaminants en olis lubrificants 

és l’espectrofotometria infraroja. Abans hem fet una recerca per saber els possibles 

contaminants. 

En els anàlisis hem comparat els espectres entre oli lubrificant sense contaminants 

amb oli lubrificant amb: 

- Altres olis 

- Aigua destil·lada 

- Gasolina 95 Efitec 

- Gasolina 98 Efitec 

- Diesel e+ 

- Diesel e+10 

- Propilenglicol 

- Bicontaminació 



Estudi de tècniques espectroscòpiques d’anàlisi químic de lubrificants  Memòria 

 

105 

 

Les conclusions a les que hem arribat després d’estudiar-ne i comparar-ne els 

espectres són les següents: (taula present a l’apartat 6.2.6) 

 

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 ind. – No bicont. 20% 1640 cm-1 

Propilenglicol Sí ind. – No bicont. 10% 1160 cm-1 

Taula 7.1: Resum detecció contaminants 

 

En aquesta taula veiem les conclusions a les que hem arribat, a l’esquerra els 

contaminants utilitzats i a la seva dreta; si es poden distingir els pics, a partir de quina 

concentració en pes i en quina part de l’espectre trobem el pic representatiu de la 

substància.  

En el cas del propilenglicol i de l’aigua, es poden detectar per separat en un oli, però si 

tenim la presència dels dos en una mostra no podem distingir-los entre ells degut a la 

semblança dels seus espectres. 

Després d’utilitzar aquest mètode i veure quins contaminants som capaços de detectar 

i el mínim percentatge en pes d’aquests podem afirmar que aquesta tècnica només 

ens permetrà detectar-los en concentracions molt grans i que, per tant, no ens servirà 

com a prevenció ja que amb concentracions tan elevades d’aquests en els lubrificants 

el motor ja n’hauria patit els efectes adversos.  Per tant dels dos mètodes, 

l’espectrofotòmetre si que ens permetrà determinar quantitativament la presència de 

metalls en l’oli lubrificant, en canvi, en l’espectrofotometria només podrem detectar-ne 

alguns i de manera qualitativa.  
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7.3 Oxidació i nitració 

 

En el cas de l’oxidació i nitració hem realitzat recerca bibliogràfica i experimental, en la 

part experimental utilitzant l’espectrofotometria infraroja hem determinat que a partir de 

la comparació d’espectres entre dos olis del mateix tipus podem detectar l’oxidació 

d’un d’ells a partir del pic d’absorbància a aproximadament 1700 cm-1 de les mostres 

amb un índex d’oxidació com a mínim de 3,4 Abs/cm. 

En el cas de la nitració i seguint els mateixos passos que hem realitzat en l’oxidació. 

Prenem les mostres que hem comentat anteriorment en l’apartat de materials i en 

aquest cas, quan comparem espectres veiem que fins i tot utilitzant un oli amb un 

índex de nitració de 9,6 Abs/cm no hem pogut distingir el pic d’absorbància del voltant 

de 1610 cm-1. Per poder veure clarament aquest pic hem utilitzat una mostra amb 35,9 

Abs/cm com a índex d’absorbància.  

Degut a aquests resultats hem comprovat que per l’oxidació podem detectar-la amb 

índex baixos però que en el cas de la nitració aquest no serà un bon mètode per el seu 

anàlisis qualitatiu. 

En resum, l’espectroscòpia d’absorció atòmica ens permet fer anàlisis quantitatius 

mentre que en l’espectrofotometria infraroja només podem distingir de manera visual 

alguns pics de contaminants i de productes propis de l’oxidació i la nitració depenent 

del percentatge en pes d’aquests en la mostra. 
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8. Diagrama de Gantt  

 

En aquest apartat distribuirem el projecte en tasques ordenant-les en el temps i 

relacionant-les entre si. Primer de tot agrupem totes les tasques fetes en blocs, en la 

següent figura podem veure’n el resultat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.1: Tasques del projecte. 

