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CAPÍTOL 1. INTRODUCCIÓ 

 

1.1. Antecedents 

 

La tesi que es presenta, Manteniment integral de motors d’encesa per compressió de 

cogeneració mitjançant l’anàlisi del lubricant. Validació experimental de nous paràmetres 

de control, s’inscriu dintre del marc de col·laboració entre el Departament de Màquines i Motors 

Tèrmics de la Universitat Politècnica de Catalunya i el Departament d’Enginyeria Industrial de la 

Universitat de Girona per a la recerca de noves metodologies de treball en l’àmbit del 

manteniment industrial. 

 

L’origen del treball es produeix per la constatació de la necessitat de trobar noves eines 

de manteniment i control del funcionament que ajudin els especialistes a esbrinar les causes de les 

fallades catastròfiques en els motors de cogeneració. 

 

L’observació de la minsa utilització de tècniques de manteniment predictiu per a la 

resolució d’aquest tipus de problemes ha conduït el doctorand a realitzar aquesta tesi com un 

intent d’establir unes tècniques de manteniment que puguin desenvolupar noves vies alternatives 

en l’estudi del manteniment. 

 

1.2. Antecedents històrics 

 

La necessitat de disposar de fonts de producció d’energia cada vegada més eficients i 

sense riscos ecològics indueix a pensar que en el futur es produirà una sensible disminució de la 

utilització de fonts nuclears i tèrmiques a gran escala i que es potenciarà cada vegada més la 

construcció de centrals de cogeneració i d’energies renovables.[31]  
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Figura 1.1. Percentatge que representa la cogeneració en la producció nacional d’energia[31] 

 

Aquesta realitat ha propiciat que a les últimes dècades s’hagi impulsat nombroses 

investigacions adreçades a millorar el disseny, la fabricació i l’explotació de centrals de 

cogeneració i, en particular, les que s’accionen amb motors alternatius d’encesa per compressió. 

Els avenços en informàtica, l’obtenció de materials de més qualitat i l’ús de modernes tecnologies 

de fabricació han condicionat el desenvolupament d’unitats de cogeneració cada vegada més 

eficients. En els països desenvolupats, on hi ha poques possibilitats de construcció de noves 

centrals, es posa una atenció especial a reduir els costos de manteniment a causa de la 

importància que tenen com a despesa de funcionament. 

 

La necessitat d’optimitzar el manteniment és comuna en molts tipus d’indústries. Prenent 

com a referència dades estadístiques de països avançats, és possible aconseguir un potencial 

d’estalvi si s’aconsegueixen desenvolupar les tècniques i els mètodes actuals. Segons el tipus 

d’indústria, els costos de manteniment poden representar entre un 15% i un 40% del cost del 

producte.[83] Per exemple, en les indústries d’alimentació, el valor mitjà dels costos de 

manteniment representa aproximadament el 15% dels productes produïts, mentre que a la 

indústria paperera i en general a la indústria pesada pot representar fins a un 40%. Com a 
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il·lustració, en els Estats Units les despeses de manteniment segons una estimació de 1992 eren 

de l’ordre de 200.000 milions de dòlars, dels quals es considera que 1/3 eren despeses 

innecessàries. En el Regne Unit es considera que hi ha una pèrdua mitjana de 4 dies de producció 

per any a cada planta industrial per aturades imprevistes.[83] Per tant, malgrat que el manteniment 

és imprescindible, es du a terme una recerca constant per reduir-ne els costos, que pot 

representar una quantitat important del valor del producte final. Una tasca tècnica d’alta prioritat, 

a la indústria de cogeneració, és la conservació i el manteniment dels grups generadors, que porta 

com a conseqüència haver d’establir una correcta política de reparacions i revisions que 

afavoreixi un bon funcionament del sistema amb un cost mínim. 

 

Paral·lelament a la reducció de costos, es va desenvolupant un increment de la fiabilitat i 

la seguretat a tots els sistemes de producció d’energia. Aquest procés, que es va iniciar amb les 

centrals d’energia nuclear, s’està traslladant a tot tipus de centrals generadores d’energia. 

L’aparició de noves legislacions més estrictes obligarà a controlar l’estat de certs components i 

paràmetres, com, per exemple, les emissions contaminants dels grups generadors i els nivells 

acústics dels sistemes. 

 

Els especialistes en manteniment industrial han anat adaptant aquestes realitats i creant 

noves filosofies d’acció, en què es presta una atenció sistemàtica a les màquines i els equips, 

encara que aparentment funcionen dintre dels paràmetres exigits. Els nous sistemes de 

manteniment dirigeixen els esforços en aquesta direcció. Un altre fet, que es produeix en alguns 

països i que afavoreix l’alta prioritat del perfeccionament dels sistemes de manteniment, són els 

marcs legals limitats de potència de cogeneració i l’obertura dels mercats energètics amb noves 

lleis sobre el sector elèctric. 

 

Els sistemes de manteniment antics utilitzen la mateixa avaria com a senyal d’avís per a la 

revisió, com és el cas del manteniment correctiu; malgrat que aquest sistema, en general, pot 

tenir poca importància econòmica i estratègica per a determinats equips, les característiques de la 

producció d’energia elèctrica necessita controls de més rigor. 
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Una forma més avançada de tractar de controlar les fallades imprevistes a les màquines 

és el manteniment preventiu. Aquest sistema estableix uns terminis d’intervenció de manera que 

les peces i els elements es canvien de forma planificada per disminuir els riscos d’avaries 

sobtades. La dificultat fonamental és l’estimació dels terminis de vida útil de cada peça i moltes 

vegades augmentar-ne l’efectivitat significa un nombre més gran d’intervencions, cosa que influeix 

negativament en el cost final del producte.[1] 

 

Actualment, a molts sectors industrials s’intenta generalitzar una nova filosofia del 

manteniment, basada a conèixer l’estat tècnic de las màquines (condition based) durant el 

funcionament i detectar els símptomes de trencaments i avaries incipients. L’aplicació d’aquest 

sistema, conegut com manteniment predictiu (MP), comença a ser una opció creixent a la 

indústria actual.[75] 

 

L’efectivitat del manteniment predictiu es basa, respecte als sistemes tradicionals, en el 

seguiment dels paràmetres de control de les màquines en el temps, cosa que repercuteix de 

manera decisiva en un estalvi considerable dels temps i de les peces de recanvi i en l’allargament 

de la vida útil de les màquines. Paràmetres com ara els nivells de vibració, la temperatura, les 

pressions del càrter, els cabals de combustible i d’aire d’entrada, o la potència de sortida, són 

variables dels sistemes productius que segueix el personal tècnic per prendre decisions 

adequades en el moment just. Els avantatges d’aquest sistema consisteixen en la disminució del 

nombre de revisions, cosa que incrementa la productivitat; disminueix les fallades imprevistes; 

redueix el temps de les reparacions, ja que és possible planificar-les amb antelació; redueix 

l’emmagatzematge de peces de recanvi a la planta, i protegeix les màquines de fallades 

catastròfiques, com a conseqüència de poder detectar avaries incipients i evitar-ne les seqüeles 

finals.  

 

Las tècniques de control que es poden utilitzar per realitzar un manteniment predictiu 

estan determinades per l’equip que s’ha d’estudiar, les característiques constructives i el grau dels 

defectes que és possible detectar. 
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El problema es presenta quan s’ha de seleccionar la tècnica o les tècniques que requereix 

el nostre sistema. Tradicionalment, als programes de manteniment predictiu la primera eina que 

s’ha utilitzat ha estat l’estudi de les vibracions.[75] Malgrat això, les vibracions no aporten dades 

fiables per als equips elèctrics, les zones de calor, l’estat del lubricant, ni altres paràmetres que 

haurien d’estar inclosos en un programa complet. 

 

Les tècniques seleccionades dependran dels tipus de sistemes, de l’impacte d’aquests en 

la producció i dels objectius que s’han proposat per al programa de manteniment. En el conjunt 

de les possibles tècniques d’aplicació, hi destaca el seguiment vibratori, el seguiment de l’estat del 

motor mitjançant l’anàlisi dels lubricants i altres fluids de treball, i la termografia. 

 

En els últims anys, s’ha evolucionat cap a altres filosofies de manteniment, el 

manteniment proactiu,[83] que es defineix com una metodologia en la qual el diagnòstic predictiu 

i les tecnologies correctives s’adrecen a un augment significatiu de la vida dels equipaments, ja 

que minimitzen les activitats de manteniment i les aturades i eliminen les fallades de les màquines. 

 

El manteniment proactiu cerca la causa bàsica del problema, no només els símptomes, i té 

en compte les accions que succeeixen abans d’una situació crítica. Per tant, el manteniment 

proactiu és una activitat de prealerta que s’obté abans de la fallada catastròfica. 

 

Aquest tipus de manteniment es concreta en accions que es realitzen per corregir 

situacions que poden arribar a degradar el material a causa de la progressió de la fallada o el 

problema. 

 

Per aclarir els conceptes de manteniment apuntats en els paràgrafs anteriors es podria 

realitzar un senzill paral·lelisme entre les tècniques de manteniment de les maquinàries i les del cos 

humà, que es resumeixen a la taula 1.1. 
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La majoria de les màquines depenen d’un sistema amb lubricant, igual que el cos humà 

depèn de la sang. Els fluids transporten la contaminació del sistema, la qual pot produir fallades 

prematures dels elements del sistema. 

 

 

Tipus manteniment 

 

Tècnica  

 

 

Paral·lelisme amb el cos 

humà 

 

 

Estimació del cost 

Manteniment proactiu Tècniques conjuntes de 

l’anàlisi dels fluids, les 

vibracions, el funcionament, 

termografia, etc. 

Anàlisi del colesterol, la 

tensió, etc. 

Base 1 respecte a altres 

tècniques 

 

 

Manteniment predictiu Anàlisi de les vibracions, 

termografia, etc. 

Detecció d’una malaltia de 

cor per ECG, ultrasons.  

 

85 vegades 

Manteniment preventiu Canvi periòdic de peces Bypass o trasplantament 125 vegades 

 

Manteniment correctiu 

 

Reparació després de la 

fallada 

 

 

Atac de cor. Mort  

 

170 vegades 

 

Taula 1.1. Comparació entre tècniques de manteniment industrial i l’estat de salut d’un cos 

humà[84] 

 

La integració de tots aquests tipus de manteniment per avaluar l’estat de la màquina o el 

sistema és el que s’anomena manteniment integral (MI).[74] Totes les filosofies de manteniment 

queden englobades en aquest últim concepte, de manera que per a certes aplicacions industrials 

en què les inversions són elevades i el grau de fiabilitat del funcionament és important, sembla que 

l’aplicació d’aquestes tècniques té força sentit. 

 

Aquest manteniment es pot implantar a través de la monitorització contínua (on line), 

tendència cada vegada més usual, o d’una monitorització discreta (off line). La decisió sobre 

quin mètode utilitzar estarà determinada per les característiques de les màquines, el tipus de 

producció, el grau de perill de les fallades, els riscos ecològics i altres factors. 
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Malgrat els clars avantatges del MP i el MI, l’aplicació d’aquests sistemes no ha arribat a 

l’abast de tot el món industrial, ja que el cost que suposen (vegeu la figura 1.2) moltes vegades és 

un argument decisiu per justificar que  no s’implementin. D’altra banda, s’ha demostrat que a llarg 

termini significa un estalvi considerable per a les indústries que l’han aplicat, sense tenir en compte 

que els preus de mercat de l’instrumental necessari per implementar-los són cada vegada més 

assequibles a l’economia empresarial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.2. Esquema de les etapes de manteniment en funció del cost i la seguretat de 

funcionament 

 

En el sector de la generació d’energia amb motors alternatius, com en altres sectors 

industrials, els factors que realment incideixen a frenar l’aplicació del MP estan relacionats amb 

les dificultats per interpretar la informació que ofereix el sistema i per prendre les decisions 

tècniques oportunes. El control de les màquines mitjançant l’anàlisi del lubricant als motors 
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alternatius de cogeneració requereix un estudi acurat de les dades registrades per obtenir un 

diagnòstic predictiu. 

 

Els models de manteniment exposats abans proporcionen un marc metodològic sobre el 

qual es pot desenvolupar un sistema. Els estudis actuals s’adrecen a estudiar i modelitzar noves 

eines de treball de manteniment. 

 

Aprofitant aquesta capacitat de gestió de la informació i la rapidesa de càlcul que 

proporciona la informàtica, diferents autors han implementat diferents eines d’ajuda a la decisió 

del manteniment. En concret, els sistemes experts són una manera d’enfocar la problemàtica del 

manteniment des de la perspectiva del desenvolupament predictiu. 

 

D’altra banda, alguns autors[81] proposen nous paràmetres de manteniment mitjançant 

l’anàlisi del lubricant que donen possibilitats d’aplicació consolidada en sistemes mecànics, per 

exemple, l’estudi dels perfils de desgast de les partícules que contenen els lubricants dels motors: 

la utilització de noves tècniques com l’anàlisi fractal dels perfils per establir correlacions entre el 

fenomen de desgast i la morfologia de les partícules sembla que és un punt que s’ha de tenir en 

compte en futurs desenvolupaments del manteniment proactiu. 

 

La utilització d’eines d’expertesa en la decisió sobre el manteniment obliga a 

desenvolupar noves aplicacions amb metodologies recents en l’àmbit del manteniment. Així 

doncs, la lògica difusa[80] esdevé una possible solució en el disseny de sistemes experts de 

manteniment basats en la condició.  

 

1.3. Problemàtica dels motors de cogeneració i estat actual de la qüestió 

1.4. Objectiu de la tesi  
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Davant la problemàtica expressada en l’apartat anterior, l’objectiu de la tesi s’emmarca 

en l’avaluació de les possibilitats d’integració de diferents tècniques de manteniment enfocades a 

la consecució d’un manteniment integral basat en els fluids i en els paràmetres de funcionament 

del motor dintre de dues direccions principals: 

 

— Recerca de noves tècniques de control i avaluació del manteniment i, en conseqüència, 

del desgast del motor. 

 

— Implementació de diferents algoritmes d’ajuda a la decisió en el manteniment basades 

en la condició. 

 

1.5. Abast de l’estudi 

 

A causa de l’extensió del tema, l’estudi englobarà el disseny d’una eina d’expertesa de 

manteniment integral enfocada a la problemàtica dels motors d’encesa per compressió de 

cogeneració de règim mitjà, des del punt de vista dels fluids del motor (lubricant, combustible i 

refrigerant), juntament amb els paràmetres de funcionament relacionats amb el manteniment 

(cabals, temperatures, consums i temps). No es preveu implicar en el sistema l’anàlisi de les 

vibracions, que ha estat comentada abastament en altres estudis. 

 

D’altra banda, es preveu la validació experimental de diferents paràmetres de 

manteniment poc utilitzats en aquest tipus de sistema mecànic, com per exemple els consums de 

lubricant, l’anàlisi dels perfils de desgast, el combustible i el refrigerant. 

 

1.6. Metodologia 

 

Per assolir aquests objectius, la tesi s’ha desenvolupat segons la metodologia següent: 
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— Recerca bibliogràfica dels treballs d’investigació elaborats en els darrers anys referents 

a sistemes de manteniment predictiu en qualsevol àmbit. 

— Recerca bibliogràfica de models d’expertesa enfocats als manteniments predictiu, 

proactiu i integral. 

— Estudi dels mètodes de cerca de solucions en intel·ligència artificial en la investigació 

de mètodes d’expertesa. 

— Selecció del model de sistema d’expertesa aplicable en el cas concret de la tesi. 

— Formulació dels paràmetres que interaccionen en el sistema proposat, del qual es 

justifiquen l’origen i l’aplicació en la màquina. 

— Síntesi de la solució que representa l’establiment de les regles de comportament del 

sistema d’expertesa.  

— Anàlisi de la solució mitjançant la contrastació experimental. 

— Realització de diferents eines informàtiques de suport a la solució principal. 

 

1.7. Estructura de la tesi 

 

Els continguts d’aquesta tesi s’han organitzat en sis capítols de manera que el primer 

capítol n’és la introducció, en la qual se situa l’estudi i es justifica el treball. En el segon capítol es 

descriuen els diferents sistemes dels motors que estan involucrats en els temes de manteniment 

des del punt de vista predictiu. Al tercer capítol s’intenta avaluar tots els fenòmens que es 

produeixen en el comportament d’un motor, així com els possibles mecanismes de control 

disponibles. El capítol quart se centra a dissenyar un sistema de manteniment predictiu des de la 

vessant del lubricant i s’aprofundeix en el sistema de funcionament del programa de manteniment. 

En el capítol següent, el cinquè, s’explicita el sistema expert de manteniment dissenyat mitjançant 

la lògica difusa, de manera que s’incideix en el disseny i el funcionament del programa. En el 

capítol sisè es realitza una comprovació experimental del funcionament del programa i de les 

variables de manteniment proposades en el treball. Finalment, en el capítol setè es presenten les 

conclusions del treball. 
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CAPÍTOL 2. CARACTERÍSTIQUES DEL DISSENY DELS MOTORS DE 

COGENERACIÓ 

2.1. Introducció 

 

El treball de la tesi se centra en els motors estacionaris de règim alt i règim mitjà. Aquests 

motors es caracteritzen perquè funcionen a velocitats contínues entre 350 rpm i 1200 rpm i amb 

cilindres amb un diàmetre entre 250 mm i 650 mm. D’altra banda, aquests motors es 

caracteritzen per un disseny compacte i normalment estan constituïts per unitats de 6 a 8 cilindres 

en línia o en ve baixa fins a 18 o 20 cilindres.  

 

Els motors més petits, que tenen uns cilindres amb un diàmetre aproximat de 250 mm, 

moltes vegades estan dissenyats per a petites instal·lacions de cogeneració d’edificis de serveis. 

Normalment són motors turboalimentats i amb refrigerador intermedi de quatre temps.  

 

Els interessos econòmics, juntament amb les demandes del mercat de cogeneració per 

aconseguir potències de sortida més elevades, han estimulat el desenvolupament intensiu de 

motors estacionaris de règim mitjà, que incrementen la potència produïda per unitat de cilindrada. 

Els nous dissenys han introduït cilindres més grossos, de l’ordre de 650 mm, amb 

turbocompressió i refrigerador intermedi (intercooler) de quatre temps. 

 

El desenvolupament de les noves tecnologies en l’àmbit dels motors ha permès 

incrementar-ne les potències de sortida mantenint els valors de la cilindrada. D’altra banda, s’ha 

utilitzat combustibles alternatius amb un ampli ventall d’hidrocarburs líquids comercialment 

disponibles i fueloil residuals i mesclats. A més a més, han aparegut motors estacionaris per 

funcionar amb combustibles gasosos, com també motors de funcionament dual i motors d’encesa 

provocada. 
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A la figura 2.1 hi ha un gràfic comparatiu de la quota de mercat dels diferents fabricants 

de motors alternatius de cogeneració. S’hi observa clarament que en el mercat dels fabricants hi 

predominen SULZER-MWM i WÄRTSILÄ-NSD sobre altres; en conseqüència, moltes 

explicacions d’apartats posteriors correspondran a aquests tipus de motors.  

 

D’altra banda, alguns autors[67] fan èmfasi que els motors compactes de règim mitjà 

obtenen unes potències per cilindre de l’ordre de 1.300 kW amb combustibles residuals, els 

quals funcionen amb règims apropiats per a la generació avantatjosa d’energia elèctrica en les 

freqüències habituals de 50 Hz i 60 Hz, i també s’utilitzen per a usos auxiliars i per a la propulsió 

marina. 

 

 

 

Figura 2.1. Distribució del mercat de MEC alternatius de cogeneració[31] 

 

 Des de fa molt de temps, els motors alternatius han hagut de competir amb les turbines de 

vapor, i últimament, amb les turbines de gas. La solució per a la supervivència d’aquest tipus de 

motor per a aquestes aplicacions estacionàries ha resultat de la generalització de la 

turboalimentació per obtenir millors potències de sortida. Malgrat tot, s’ha de reconèixer que 

aquest tipus d’aplicacions han esdevingut molt marcades per l’àmplia aplicació de motors 

alternatius en la propulsió marina, encara que els requeriments de funcionament siguin radicalment 

oposats.  
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Un altre factor que cal tenir en compte respecte de les turbines de gas és que el cost de 

manteniment i reparació de les màquines alternatives respecte de les rotatives encara és molt més 

avantatjós. Malgrat això, les polítiques energètiques, sobretot pel que fa al gas natural, del nostre 

país estan dirigint els futurs projectes de cogeneració cap a aplicacions en motors d’encesa 

provocada i cap a aplicacions en turbines de gas. Al grau de versatilitat superior dels motors 

alternatius respecte de les turbines de gas amb càrregues parcials s’hi ha d’afegir l’efecte negatiu 

dels rendiments totals per a aplicacions de potències habituals de règim mitjà, que generalment 

són inferiors a 50 MW.[31]  

 

2.2. Aspectes generals del disseny dels MEC de cogeneració 

 

La figura 2.2 mostra la potència instal·lada de motors alternatius a Espanya durant l’any 

1998. S’hi pot apreciar que SULZER-MWM i WÄRTSILÄ-NSD dominen el mercat i també 

que algunes marques tenen una repercussió considerable. 

 

 

 

Figura 2.2. Potència instal·lada de motors alternatius de cogeneració l’any 1998 a Espanya[31] 
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Malgrat que aquests valors no estan del tot actualitzats, és ben clara la supremacia 

d’algunes marques per sobre de les altres, de manera que resulta raonable pensar a revisar amb 

més profunditat els sistemes adoptats sols per aquestes marques; malgrat aquesta distinció, 

s’especifica que els dissenys de les altres marques són molt similars als que es presenten aquí. 

 

A causa de l’interès per aconseguir potències més grans, el disseny d’aquests motors 

s’enfronta a una gran quantitat de dificultats, que en alguns casos plantegen problemes d’extrema 

dificultat. Per exemple, la màxima càrrega mecànica a la cambra de combustió és el producte de 

l’àrea del pistó per la pressió màxima produïda al cilindre, que es pot relacionar amb la potència 

al fre. Per tant, si la pressió màxima s’incrementa, s’ha d’incrementar el gruix de la corona del 

pistó (i en general el cap) de manera proporcional perquè pugui suportar els esforços mecànics. 