 

Amb el Microsoft Project primer de tot enumerem les tasques en les que es divideix el 

projecte seguint un ordre cronològic des de l’inici d’aquest fins al seu final. Com podem 

veure hi ha tasques que està vinculades amb d’altres i n’hi ha que no, això és degut a 

que el projecte no només conté part experimental sinó que també teòrica i per tant 

podem realitzar més d’una tasca a la vegada. 

Els apartats més importants són els assajos, ens hem distribuït el temps de manera 

que cada setmana fèiem estudis amb tots dos aparells. En els assajos amb 

l’espectrofotòmetre les dues primeres subtasques tenen el mateix dia d’inici ja que es 

poden preparar els patrons i les mostres al mateix temps, en canvi l’anàlisi i 

interpretació dels resultats comença just quan ha acabat l’última de les dues primeres 

subtasques. 

En el cas de l’anàlisi infraroig no utilitzem patrons i no calia esperar a tenir totes les 

mostres preparades per començar els anàlisis. Si tenim en compte que la redacció del 

projecte inclou teoria i pràctica veiem que estigui vinculada amb el final del disseny 

dels anàlisi.  
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En la següent figura en tenim la representació gràfica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.2: Diagrama de Gantt. 

 

A l’hora de fer el diagrama hem seleccionat com a dies sense feina la columna 

marcada amb quadres que és la setmana santa i també el dia del treballador, per 

ajustar-nos millor a la distribució del temps real. 
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9. Anàlisis econòmic del projecte 

 

Procedim a l’avaluació del pressupost necessari per dur a terme aquet projecte. Per 

fer-ho hem de tenir en compte diferents costos que podem classificar en: 

 Costos propis de la realització del projecte. 

 Cost dels equipaments 

 Cost del material fungible. 

 Cost dels reactius 
 

9.1 Costos propis de la realització del projecte 

 

En aquest apartat realitzarem una valoració dels costos econòmics dels estudis 

realitzats amb les dues tècniques que hem seleccionat pel manteniment dels motors i 

determinació de contaminació. Hem de tenir en compte els costos propis de les 

tasques de recerca bibliogràfica de la informació prèvia necessària per elaborar el 

projecte, costos dels propis anàlisis i els de redacció. En la taula següent en detallem 

aquest costos: 

 

CONCEPTE UNITATS QUANTITAT €/UNITAT COST(€) 

ADQUISICIÓ DE CONEIXEMENTS 

PREVIS 
hores 40 10 400 

RECERC  D’INFORM CIÓ hores 35 20 700 

DISSENY DELS ANÀLISIS hores 20 20 400 

PREPARACIÓ DE MOSTRES I PATRONS hores 40 20 800 

ASSAJOS ESPECTROFOTÒMETRE hores 10 20 200 

ASSAJOS INFRAROIG hores 35 20 700 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS hores 70 20 1400 

REDACCIÓ DE PROJECTE hores 90 20 1800 

                                 TOTAL (€)  6400 

21% IVA (€)  1344 

COST TOTAL (€)  7744 

Taula 9.1: Cost de realització del projecte. 
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9.2 Cost de l’equipament 

 

En la taula següent mostrem el cost dels equips i dels seus accessoris. 

 

EQUIP UNITATS QUANTITAT €/UNITAT COST(€) 

ESPECTROFOTÒMETRE AA VARIAN- 

SpectrAA-55B 

DETECTOR FOTOMULTIPLICADOR 

CREMADOR AIRE /ACETILÈ MARK-7 

KIT DE 5 LÀMPEDES MULTIELEMENT 

% vida útil 0,01 18990,00 189,90 

ESPECTROFOTOMETRE MATTSON 

5000-FTIR Spectrometer 

espectres 90 10 900,00 

PREMSA OLI hora 20 5 100,00 

ORIGIN hora 30 10 300,00 

TOTAL (€) 1489,90 

21% IVA (€) 312,88 

COST TOT L (€) 1802,78 

 

Taula 9.2: Cost dels equips 

 

9.3 Cost del material fungible 

 

Avaluem els costos del material fungible utilitzat. 