En els motors de gran diàmetre aquest problema és difícil de superar, ja que la càrrega varia amb 

el quadrat del diàmetre, de manera que l’espessor de la capa metàl·lica s’incrementa en aquesta 

proporció. Malauradament, igual que les parets dels cilindres, la corona i el cap del pistó 

experimenten un increment en els esforços tèrmics que han de fer d’acord amb l’augment de 

l’espessor dels components, per causa de la gran quantitat de calor que flueix a través d’aquests i 

pel fet que les temperatures no es distribueixen de manera uniforme. 

 

Avui en dia, l’interès es concentra a obtenir una combustió millor aprofitant combustibles 

residuals i s’ha millorat l’escombratge, augmentant la màxima pressió dintre dels límits 

acceptables, amb què s’ha augmentat la potència dels motors fins a uns nivells que fa uns quants 

anys enrere es considerava impossible assolir. Les superfícies pràcticament planes del cap i la 

corona del pistó es redueixen a un gruix mínim de seguretat, amb què s’aconsegueix augmentar la 

resistència mecànica gràcies a un joc d’estructures internes del pistó. Les espessors de les parets 

relativament primes permeten millorar el procés de transferència de calor i mantenen els materials 

dintre de les temperatures màximes permeses. 

 

Actualment, hi ha una gran controvèrsia sobre la utilització d’aigua o d’oli com el millor 

mitjà per a la refrigeració dels pistons. Observant el procés de transferència de calor, no hi ha 

cap dubte que l’aigua és el millor refrigerant, ja que té quasi el doble de calor específica que un 



Capítol 2. Característiques del disseny dels motors de cogeneració 

 

21

oli de càrter típic, una conductivitat tèrmica més gran i en general unes propietats millors per 

realitzar aquesta tasca. D’altra banda, i malgrat les millores en el disseny, és difícil que les 

canonades telescòpiques o els braços articulats es conservin completament estancs, sinó que 

sempre es generen fuites d’aigua al càrter i es promouen corrosions i emulsions al lubricant. 

 

A plena càrrega, si la combustió és rica, especialment quan s’injecta combustibles 

residuals de viscositat molt alta, es poden produir increments de la temperatura a la perifèria de la 

cambra de combustió, cosa que genera distorsions en els segments i els allotjaments, a més a més 

d’augmentar la quantitat de dipòsits dels productes de la combustió i del lubricant degradat, que 

causen l’embús.[56] 

 

De tota manera, gràcies als avenços en els dissenys, s’ha aconseguit millorar el procés de 

combustió, i la temperatura en els segments superiors dels pistons de gran diàmetre no sembla 

excessiva. En condicions normals, les temperatures en aquesta zona no han de sobrepassar els 

150ºC o 170ºC. Es destaca que, malgrat que aquestes temperatures es mesuren amb una gran 

precisió, rarament es corresponen a les temperatures de la pel·lícula del lubricant; malgrat que els 

equips de mesura moderns ofereixen un valor molt aproximat, com és el cas de les camises, la 

temperatura de les quals oscil·la entre 200ºC i 240ºC en motors d’alt rendiment; un altre exemple 

són les temperatures a la superfície del pistó, que durant la combustió s’exposen a flames de prop 

de 2000ºC. 

 

El nombre de motors dièsel de velocitat alta i mitjana que s’utilitzen per a aplicacions 

marines és relativament petit si es compara amb el nombre total d’unitats similars que s’empren 

per a aplicacions terrestres. Aquesta raó fa econòmicament inviable produir motors atenent 

exclusivament a la necessitat que representa l’ús a la indústria naval. Així doncs, el motor dièsel 

ràpid i semiràpid per a serveis marins és, actualment, una adaptació de motors construïts per a 

aplicacions automotrius, com ara camions, autobusos, locomotores i maquinària estacionària en 

general. La velocitat màxima dels primers serà aproximadament de 300 rpm, si funcionen de 

manera contínua, o de 1.800 rpm, si funcionen de manera intermitent. La maquinària per a la 

construcció utilitza motors que van des de 350 kW a 900 kW, amb velocitats que oscil·len entre 
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les 1.200 rpm i les 1.800 rpm. Els motors per a locomotores són unitats de 6 a 20 cilindres amb 

potències fins a 3.000 kW i velocitats que oscil·len entre 850 rpm i 1.100 rpm.[67] Un altre grup 

d’unitats dièsel per a un servei estacionari pot arribar a assolir els 5.500 kW amb velocitats entre 

les 300 rpm i les 500 rpm. Aquest ventall de velocitats i potències fa pensar en una bona 

adaptació al medi marí, a causa del conjunt de mecanismes que aconsegueixen adaptar-los a les 

velocitats de gir que requereixen les hèlixs, de manera que és possible invertir el sentit de la 

rotació de la fletxa de sortida durant les maniobres. 

 

Alguns d’aquests motors han estat dissenyats tenint en compte la possible aplicació a la 

indústria naval; altres, per contra, requereixen una certa adaptació per poder-los instal·lar a les 

embarcacions. Aquestes modificacions, en general, afecten les parts externes dels motors i 

rarament impliquen canvis als components interns, que d’altra banda són els que provocarien més 

dificultats. Aquests canvis, quan són necessaris, intenten capacitar el motor perquè pugui 

funcionar de manera satisfactòria en l’ambient marí, el qual implica que hi hagi aigua salada a 

l’aire i una gran humitat, l’ús de refrigerants i combustibles corrosius, i el funcionament sobre 

plataformes que poden estar en una posició obliqua o que poden estar sotmeses a grans 

moviments. En alguns casos, aquesta adaptació significa que han de funcionar en llocs molt 

confinats, on l’espai per realitzar tasques de manteniment és escàs. En general, el principal requisit 

per aconseguir que aquestes unitats puguin funcionar en aquestes condicions és que tinguin una 

gran resistència a la corrosió. Amb aquesta finalitat s’apliquen metalls no ferrosos a un gran 

nombre de components, els quals substitueixen altres que no es van dissenyar per a aquest tipus 

de treball. Per exemple, les parts d’alumini que estan exposades a l’atmosfera i que normalment 

no estan cobertes per lubricants, han de rebre un tractament catòdic a més a més de pintar-les, 

igual que la resta de components metàl·lics. S’ha de fer atenció a l’hora d’utilitzar components 

compatibles amb el sistema de refrigeració; així doncs, si dos elements allunyats en la sèrie 

electroquímica com ara l’alumini i l’acer funcionen contiguament, s’han d’aïllar l’un de l’altre. La 

velocitat de l’aigua marina dintre de les canonades del sistema de refrigeració ha de ser més petita 

que quan s’utilitza aigua fresca per evitar corrosions externes.  
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Els MEC marins han d’instal·lar-se procurant que el cigonyal conservi un pla horitzontal, 

cosa que en molts casos no és possible. Per aquesta raó i atès que experimenten més moviments 

que en altres aplicacions, és necessari canviar-ne sovint la lubricació. Quan hi ha espai sota el 

motor, la solució més senzilla és utilitzar un dipòsit molt profund per a l’oli, de manera que la 

capacitat del càrter augmenta considerablement i es possibilita períodes de canvis més llargs i que 

el nivell de l’oli no entri en contacte amb els monyons de les bieles, a més a més d’evitar fuites 

per les cues del cigonyal. Quan no hi ha espai per a un dipòsit prou profund, és necessari utilitzar 

un muntatge de càrter sec. Alguns punts sobre aquest últim tipus de sistema es comentaran en 

aquest capítol. 

 

Per bé que semblaria que l’aire d’admissió dels motors marins no té pols i ni 

contaminants, això no és cert a badies i ports, mars interiors o costes. En tots aquests casos, és 

tan important utilitzar un bon sistema de filtratge com en qualsevol aplicació per a automoció o 

qualsevol maquinària estacionària que funcioni a la terra.  

 

A continuació es comenten amb més deteniment les particularitats dels elements principals 

dels motors estacionaris. 

 

2.2.1. Culata 

 

La culata o cap dels cilindres està sotmesa a la mateixa pressió i a la mateixa càrrega 

tèrmica que el pistó, però amb la diferència que aquest és un element estacionari i les solucions 

del disseny usualment estan més ben concebudes, de manera que és molt comuna una 

construcció a base de parets primes que permetin una refrigeració eficaç. Sobre aquesta es 

munten tota classe d’accessoris per a la cambra de combustió, com ara els injectors de 

combustible i les vàlvules d’admissió i d’escapament, etc. La configuració de la culata varia 

notablement amb cada tipus de motor; per exemple, els motors de la firma ALLEN utilitzen 

culates individuals per a cada cilindre, les vàlvules d’escapament i els injectors dels quals es 

poden intercanviar sense moure la culata. Altrament, la firma MAN-B&W utilitza els tres tipus de 
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vàlvules i un joc d’injectors de combustible que formen un muntatge molt sofisticat, mentre que 

marques com ara els motors DOXFORD, en fer servir cilindres oposats, no utilitzen culates. La 

firma DEUTZ opta per utilitzar camises independents, però en aquest cas els orificis d’admissió i 

escapament estan oposats per deixar espai per col·locar vàlvules de seguretat, vàlvules 

d’encebament i claus indicadores. Els motors de DAIHATSU també utilitzen culates separades 

en les quals la unió del cilindre i la culata es fa amb un anell metàl·lic refrigerat per aigua que ha 

recorregut abans la camisa del cilindre i continua cap a la culata. 

 

Un punt d’interès dels motors dièsel grans de tronc és habitualment la unió que es forma 

entre les parets superiors de les camises amb les culates, que queda situada entre la zona de sota 

el cap dels pistons, al punt mort superior, i la zona de sobre del primer segment de foc, de 

manera que les dues parts queden unides per crear la cambra de combustió. Aquesta unió està 

segellada mitjançant una junta i, atès el disseny de la seva posició, està protegida contra les altes 

temperatures de la combustió, per la qual cosa no està sotmesa a grans esforços produïts per la 

diferència de temperatures entre el cilindre i el cap del pistó, que té grans seccions de material. La 

part alta de la cambra de combustió afegeix més rigidesa al cilindre gràcies a la seva estructura, la 

qual, a més de les característiques ja apuntades, té una sèrie de conductes d’aigua de refrigeració 

per reduir la temperatura a les cares exteriors i més calentes de les camises fins a 

aproximadament 170ºC.[56] 

 

2.2.2. Vàlvules d’escapament 

 

Les vàlvules d’escapament representen un dels components sotmesos a les sol·licitacions 

tèrmiques del motor més grans. En principi, les vàlvules d’admissió no hi estan tan exposades 

perquè guien l’entrada del fluid comburent. En canvi, en els motors estacionaris de quatre temps 

dièsel, es procura estudiar els postissos del seients de les vàlvules en les vàlvules d’escapament, 

així com les tiges i els actuadors de les vàlvules, de manera que siguin intercanviables. Malgrat tot, 

les vàlvules d’escapament requereixen sovint un manteniment, raó per la qual s’escull construir 

dissenys de caixes de vàlvules per no haver de desmuntar les culates. També s’habiliten vàlvules 
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de tancament del sistema de refrigeració per permetre la substitució de la caixa de vàlvules, com 

ara el cas dels motors DEUTZ. 

 

Altres constructors, com ara DAIHATSU, prefereixen treballar amb molles 

d’accionament de vàlvula dobles amb balancins per minimitzar les variacions de temperatura en 

cada seient de vàlvula i incrementar el període de servei entre les revisions. 

 

En alguns casos, sobretot en constructors americans, els balancins arriben a actuar sobre 

les dues vàlvules d’escapament al mateix temps que virtualment s’equilibraria els esforços laterals 

a les tiges de les vàlvules.  

 

Tant el cap de la vàlvula com el seient estan recoberts amb combustibles residuals per 

obtenir una màxima resistència a la corrosió i una llarga vida en servei. Les guies i els seients de 

les vàlvules es refrigeren amb aigua per reduir-ne la temperatura i les càrregues mecàniques i 

tèrmiques que produeixen els gasos de la combustió són absorbides per la culata mitjançant 

parets de secció gruixuda, cosa que permet que la secció del conducte d’escapament, que té una 

forma cònica, sigui relativament més prima i s’aconsegueixi una bona transferència de calor a 

l’aigua de refrigeració, de manera que es redueixin les temperatures a les parets properes a la 

vàlvula. 

 

2.2.3. Injectors 

 

L’injector és el component responsable que la dosificació i la polvorització del 

combustible siguin correctes. 

 

De totes maneres, l’injector no és l’únic responsable que la combustió de la barreja sigui 

correcta, sinó que també s’ha de tenir una cura especial del disseny de les cambres de combustió 

per assegurar que el combustible es crema correctament, així com per obtenir una velocitat i una 

turbulència de l’aire bones. Ben el contrari, la combustió tendirà a produir-se prop de les parets 
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del cilindre, el resultat de la qual seran altes temperatures a la unió entre aquest i la culata, a més a 

més d’una combustió i una degradació de la capa de lubricant, situació que també es pot 

presentar amb càrregues baixes o amb barreges molt pobres si es treballa amb combustibles 

residuals que promouen el bufament. En principi, el sistema que generalment s’adopta consisteix a 

situar els injectors en la posició central respecte de la cambra de combustió i fer servir una 

bomba d’injecció independent per a cada cilindre.  

 

L’injector, la canonada d’alta pressió, la canonada de retorn de l’injector i les connexions 

associades estan situats fora de la zona d’accionament de les vàlvules per assegurar una 

accessibilitat correcta i evitar una possible fuita de combustible que contamini el lubricant. Sovint, 

fins i tot aquest conjunt està físicament separat per una coberta que en cas de fuita del sistema 

d’alimentació pràcticament impossibilita el contacte casual amb el lubricant. 

 

Altres fabricants, com ara DEUTZ, també utilitzen bombes individuals per a cada cilindre 

del tipus de desplaçament positiu per èmbol acanalat helicoïdal i realitzen el lliurament del 

combustible mitjançant un mecanisme de control amb actuadors. Els injectors tenen orificis de 

polvorització múltiples i estan situats al centre de la cambra de combustió. El mateix combustible 

realitza la tasca de refrigeració, encara que alguns dissenys incorporen refrigeració externa en els 

injectors, sovint en el cas en què s’empren combustibles residuals i mesclats, per evitar que es 

formin obturacions de carbó i dipòsits de laques a l’agulla de l’injector. 

 

Molts dels equips d’injecció són de fabricació pròpia de la firma que construeix el motor, 

com és el cas de DAIHATSU, que fa servir un injector refrigerat per aigua, i estan centrats a la 

cambra de combustió. 

  

2.2.4. Pistons 

 

A la gran majoria dels MEC estacionaris de quatre temps d’alt rendiment, els pistons els 

constitueixen un, dos o tres elements, dels quals destaca la part alta, anomenada cap, que està 
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formada amb material resistent al desgast i a la temperatura. A la part superior del pistó se situen 

els segments de compressió, normalment dos, que estan units a la segona part del pistó, 

anomenada faldilla, mitjançant bolons. Aquesta part conté la resta dels segments, el tercer i el 

quart segments de compressió i l’últim segment rascador de lubricant, situat per sobre del boló 

que uneix el pistó amb la biela. 

 

Alguns motors incorporen un cap emmotllat en el pistó que evita la sobrecàrrega de les 

parets exteriors, on estan situats els segments, i permet que les faldilles tinguin unes seccions 

relativament primes que eviten la conducció de la calor del cap als segments i que deixen prou 

espai per realitzar una refrigeració més eficient de la part superior dels pistons. Hi ha estudis que 

determinen que la temperatura dels allotjaments dels segments de foc no ha de superar els 

180ºC. 

 

També s’ha de tenir en compte el disseny dels allotjaments del segments, el material amb 

què estan construïts i el nombre i la localització dels allotjaments a l’hora d’obtenir temperatures 

de treball i coeficients de fricció mínims, així com un bon segellament. 

 

Un exemple il·lustratiu d’això es dóna en alguns motors de la línia MAN-B&W: la 

circumferència exterior del cap del pistó està composta de materials amb una base de molibdè i 

acer que té propietats altament resistents a la temperatura, mentre que els segments estan 

construïts amb fosa. Com a alternativa, els pistons poden muntar-se amb capes de protecció 

cromades.[67] En alguns motors els caps de cilindre dels quals són d’acer dúctil, és habitual 

instal·lar-hi zones fetes amb fosa per suportar els allotjaments dels segments, que, sovint, tenen 

capes de crom resistents al desgast. Altres constructors de motors fabriquen la circumferència 

exterior del cap del pistó a base d’acer i la sotmeten a tractaments tèrmics i, finalment, 

mecanitzen els allotjaments dels segments.  

 

El disseny dels pistons, dels allotjaments dels segments i en particular dels segments, 

representa processos de manufactura molt especialitzats, que queden fora de l’abast d’aquest 

treball; no obstant això, s’ha de destacar com un element important del motor. De totes maneres, 
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malgrat que alguns fabricants han realitzat grans avenços, es pot afirmar que la tasca investigadora 

en aquest sector no ha estat suficient, tenint en compte les característiques de funcionament dels 

motors estacionaris i els diferents tipus de combustible que s’empren. 

 

2.2.5. Segments 

 

La funció principal dels segments és aïllar bé el pistó i la camisa, de manera que s’evitin 

fuites d’aire de compressió o gasos de combustió. D’altra banda, s’ha d’ajudar a distribuir el 

lubricant de forma uniforme sobre la superfície del cilindre, per aconseguir una capa efectiva que 

redueixi la fricció i el desgast i millori el segellament. De manera addicional, els segments han de 

transferir la calor absorbida pel pistó a la camisa, per poder-la eliminar pel sistema de 

refrigeració, funcions que han de realitzar-se de manera simultània. En els motors dièsel, el 

segellament primari s’efectua mitjançant la pressió radial exercida per la tensió inherent dels 

segments durant la construcció, i el segellament principal es genera per l’acció de la pressió dels 

gasos sobre les cares internes dels segments, la qual els obliga a expandir-se contra les parets 

dels cilindres. És essencial que en aquestes condicions no només es mantingui el segellament dels 

gasos a la cara del segment contra la paret de la camisa, sinó també a la cara inferior d’aquest 

contra la base de l’allotjament per evitar la fuita de gasos. 

 

Sovint succeeix que gradualment s’acumulen dipòsits en els allotjaments i segments i 

comencen a produir-se fuites a causa de mals assentaments entre ambdós elements. De manera 

habitual, el desgast dels allotjaments dels segments segueix un perfil que impedeix que aquests 

segellin de manera efectiva l’allotjament. D’altra banda, la càrrega tèrmica del segment o de 

l’allotjament impedeixen que el segellament sigui correcte tant per l’efecte basculant dels 

segments com per la distorsió de les cares que segellen. S’estima que prop d’un 70% dels 

segellaments el realitza el segment de foc, un 20%, el segment de pressió superior, i el 10% 

restant el resolen els segments inferiors.[67] 
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En funció del tipus de motor, hi pot haver un o dos segments rascadors al voltant del boló 

del pistó. En el cas que hi hagi dos segments rascadors, un per sobre i un altre per sota del boló 

del pistó, creen una zona intermèdia on se situa el lubricant que facilita la formació de la capa 

fluida. 

 

La importància del refinament de les superfícies es detallarà en l’apartat dedicat al 

desgast, però en el tema de les camises i els segments té molta importància. Si l’acabat dels 

segments o de les camises és poc refinat, és virtualment impossible evitar un règim de lubricació a 

capa límit, cosa que genera contactes metall-metall i desgast per fricció, particularment en els 

punts morts superior i inferior, on els pistons es desplacen a baixa velocitat, s’aturen i inicien el 

moviment en sentit contrari. Això pot empitjorar pel fet que a la part superior de les camises les 

temperatures són altes i es redueixen la viscositat del lubricant i, en conseqüència, l’espessor de la 

pel·lícula d’oli just a la zona on és més necessària. És probable que, excepte per l’efecte 

elastohidrodinàmic de la capa, la lubricació d’aquesta capa sigui impossible.[67] 

 

Per aconseguir que els segments distribueixin de forma adequada el lubricant sobre tota la 

superfície de treball i es formi una capa contínua, no ha d’haver-hi perfils afilats que treballin com 

a rascadors d’oli. En alguns casos, aquests tenen un perfil cònic a la superfície de treball que 

promou que es formi una capa de lubricant durant la carrera ascendent del pistó. 

 

2.2.6. Cilindres 

 

Tant en els motors convencionals emprats per a automoció com en la majoria de les 

aplicacions de motors estacionaris de velocitat alta i mitjana, els MEC es construeixen amb un 

disseny conegut com a tronc, en el qual el component estàtic més rígid del motor és una peça de 

fosa en forma de bloc, on es tallen els orificis dels pistons i els cilindres. Malgrat això, en els grans 

MEC lents, els cilindres són peces independents i s’uneixen entre si mitjançant bastidors que els 

mantenen muntats fermament i que formen l’estructura central superior del motor. 
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De manera convencional, les camises dels cilindres tenen una brida a la part superior 

fixada al bloc mitjançant cargols i suportada amb una corona rígida que forma la camisa del 

cilindre. La camisa del cilindre permet extreure’n el component de manera axial sense haver de 

realitzar operacions complicades, ja que està fixada a les parts baixes a través de juntes 

semirígides que permeten un cert moviment de la camisa. Algunes marques utilitzen disposicions 

que permeten visualitzar zones mitjanes i eviten les fuites descontrolades de refrigerant en el 

motor. Fins i tot, moltes vegades la refrigeració de les camises està connectada a la refrigeració 

de la culata mitjançant tubs exteriors que es poden apreciar a simple vista. 

 

En altres disposicions s’utilitza el mateix bloc del motor per efectuar-ne la refrigeració. 

Normalment, les entrades de refrigeració amb aigua fresca se situen a les parts baixes del bloc del 

motor, i les sortides, a la part més alta de la culata, de manera que s’evita la formació de cavitats 

de vapor. 