EQUIP UNITATS QUANTITAT €/UNITAT COST(€) 

MATERIAL FUNGIBLE LABORATORI unitats   33,25 

Fe-Co-Cu-Cr-Mn-Ni HC LAMP vida útil 0,01 443 4,43 

TOTAL (€) 37,68 

21% IVA (€) 7,92 

COST TOT L (€) 45,60 

 

Taula 9.3: Cost del material fungible. 
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9.4 Cost dels reactius 

 

En la taula següent tenim tabulats els costos dels reactius utilitzats durant l’anàlisi 

EQUIP UNITATS QUANTITAT €/UNITAT COST(€) 

CONOSTAN S-12 Standard, 500ppm grams 70 1,99 139,30 

CONOSTAN 75 Base Oil grams 400 0,06 24,00 

XILÈ (99%) litres 1,5 19,14 28,71 

KBr EN POLS grams 25 0,80 20,10 

ACETILÈ litres 80 0,014 1,120 

GASOLINA 95 Efitec litres 0,400 1,364 0,556 

GASOLINA 98 Efitec litres 0,350 1,397 0,491 

DIESEL E+ litres 0,350 1,341 0,469 

DIESEL E+ 10 litres 0,350 1,354 0,474 

BIODIESEL litres 0,350 1,359 0,476 

PROPILENGLICOL litres 0,200 6,15 1,23 

OLI ELFSOLARIS 5W-30 litres 1,5 6,88 10,32 

OLI MINERAL REPSOLHD litres 0,200 4,97 0,994 

OLI DE GIRA-SOL “Coosol Premium” litres 0,200 1,35 0,270 

OLI DE GIRA-SOL “Gourmet” litres 0,200 1,26 0,252 

OLI D’OLIV  “Coosur Hojiblanca” litres 0,200 1,89 0,378 

TOTAL (€) 229,14   

21% IVA (€) 48,12 

COST TOT L (€) 277,26 

 

Taula 9.4: Cost dels reactius. 
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9.5  Pressupost global 

 

A la taula veiem el cost total del projecte tenint en compte els costos calculats 

anteriorment. 

 

CONCEPTE COST (€) 

REALITZACIÓ DEL PROJECTE 7744,00 

EQUIPAMENT 1802,78 

MATERIAL FUNGIBLE 45,60 

REACTIUS CONSUMITS 277,26 

COST TOT L (€) 9869,64 

 

Taula 9.5: Cost total del projecte. 
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10. Noves vies d’estudi 

 

Després dels anàlisis que hem realitzat sobre contaminants en aquests olis lubrificants 

creiem que una ampliació viable seria l’estudi, mitjançant l’espectrofotòmetre 

d’absorció atòmica de flama, del níquel present ja que aquest també és un 

contaminant important que pot arribar als olis degut a la degradació dels aliatges que 

conformen els motors. 

En l’espectroscòpia infraroja creiem que seria interessant estudiar un mètode amb el 

qual a partir del valor dels pics d’absorbància dels productes d’oxidació d’un oli, 

puguem conèixer en quin punt de la seva vida útil es troba, per fer-ho necessitem un 

suport estàndard com pot ser una volandera que ens assegurés sempre la mateixa 

quantitat d’oli, coneixent el valor màxim d’absorbància dels productes d’oxidació 

permesos per a cada fabricant podríem adaptar-los amb un senzill factor de conversió 

al nostre gruix de pel·lícula d’oli per així detectar amb un sol anàlisi amb 

l’espectrofotòmetre si aquell lubricant ha arribat al final de la seva vida útil i per tant 

s’ha de canviar o no. Aquest estudi pot ser molt útil en situacions com avaries en les 

que els responsables del motor culpen a l’oli i els de l’oli al mal estat del motor.  

Degut a l’ interès i la utilitat d’aquesta nova via d’estudi vam realitzar dues proves amb 

un parell d’olis diferents i una volandera, però degut a la falta de mostres d’olis 

diferents i de temps vam decidir deixar la idea per a un possible estudi futur. 
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