 

Finalment, és important destacar que les parets dels cilindres estan sotmeses a un sever 

desgast provocat pels segments del pistó i per un atac corrosiu dels gasos de combustió. Per 

resoldre aquests problemes s’intenta mantenir una capa de lubricant al llarg de tota la paret del 

pistó, a més a més d’utilitzar aliatges resistents al desgast. El cilindre pot experimentar un desgast 

significatiu, prou important per disminuir les prestacions de la màquina en un període de temps 

que es pot considerar breu per a la vida del motor i insignificant si es compara amb la vida de la 

instal·lació. En conseqüència, es dissenyen camises que es puguin instal·lar fàcilment, com s’ha 

comentat anteriorment. 

 

2.2.7. Cigonyal 

 

Normalment, el cigonyal el constitueix una sola peça forjada amb tractament tèrmic al 

carboni els extrems de la qual estan lligats amb brides. Aquest component és suportat en diferents 

punts per la carcassa del motor, de manera que s’assegura la que la lubricació i les pressions de 

lubricació de les unions siguin correctes mitjançant coixinets sobredimensionats i monyons de gran 
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diàmetre. Es construeixen uns grans jocs entre els diàmetres dels coixinets i els allotjaments del 

cigonyal per augmentar la rigidesa de l’eix a la torsió i la flexió. El lubricant dels coixinets 

principals és conduït fins al suport de les bieles. D’altra banda, l’eix gira sobre els coixinets, que 

tenen un folre prim que normalment és d’acer amb un recobriment de crom, plom, bronze o 

alumini. Els coixinets principals estan partits en dues peces, unides per passadors presoners. En 

alguns models de motor, es pot observar l’estat dels coixinets de suport del cigonyal sense haver 

de desmuntar la peça, atesa la importància de la funció que realitzen. 

 

2.2.8. Turbocompressor 

 

La gran majoria dels motors estacionaris de cogeneració utilitzen turbocompressors d’una 

sola etapa pels valors de pressió mitjana efectiva d’aquests tipus de motor.  

 

El desenvolupament aerodinàmic dels turbocompressors ha permès controlar els 

problemes de soroll i arribar a relacions de pressions de bufament de 4:1, i mantenir eficiències 

totals del 65% en qualsevol tipus d’operació. Això, conjuntament amb la utilització de 

convertidors de pols, ha permès assolir alts nivells de rendiment en amplis ventalls de fluxos 

màssics.[67] 

 

A causa d’aquestes millores, les pressions mitjanes efectives dels motors actuals han 

passat de 12 bars a més de 20 bars, amb pressions màximes d’encesa de 150 bars. 

 

D’altra banda, s’ha de tenir en compte que un control de la temperatura del lubricant de 

l’eix del turbocompressor és imprescindible per obtenir bons resultats de manteniment predictiu i 

que el seguiment del lubricant del turbocompressor també és molt útil a l’hora de predir possibles 

fallades en motors estacionaris dièsel. 

  

En revisar el balanç tèrmic per a un motor de quatre temps típic, d’un 40% a un 42 % de 

tota la calor alliberada pel combustible durant la combustió es converteix en treball útil, un 34% 
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es perd amb els gasos d’escapament i radiació, d’un 20% a un 22 % és evacuat per la culata i els 

pistons amb els mitjans de refrigeració disponibles, i un 10 % flueix per les parets del pistó que es 

trasllada des dels segments fins a les camises. 

 

2.3. El sistema de lubricació dels MEC de cogeneració 

 

2.3.1. Aspectes generals dels sistemes de lubricació dels motors de cogeneració 

 

A causa de les característiques dels sistemes que s’utilitzen habitualment per a la 

lubricació dels motors estacionaris de cogeneració, val la pena fer una sèrie d’observacions de 

caràcter general. 

 

Hi ha dues classes principals de sistemes de lubricació dels motors estacionaris de règim 

mitjà i règim alt: de càrter sec i de càrter humit.  

 

El sistema de càrter humit se consisteix a tenir el lubricant en el mateix motor, de manera 

que la bomba del sistema de lubricació a la part baixa del motor recull el fluid i el condueix 

forçadament a la part alta del motor, on realitza el treball de lubricació. En canvi, en el cas del 

sistema de càrter sec l’oli cau per gravetat a un dipòsit separat o moltes vegades és conduït per 

una bomba d’escombratge cap a un dipòsit separat de recollida del lubricant. Aquest fluid passa 

a través d’un bescanviador per refredar-se i posteriorment es filtra mitjançant filtres fins o 

centrifugadores de funcionament continu, de manera que retorna al motor per lubricar sovint els 

coixinets principals del motor, així com els coixinets de les bieles i de les lleves, i, en alguns casos, 

finalment refrigera els pistons.[56] 

 

Normalment, s’utilitzen bombes d’engranatges interns per moure el fluid lubricant des de 

les parts baixes del motor fins al dipòsit principal. Per evitar sobrecàrregues, les bombes del 

càrter sec estan protegides mitjançant vàlvules de seguretat que en limiten la pressió, que en el 
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cas dels motors DAIHATSU és de 2 bars, abans d’entrar a la refrigeració separada del pistó. El 

lubricant dels coixinets es torna a filtrar per una malla fina, per assegurar que el fluid tingui el 

mínim d’impureses. 

 

En els motors en ve baixa, és habitual que hi hagi dues bombes, una per cada llargada de 

la distribució de cilindres. D’altra banda, alguns motors incorporen el control termostàtic de 

temperatura del lubricant per detectar qualsevol variació dels paràmetres de funcionament del 

motor. 

 

En algunes arquitectures de motor, l’aigua de refrigeració representa un perill de 

contaminació del sistema de refrigeració, cosa que es pot compensar per diferents mitjans, com 

per exemple els bescanviadors de calor, en què les pressions de l’oli es mantenen més altes que 

la pressió del líquid refrigerant, de manera que és força difícil que l’aigua s’introdueixi en el 

sistema de lubricació. D’això es pot extreure que un senyal que el sistema de lubricació funciona 

correctament seria el control químic de traces de lubricant a l’aigua de refrigeració. 

 

Les operacions de manteniment dels sistemes de lubricació han de ser molt acurades, ja 

que les restes d’aigua del rentatge dels dipòsits poden afectar el lubricant formant emulsions de 

centrifugació, cosa que algunes vegades és impossible. 

 

Normalment, el sistema de lubricació és complet i dóna servei tant a la part alta del motor 

com a la part inferior. Malgrat que es lubriqui la part inferior del motor, a la zona del càrter és 

més senzill, ja que les càrregues d’aquesta zona són més elevades que a les zones del càrter i, a 

més a més, són més fluctuants, sobretot en els coixinets i monyons de les bieles. Per als coixinets 

s’utilitzen metalls blancs, excepte en els bolons, per als quals s’empra bronze i aliatges similars, de 

manera que els coixinets oscil·len sobre un arc relativament curt, on és complicat que quedi una 

capa de lubricant. Per aquesta raó, es posa una cura especial en els dissenys de les ranures de 

subministrament de lubricant. Malgrat tot, el desgast dels coixinets és força habitual, però sempre 

tenint en compte que les condicions hidrodinàmiques es mantenen, ja que no hi ha un contacte 

excessiu de metall contra metall. 
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A continuació es fa una descripció resumida dels components principals dels sistemes de 

lubricació dels motors de cogeneració de règim mitjà per avaluar-ne les conseqüències respecte 

dels temes de manteniment. 

 

2.3.2. Càrter i bombes del sistema de lubricació 

 

El càrter com a dipòsit d’emmagatzematge del lubricant és un element important en el 

circuit de lubricació. Això es tradueix en un càlcul acurat de la capacitat de càrrega, de manera 

que el lubricant no estigui en contacte directe amb el cigonyal o les bieles estiguin submergides en 

el càrter en condicions de velocitat i càrrega extremes. S’estableix com a criteri general que el 

volum del càrter ha de ser com a mínim el doble de la capacitat de bombeig del sistema en 1 

minut. En aquestes condicions, els períodes de substitució es redueixen apreciablement. 

 

D’altra banda, s’ha de dir que el lubricant no només té la funció d’evitar els contactes 

metall-metall, sinó que també realitza tasques de refrigeració de parts del motor i una neteja dels 

residus produïts per la combustió i el mateix desgast de la màquina.  

 

La pressió de lubricació en els circuits també varia de forma considerable d’acord amb la 

càrrega i el disseny emprats. Per posar-ne un exemple, en un motor del tipus MAN V55/58B de 

12 cilindres i 9.300 kW, el lubricant del càrter s’utilitza com a mitjà de refrigeració dels pistons i, 

a més a més, per a la lubricació dels coixinets, per on circula amb una pressió de 5 kg/cm2 amb 

un cabal de 110 m3/h. En canvi, per a altres motors de la mateixa cilindrada i la mateixa potència 

els cabals són el doble i les pressions poden arribar a ser un 40% superiors. Això explica com 

influeix decisivament el disseny i l’arquitectura de la màquina en el funcionament del sistema de 

lubricació. 

 

En el cas del càrter sec, és necessària una bomba addicional per transportar el lubricant 

del càrter als dipòsits d’emmagatzematge, de manera que aquesta bomba ha de tenir un cabal 
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almenys un 25% per sobre del de la bomba de pressió per assegurar que el càrter es mantingui 

sec. Normalment, els accionaments de les bombes de lubricació no depenen del motor per 

aconseguir una pressió i un subministrament independents del funcionament del motor, encara que 

en uns dissenys i unes grandàries del motor determinats tot el sistema està comandat pel motor. 

 

2.3.3. Sistemes de filtratge del sistema de lubricació 

 

Els sistemes de filtratge del motor tenen com a missió mantenir-lo net i lliure de productes 

abrasius. Els filtres han estat dissenyats per evitar que entri matèria estranya en el sistema durant 

la substitució. També s’ha de tenir en compte les zones de baixa velocitat, que són propenses a 

l’acumulació de dipòsits i la producció d’obturacions, que generen pèrdues de pressió i 

disminueixen el cabal de lubricació. Hi ha tres tipus de sistemes per filtrar el fluid de lubricació: 

per flux total, per desviament i per derivació.  

 

El filtratge per flux total no es fa servir gaire, sobretot en motors amb un càrter gran, 

perquè implica el filtratge de tot el lubricant que se subministra al motor. A causa dels problemes 

que provoca l’obturació del filtre s’habiliten altres conductes de circulació per derivació. A més a 

més, sempre és convenient disposar de manòmetres a l’entrada i la sortida del filtre per avaluar-

ne l’estat de saturació. 

 

El lubricant també es refrigera després del filtratge per evitar l’augment de la viscositat i 

disminuir les pèrdues de càrrega. En aquest cas es tracta del sistema de filtratge per desviament. 

El lubricant es divideix en dos fluxos, un que es mou cap als bescanviadors de calor, que 

posteriorment entrarà en el motor, i un altre cap a l’etapa de filtratge, que posteriorment és 

conduït a un dipòsit d’emmagatzematge. El subministrament de lubricant al motor sempre ha de 

superar els requeriments de lubricació del motor per garantir-ne un funcionament correcte. La 

pressió de descàrrega de la bomba ha de ser suficient per vèncer les pèrdues del filtre i del 

circuit.  
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L’altra opció és treballar amb sistemes de filtratge per derivació. En aquest cas, el flux del 

lubricant no es filtra totalment, de manera que una part del flux resta sense filtrar.  

 

L’estructura del filtre influeix en el nivell de filtratge del fluid lubricant. Així doncs, hi ha 

tres tipus de filtres fonamentals: els sistemes basats en discs metàl·lics, uns altres que funcionen 

per efectes absortius construïts amb materials com ara cel·lulosa, paper o cotó, i uns altres que es 

basen en fenòmens d’adsorció, formats amb carbó activat o argila activa. L’eficàcia del filtratge 

varia molt, tenint en compte que els primers filtren partícules i els últims poden arribar a afectar els 

additius del lubricant, sobretot en olis detergents. 

 

Els bescanviadors de calor dels lubricants solen ser de tipus tubular i funcionen a 

contracorrent, encara que segons el disseny del motor poden tenir geometries diferents. Es 

recomana caigudes de pressió inferiors a 1 bar a la temperatura de funcionament i que en el 

costat de l’aigua sigui inferior per evitar la contaminació per aigua del lubricant.  

 

2.3.4. Separadors centrífugs 

 

Els separadors centrífugs s’empren habitualment per filtrar el lubricant com a mesura per 

aïllar la contaminació per aigua del fluid i extreure les impureses i els residus que pugui contenir el 

lubricant.  

 

El principi de funcionament del sistema es basa en les diferències de pesos específics del 

lubricant respecte de les impureses, de manera que es poden separar amb l’ajuda de la força 

centrífuga, la qual, en alguns casos, arriba a 1.500 vegades la força de la gravetat. Per efecte 

d’aquesta força, els sòlids queden a la perifèria de la màquina, de manera que es poden retirar i 

s’aconsegueix purificar el fluid lubricant. 

 

A partir d’aquesta definició, la centrifugació pot tenir disposicions diferents, en funció del 

disseny del motor i de les necessitats de purificació. Una disposició habitual és el sistema de dues 
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centrifugadores en sèrie: la primera etapa fa un filtratge groller de l’aigua i els sòlids, i la segona 

etapa fa un filtratge acurat, anomenat clarificació, sobretot en el cas dels fueloils residuals. 

 

No es poden establir criteris generals a l’hora de dimensionar sistemes de filtratge amb 

centrifugadores, però alguns autors[67] recomanen que es filtri com a mínim un 10% del volum 

total del càrter per hora i a una temperatura entre 85ºC i 90ºC. És evident que hi ha un 

compromís entre la freqüència i la potència del filtratge. D’aquesta manera, filtratges de menys 

freqüència impliquen equips més potents per poder separar més residus. 

 

La recollida del material de residu de la centrifugadora es realitza mitjançant dos mètodes: 

el primer consisteix a aturar la màquina i fer-ne una neteja manual; altres equips, anomenats 

autonejeadores, permeten acomplir aquestes operacions en mode continu, sense aturar el 

sistema.  

 

Alguns constructors de centrifugadores com Alfa-Laval aconsellen que les centrifugacions 

en motors d’encesa per compressió de cogeneració de règim mitjà que funcionen amb 

combustibles residuals es facin amb centrifugadores de gran capacitat, ja que la generació de 

residus és molt elevada. En la majoria dels casos, l’eficiència de les centrifugadores és màxima 

amb càrregues de treball del 50%. Per aquesta raó, alguns fabricants postulen incrementar els 

filtratges de tot el volum del càrter fins a 4 o 5 vegades al dia. 

 

Contràriament al que en principi es podria pensar, la utilització de lubricants amb una alta 

detergència en aquests tipus de motor no afavoreix una disminució del filtratge. La detergència 

resulta eficaç per a partícules inferiors a 1 µm. Els contaminants sòlids suspesos en l’aire, les 

partícules de desgast, l’oxidació, les partícules de contaminació exterior, superen aquests 

diàmetres i poden ser molt perjudicials, si no s’eliminen ràpidament. D’altra banda, l’acumulació 

de matèria carbonosa provoca processos d’aglomeració que comporten la producció de 

materials de gran diàmetre. Per aquestes raons, és indispensable un filtratge acurat, encara que es 

pugui arribar a eliminar els additius detergents i dispersants del lubricant atrapats en els 

conglomerats de residus. 
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Encara que els additius del sistema són restituïts per reemplenaments parcials i 

reposicions diàries, en la majoria dels casos el contingut d’insolubles augmenta gradualment, fins 

que esdevé necessari renovar completament la càrrega. En funció del tipus de motor, la capacitat 

del càrter, la qualitat del combustible i l’eficiència de la combustió, entre altres factors, el lubricant 

pot requerir un canvi des de les 600 hores fins a les 15.000 hores en motors amb un càrter de 

gran volum.[5] 

 

2.4. Aspectes tècnics dels combustibles i lubricants dels motors estacionaris 

 

Els avantatges econòmics de fer funcionar els motors estacionaris dièsel de règim mitjà 

amb combustibles pesants són molt importants a causa que es fan servir molt en plantes de 

cogeneració. 

 

Els combustibles pesants contenen habitualment sofre i algunes traces d’elements 

incombustibles com el sodi o el vanadi. Això pot produir, com s’ha explicat en altres capítols, 

problemes de desgast prematur en les camises, els segments dels pistons i les vàlvules 

d’escapament. El desgast pot tenir un origen corrosiu o un origen abrasiu. El desgast corrosiu es 

controla mitjançant un lubricant amb una base alcalina elevada que contraresta els àcids que es 

produeixen en la combustió[56]; el desgast abrasiu, en canvi, es resol dissenyant materials 

adequats i utilitzant materials resistents a l’abrasió per recobrir els cilindres, els segments i els 

pistons. 

 

La utilització correcta d’aquests combustibles depèn del control anterior a la combustió 

per minimitzar els efectes nocius del procés, del control de les temperatures en què treballa el 

combustible, de l’aire de combustió i del refrigerant. Quan es treballa amb càrregues parcials hi 

ha el risc que s’esdevingui una corrosió freda, de manera que és beneficiós que el refrigerador 

intermedi es converteixi en l’escalfador de la càrrega, ja que es millora el desenvolupament de la 

combustió. 
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Els components de vanadi i sodi que es formen durant la combustió tenen un punt de fusió 

relativament baix i si no es controlen les temperatures de les vàlvules d’escapament es dipositen 

als seients de les vàlvules, cosa que implica un tancament defectuós de l’escapament i un 

deteriorament de les cares del seient per cremada o per despreniment. 

 

Normalment, el flux de calor del cap de la vàlvula d’escapament es dissipa per dues vies: 

la primera, mitjançant el seient de la vàlvula cap a la culata o les caixes de vàlvules; la segona, a 

través de l’eix de la vàlvula i la guia d’aquesta cap a la culata. Els dipòsits de sodi i vanadi en el 

seient de les vàlvules dificulten el flux de calor i incrementen el valor de la temperatura de la 

vàlvula. Per això és recomanable assegurar que les temperatures de superfície de la vàlvula i el 

seient tinguin valors inferiors a 450ºC[56] i dissenys correctes que permetin controlar-les. 

 

La durabilitat de les vàlvules d’escapament no és afectada críticament per una bona 

refrigeració de la zona. 

 

L’efecte descrit abans és més important, fins al punt que moltes aturades de motors 

estacionaris es realitzen per substituir les vàlvules d’escapament deteriorades, malgrat la 

refrigeració sobredimensionada. 

 

El problema és tan comú que s’ha optat, fins i tot, per dissenyar motors les vàlvules dels 

quals es poden canviar sense haver de desmuntar la culata. És el que s’anomena caixes de 

vàlvules. 

 

En el cas dels motors de baixa potència, s’ha derivat a solucions menys complexes i 

particularment aplicables com són els seients de vàlvula inserits. En aquests dissenys es col·loca 

una camisa en la sortida d’escapament de la culata, que és refrigerada directament per un flux 

d’aigua en l’espai anul·lar[56] que formen les dues peces. Aquesta disposició aconsegueix millorar 

la durabilitat de la vàlvula d’escapament. 
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La consecució de pressions mitjanes superiors efectives requereix increments equivalents 

de la quantitat de combustible per cicle i la posterior combustió en una cambra de dimensions 

fixes i finites. D’altra banda, la utilització de combustibles pesants amb un grau baix de cetà, 

demana una cura especial per evitar el sutge i els dipòsits carbonosos per combustions 

incompletes. 

 

L’efecte del flux de polvorització del combustible en les superfícies de la cambra de 

combustió, la culata, el pistó i la part superior del cilindre, esdevé important per l’estrès tèrmic 

que es provoca. Les característiques de la injecció de combustible òptimes per a pressions 

mitjanes màximes efectives són totalment inadequades per a pressions inferiors. Per tant, el 

problema és aconseguir condicions d’injecció que siguin satisfactòries per a totes les possibles 

zones de càrrega. 

 

El pes del combustible que requereix el cicle, en un cilindre per a una cilindrada 

determinada, és aproximadament proporcional a la pressió mitjana efectiva i, d’altra banda, a un 

règim de gir constant, el temps disponible per a la injecció és invariable. Això ha implicat que 

s’hagin desenvolupat els equips d’injecció de combustible per arribar a treballar a pressions 

hidràuliques que en molt casos arriben fins als 1.200 bars.[56] 

 

Una altra conseqüència de l’ús de combustibles residuals en MEC de cogeneració es 

resumeix en la corrosió de les parts en moviment del càrter, en especial els monyons de la biela i 

els coixinets de la bancada. Encara que aquest problema es discutirà més endavant, es pot 

afirmar que una de les causes que contribueix més que s’esdevingui aquest fenomen és l’àcid 

sulfúric o bé el triòxid de sulfur presents en les gasos d’escapament, formats a partir de la 

combustió de compostos de sofre en el combustible que es condensen a la zona del càrter, 

relativament humida i freda.[67] 

 

2.4.1. Preparació dels combustibles residuals per a la combustió 
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A causa de la importància dels combustibles residuals en el funcionament de les plantes 

de cogeneració amb motor dièsel estacionari, és important fer ressaltar una sèrie d’aspectes que 

cal tenir en compte a l’hora d’utilitzar-los. 

 

A diferència dels combustibles lleugers, el combustibles pesants tenen una sèrie de 

característiques especials. En primer lloc, s’ha de tenir en compte que el combustible es filtra 

abans que s’introdueixi en el sistema d’alimentació del motor. El tractament més habitual per 

purificar el combustible de matèries estranyes i aigua és la centrifugació de funcionament continu, 

que també separa les sals solubles en l’aigua. Aquest tractament consisteix a escalfar el 

combustible a una temperatura aproximada de 95ºC a 98ºC per reduir la viscositat del fluid i 

ajudar a la separació. 

 

En alguns casos, és possible utilitzar dos separadors centrífugs en paral·lel per augmentar 

la capacitat de purificació, encara que en algunes instal·lacions es realitzen dues etapes de 

centrifugació en sèrie (una de purificadora i una altra de clarificadora). D’aquesta manera es 

poden purificar combustibles amb una densitat de 0,99 g/ml, molt propera a la densitat de l’aigua, 

però amb un marge de maniobra suficient per realitzar la separació.[5] 

 

Quan la densitat del combustible pesant està al voltant de 0,991 g/ml a 15ºC o quan el 

combustible té un grau de brutícia anormalment alt, l’efecte de la depuració pot ser insuficient, de 

manera que és més eficaç utilitzar combinacions de separadors centrífugs. Sistemes en paral·lel 

permeten diàmetres inferiors d’impulsió i, per tant, temps de permanència en el separador 

superiors, en conseqüència, un efecte de depuració millor. Una altra opció és col·locar un sistema 

en sèrie compost per un purificador i una etapa clarificadora, sobretot en els casos de 

combustibles pesants amb altes proporcions de partícules sòlides. 

     

L’emmagatzematge d’aquests productes també té unes certes dificultats per la formació 

de llots en el fons dels dipòsits. Principalment, l’origen d’aquests llots són els components 

dispersats pel fluid, que estan formats per una part d’asfaltens dissolts en la resta del combustible 

com a maltens. Com menys contingut d’elements parafínics, més capacitat per estabilitzar els 
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asfaltens. Aquest equilibri entre els dos components anteriors es pot alterar per qualsevol raó, 

com ara la barreja d’altres de diferents, de manera que els asfaltens poden precipitar i formar els 

llots de fons. Normalment, els fabricants de motors estacionaris recomanen no barrejar 

combustibles de diferents procedències per evitar els possibles problemes de precipitació. 

 

Quan el contingut d’asfaltens és superior a una tercera part del residu de coquització, el 

desenvolupament de la combustió pot ser més lent, la qual cosa produeix residus i incrementa la 

pressió d’encesa i la combustió a la zona de les parets dels cilindres, cosa que provoca una 

solidificació tèrmica excessiva sobre la pel·lícula de lubricant. 

 

Continguts superiors a la relació anterior indiquen que s’utilitzen fuels de fissuració, que 

s’han d’homogeneïtzar abans de cremar, per evitar problemes en el procés d’injecció, com per 

exemple clavar les bombes d’injecció i els mateixos injectors. A causa del gran pes molecular que 

tenen els residus carbonosos, generalment superiors a 600 g/mol, la combustió es produeix més 

lentament i, en conseqüència, no es poden emprar per a motors semiràpids. A més a més, la 

carbonissa que es forma pot ser abrasiva i augmentar el desgast de les camises o convertir-se en 

adhesiva a la temperatura dels segments i fer que aquests s’enganxin. 

 

Un altre desavantatge en el moment de cremar aquests combustibles es concreta en la 

longitud de la flama, superior que en altres combustibles, de manera que la calor transmesa per 

radiació i la càrrega tèrmica del motor són superiors. 

 

Un altre punt que s’ha de tenir en compte a l’hora de treballar amb combustibles pesants 

és el contingut de sodi i vanadi. Durant la combustió, els components metàl·lics del combustible 

es converteixen en sals inorgàniques, que tenen una temperatura de deformació plàstica baixa, de 

manera que es dipositen en els òrgans del motor.  

 

El vanadi es considera el pitjor problema, ja que normalment es converteix en pentòxid 

de vanadi (V2O5), que es caracteritza per tenir un punt de fusió de 675ºC. 
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El sodi que conté el combustible reacciona amb el vanadi a la cambra de combustió i 

forma un conjunt de vanadiats de sodi, el punt de fusió dels quals corresponen a temperatures 

ben diverses. Quan la relació vanadi-sodi és desfavorable, pot disminuir la temperatura 

d’adherència de les cendres del combustible a la zona de la vàlvula d’escapament, que té com a 

resultat el fenomen de corrosió en calent. En aquests casos és imprescindible assegurar la 

purificació dels components sòdics solubles en aigua.[39] 

  

Quan el contingut de sodi és inferior a una tercera part del contingut de vanadi, ha de 

suposar-se que no es produirà la corrosió en calent. 

 

Tal com s’especificava abans, els combustibles pesants es poden considerar suspensions 

col·loïdals de components amb un pes molecular elevat que es mantenen en un equilibri físic i 

químic en el combustible. En alguns casos, aquest equilibri pot ser molt delicat i pot trencar-se 

fàcilment per l’acció conjunta de diferents factors, i donar lloc a la precipitació dels asfaltens. 

 

És difícil explicar aquest procés, però es considera que els asfaltens requereixen que el 

medi oliós tingui una certa aromaticitat per poder-s’hi mantenir en suspensió i aquesta propietat 

és inherent al tipus d’asfaltens presents en el combustible. Així doncs, qualsevol modificació 

d’aquestes proporcions, com ara l’afegiment de relaxants de la viscositat o les barreges amb 

altres combustibles, poden provocar la precipitació i que es produeixin llots que poden obstruir 

els filtres i els calentadors. 

 

Finalment, cal apuntar que a la pràctica aquests tipus de combustibles provoquen 

temperatures elevades en els caps dels pistons, les culates i les camises, cosa que produeix el 

sobreescalfament del motor i trencaments en el motor. 

 

2.4.2. Aspectes tècnics dels lubricants d’alta reserva alcalina i alta detergència 
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No és l’objecte d’aquest treball establir una descripció de la formulació dels lubricants 

que s’empren en el tipus de motor de què tracta l’estudi, però sí és interessant desenvolupar certs 

aspectes del lubricant que incideixen de manera primordial en el comportament del motor. Així 

doncs, s’ha d’especificar que la utilització de lubricants amb alts continguts de reserva alcalina i 

alta detergència sembla que marca la tendència de la lubricació en grups generadors de règim 

mitjà. A causa de la freqüent aplicació de la lubricació per borbolleig als cilindres, per refrigerar 

els pistons, els lubricants d’alta detergència són més eficaços que altres lubricants, ja que 

impedeixen que es formin dipòsits en els conductes i que hi hagi zones calentes. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTOL 3. CONTROL DE MOTORS DE COGENERACIÓ 

MITJANÇANT L’ANÀLISI DEL LUBRICANT 

 



 



Capítol 3. Control de motors de cogeneració mitjançant l’anàlisi del lubricant 

 

47

CAPÍTOL 3. CONTROL DE MOTORS DE COGENERACIÓ MITJANÇANT 

L’ANÀLISI DEL LUBRICANT 

3.1. Introducció 

 

Cada vegada són més freqüents les aplicacions de lubricants a motors d’encesa per 

compressió en condicions de funcionament severes, com és el cas dels motors estàtics, de l’estat 

dels quals, a causa de les altes temperatures i les càrregues desenvolupades, és indispensable fer-

ne una avaluació regular com una part més de la rutina del manteniment del motor, tenint en 

compte que l’estudi del comportament de les diferents propietats del lubricant pot ser clau per 

identificar ràpidament les fonts potencials de fallades. 

 

Per realitzar de manera fiable les accions apropiades de manteniment a un motor, s’ha 

d’estudiar el grau de significació dels canvis a les característiques dels olis mitjançant la 

comparació del passat històric, o bé amb els paràmetres inicials del lubricant nou. Un sistema de 

manteniment eficaç es basa en rutines de mostreig a intervals regulars, conjuntament amb una 

anàlisi estadística dels resultats apropiada. A causa del cost i del temps que es triga a fer els 

assaigs, és important seleccionar solament els que ofereixen al personal de la planta la quantitat 

d’informació més gran possible, les relacions de la qual amb altres paràmetres serveixen per 

determinar amb un gran marge de seguretat la probable causa d’una fallada. 

 

L’anàlisi del lubricant usat posseeix el potencial necessari per convertir-se en una de les 

tècniques més efectives en la monitorització dels motors i, de fet, s’està convertint en un dels 

principals mitjans de vigilància d’aquests. El lubricant recull informació des de l’interior del motor 

i l’anàlisi d’aquest fluid pot ajudar molt a fer una diagnosi precoç de les avaries. 

 

Les propietats essencials dels lubricants estan determinades per l’habilitat per lubricar un 

mecanisme en diferents condicions de funcionament. D’aquestes, les que estan relacionades amb 

les propietats fluïdodinàmiques, com ara les temperatures de terbolesa i d’inflamació, la viscositat 
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i l’índex de viscositat, es poden considerar les més importants. L’estabilitat d’un lubricant a 

règims de càrrega, velocitats i temperatures diferents, o bé amb diferents nivells de contaminació 

(aigua, matèria en estat sòlid o insoluble, o productes de la combustió sòlids o líquids), es 

determina mitjançant assaigs de laboratori, de manera que amb els resultats es pot oferir un 

veredicte sobre la capacitat per suportar càrregues i resistir l’oxidació, o bé per determinar el 

valor del nivell de neutralització dels àcids i els nivells màxims permesos per poder funcionar amb 

contaminants i productes de la degradació en diferents condicions. En el cas dels lubricants 

destinats a motors de combustió interna, també hi ha proves per determinar-ne les propietats 

anticorrosives i els nivells d’alcalinitat i de detergència, i un gran nombre de proves especials 

segons les necessitats de lubricació.  

 

L’aplicació més freqüent d’assaigs de laboratori sobre les propietats dels lubricants la fan 

els departaments de control de qualitat de les companyies petrolieres, que efectuen diversos 

assaigs durant el procés de producció de cada lubricant per assegurar que el producte supera les 

especificacions exigides pels organismes reguladors. D’aquesta manera, les propietats essencials 

de cada grup o cada barreja d’olis es coneixen i es mantenen uniformement.  

 

Alguns assaigs per determinar propietats com ara els punts d’escolament i de fluïdesa 

requereixen equip senzills i fàcils de manipular; altres, com l’espectrometria, només es poden 

utilitzar amb instrumentació sofisticada. Així doncs, els olis especials de motors dièsel se sotmeten 

a diferents proves per determinar-ne el nivell de qualitat després de llargs períodes de treball 

sotmesos a situacions controlades i d’avaluar-ne la capacitat de treball. Els assaigs dels lubricants 

que empren diferents motors dièsel estacionaris alternatius es tractaran amb més detall al llarg 

d’aquest capítol, així com alguns assaigs suggerits per algunes marques líders en la fabricació de 

motors estacionaris de cogeneració. 

 

Finalment, s’ha de dir que a causa de la diversitat d’assaigs existents, no és possible 

abastar en aquesta tesi tots els assaigs efectuats sobre motors alternatius estàtics, de manera que 

s’ha optat per destacar els que s’utilitzen més comunament per a lubricants que es fan servir per a 

motors dièsel estacionaris. Per a més detalls sobre els mètodes d’assaig que s’empren, 
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organismes com l’INTA o l’ASTM han publicat diversos manuals i també hi ha la bibliografia del 

treball. 

 

3.2. Aspectes generals dels lubricants de motors de cogeneració 

 

3.2.1. Consideracions generals 

 

Com ja s’ha comentat en el capítol anterior, els lubricants tenen un paper fonamental en el 

moment de determinar els contactes entre les peces mecàniques i són els responsables que la 

protecció contra el desgast dels components interns del motor sigui correcta. Així doncs, la 

fricció entre peces es pot reduir interposant una pel·lícula de fluid entre les dues superfícies en 

contacte. En concret, aquest apartat intentarà donar una visió dels lubricants que s’apliquen 

específicament en els motors d’encesa per compressió estacionaris de règims mitjà i alt, sobre els 

quals tracta el treball. En conseqüència, aquest se centrarà en els contactes metall-metall 

mitjançant lubricants minerals. 

 

La funció principal dels lubricants com a reductors de la fricció entre contactes mecànics 

és acompanyada d’altres funcions que ha d’acomplir un lubricant. El lubricant del motor també 

realitza una funció de refrigeració de les parts més calentes de la màquina, com poden ser les 

camises, els segments i les vàlvules. D’altra banda, el lubricant s’encarrega de netejar tot l’interior 

del motor i de recollir les partícules generades pels contactes entre peces o les dels dipòsits que 

es produeixen en el motor, així com de protegir els components de possibles atacs químics 

produïts per la corrosió o per agents químics de la mateixa degradació del lubricants o del 

combustible. 

 

Els lubricants minerals estan formats per mescles d’hidrocarburs d’origen petrolífer 

conjuntament amb petites quantitats de components com ara sulfurs, nitrogen, oxigen i alguns 

metalls com ara el vanadi, el níquel i el ferro. Les propietats químiques i físiques dels lubricants 
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depenen directament de l’estructura molecular d’aquests hidrocarburs, és a dir, de l’origen del 

cru, principalment de les tres famílies de petrolis (parafínics, naftalènics i aromàtics), encara que 

els additius dels lubricants poden modificar certs comportaments dels olis de base. 

 

Les bases lubricants representen una fracció de la destil·lació a pressió atmosfèrica del 

petroli i les diferents bases lubricants conjuntament amb els additius conformen el que s’entén 

com a lubricant. 

 

Tipus Naturalesa química Funció 

Dispersador bàsic Silicilat o fenat de calci, bari o magnesi 1. Neutralització d’àcids  

2. Prevenció de formació de laques 

i dipòsits 

3. Dispersió d’insolubles 

Dispersador de cendres Succinimida de poliisobutenil 1. Dispersió del productes 

d’oxidació i del sutge  

2. Prevenció de la formació de 

laques i dipòsits 

Additius antioxidants Ditiofosfat de zinc, fenol, olefines 

fosfosulfurades, metasalicilat  

Prevenció de l’oxidació i l’espessiment 

Additius de pressió extrema Ditiofosfat de zinc, fosfat orgànic, sulfur 

orgànic, components clorats.  

Prevenció del desgast (lleves i taques)  

Additius anticorrosius Sulfonat de calci, bari i sodi, amina 

orgànica 

Prevenció de la corrosió  

Correctors de l’índex de viscositat  Components polimèrics, polièsters, 

hidrocarburs o d’estirè  

Reducció de les pèrdues de viscositat amb 

l’increment de la temperatura 

Inhibidors del punt d’inflamació Metacrilat  polimèric Millora de les propietats de flux a baixes 

temperatures 

Additius antiespumants Components de silicona Prevenció de la formació d’escuma en 

condicions d’agitació severes 

 

Taula 3.1. Principals additius dels lubricants aplicats a motors de cogeneració 

 

Els lubricants dels motors de cogeneració i tots els lubricants de motors, els poden 

deteriorar fàcilment diferents agents. En primer lloc, s’ha de tenir en compte que les combustions 

incompletes del motor, sobretot en combustibles pesants, generen una gran quantitat de 

carbonissa, també produïda pel combustible no cremat. D’altra banda, els productes oxidants 
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originaris de la mateixa degradació del lubricant i les cendres produïdes pels additius poden 

agreujar aquesta situació conjuntament amb les partícules de desgast generades pel desgast del 

fregament de metall contra metall de les parts mòbils del motor i de la contaminació exterior per 

pols atmosfèrica.  

 

En aquest problema, els continguts d’additius del lubricant tenen un paper important a 

l’hora de reduir aquests efectes. Els additius dels lubricants defineixen les característiques finals 

dels lubricants, de manera que, malgrat moltes formulacions, són pràcticament impossibles 

d’obtenir, ja que són propietat de les empreses fabricants. A la taula 3.1 es dóna una idea general 

dels principals tipus d’additius que s’utilitzen en els olis de motors. 

 

En el cas dels motors estacionaris de cogeneració, que normalment funcionen amb un 

combustible pesant, els additius alcalins realitzen una funció molt important en neutralitzar els 

productes de la combustió com ara components sulfurosos i àcids inorgànics derivats de l’alt 

contingut de sofre d’aquests combustibles. 

 

3.2.2. Operació dels lubricants per a MEC estacionaris de cogeneració 

 

Els principals problemes que ha de resoldre la lubricació dels motors dièsel estacionaris 

tenen a veure amb el desenvolupament dels dipòsits de la combustió i del lubricant. L’habilitat del 

lubricant per resoldre aquests dos problemes plantejarà, doncs, els resultats finals de conservació 

del motor per mantenir els fenòmens de desgast dintre d’uns marges acceptables. 

 

3.2.2.1. Dipòsits en els pistons 

 

Aquest dipòsits es caracteritzen perquè es formen a les parts altes del motor, al cap del 

pistó, a les parets superior i mitjana, entre els allotjaments dels segments, a les faldilles i en la part 

interior del pistó.[88] 
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Els dipòsits del cap del pistó els produeix principalment el combustible, amb la 

contribució dels additius cremats del lubricant. Aquest fenomen succeeix tant en condicions de 

temperatura mitjana com de temperatura alta i es caracteritzen per la duresa, ja que molts dipòsits 

també es formen per sobre del punt mort superior i provoquen un desgast al cap del pistó. 

S’observa una neteja en el cap del pistó que en realitat representa un desgast i a les vores del 

pistó sovint manca trossos de metall. Els dipòsits a la camisa tendeixen a variar: són nets quan els 

dipòsits del pistó són negres i són negres quan els dipòsits del pistó estan nets.  

 

D’altra banda, els dipòsits sota el pistó es produeixen en motors d’alta potència que 

funcionen en condicions severes. En principi no representa un problema greu, malgrat que els 

dipòsits carbònics poden despendre’s i caure en el cigonyal. 

 

La formació de vernissos i laques a les parets del pistó pot reduir el joc entre el pistó i la 

camisa i, en alguns casos, augmentar el ratllament del pistó, sobretot en motors que funcionen en 

condicions vigoroses. 

 

Els dipòsits de carbonissa que es formen en els segments de foc i en el segon segment 

podrien conduir a un augment del treball del segment rascador quan el joc augmenta, així com a 

una adhesió dels segments i una pèrdua de compressió. Si els segments estan lliures, els dipòsits 

se situen al darrere, en l’allotjament, de manera que s’accentua el desgast dels segments, que fins 

i tot poden restar adherits al pistó i deixar de tancar la cambra de combustió o girar dintre de la 

ranura a causa de les variacions de profunditat de l’allotjament. Una solució preventiva per evitar 

aquests problemes és controlar les temperatures dels segments, que es recomana que no 

excedeixi els 220ºC.[67] 

 

3.2.2.2. Desgast del motor 
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El desgast del motor es produeix per qualsevol contacte entre superfícies en moviment 

relatiu, per exemple els coixinets dels pistons, els bolons, els segments, les ranures dels segments, 

les vàlvules, els coixinets del cigonyal. Malgrat això, el control important que determina fins on 

pot funcionar un motor es concentra a la zona del punt mort superior: com a conseqüència de la 

baixa velocitat del pistó es produeix un desgast en el segment i en l’allotjament d’aquest. Alguns 

estudis apunten que una gran part del desgast és produït per l’abrasió a causa del mateixos 

dipòsits que genera el motor i pels cossos estranys que hi entren. El desgast pels dipòsits, 

usualment, ocorre en augmentar la severitat de les condicions de funcionament; en canvi l’abrasió 

per partícules estranyes és independent de les condicions de funcionament. 

 

Un aspecte fonamental per evitar al màxim el desgast del motor se centra a aconseguir un 

filtratge correcte de l’aire i del mateix lubricant. A partir d’aquí, la principal causa de desgast dels 

bolons, les camises i els pistons en motors estacionaris és l’acció corrosiva dels àcids inorgànics 

derivats dels continguts de sofre dels combustibles, si es té en compte que molts motors 

estacionaris funcionen amb fueloils B amb continguts que tenen un pes de l’ordre de l’1,8% i que, 

en alguns casos, aquests continguts arriben al 4,5% en fueloils residuals. Això se soluciona 

augmentant el valor del TBN fins a 20 mg KOH/g o 30 mg KOH/g, en funció del tipus de 

combustible utilitzat. En els motors amb lubricació separada de la camisa són necessàries una 

alcalinitat més elevada i una dispersància respecte del motors amb lubricació integrada, ja que la 

pel·lícula de lubricant no es renova per l’aportació de lubricant procedent del cigonyal. En 

aquests casos, és habitual treballar amb valors de TBN superiors a 70 mg KOH/g a la zona de la 

camisa.[56] Aquests valors són necessaris per neutralitzar les grans quantitats d’àcids condensats 

produïts i la gran quantitat de productes no cremats, que produirien un desgast important en els 

pistons. Aquests lubricants han possibilitat la utilització de combustibles amb un alt contingut de 

sofre mantenint dintre d’uns marges adequats els processos de desgast dels motors estacionaris. 

 

3.2.2.3. Corrosió en els coixinets 
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La corrosió és produïda pels àcids inorgànics generats per l’oxidació del lubricant quan 

els règims de gir i les temperatures de treball són altes. Rarament es presenten problemes en 

casos de funcionament estàndard, ja que els additius anticorrosius i antioxidants controlen aquest 

fenomen. 

 

3.2.2.4. Llots de funcionament del motor  

 

Els llots es poden dipositar a les zones fredes del motor, de manera que poden obturar 

seccions del sistema de lubricació o produir enduriments de dipòsits als allotjaments dels 

segments rascadors i als forats de les purgues de lubricant. Això causa una disminució de 

l’eficiència de l’oli i un increment del consum específic del lubricant.  

 

3.3. Anàlisi per a la determinació del desgast 

 

Tot motor durant el funcionament està sotmès al desgast, fenomen que produeix diferents 

tipus de residus que recull el lubricant. Actualment, hi ha diferents mètodes per identificar i 

analitzar aquests residus, els quals varien segons la grandària de les partícules dipositades, la 

quantitat, el tipus, etc. També depenen del cost previst de l’anàlisi, la rapidesa de l’obtenció de 

resultats o la classe de resultats que es volen aconseguir. Per les característiques del sistema, 

l’espectrofotometria i la ferrografia són les tècniques més aplicades en sistemes de monitorització 

i diagnosi de motors.  

 

3.3.1. Consideracions generals  

 

El desgast pot definir-se com la variació dimensional produïda per la pèrdua de matèria 

de dues superfícies lliscants en contacte. Generalment és perjudicial, ja que condueix a 

baldereigs, picades, ratllades, esquerdes, etc., però de vegades pot ser beneficiós, com ara 

durant el rodatge. 
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El desgast és una de les característiques més importants de la lubricació i possiblement 

també la menys compresa. Es pot afirmar que els nivells de desgast no poden predir-se amb cap 

seguretat. Un altre problema consisteix en el fet que el fenomen pot començar d’una manera i 

continuar d’un altra manera. Per tant, sembla convenient saber quins són aquests mecanismes i 

com influeixen en el funcionament dels motors alternatius de cogeneració. Així doncs, es 

descriuen els tipus de desgast coneguts conjuntament amb els tipus de mecanismes de lubricació 

possibles relacionats amb la morfologia de les superfícies. El treball no pretén establir els principis 

de la tribologia, però sí donar una informació adequada per poder seguir les etapes següents de 

l’estudi. 

 

3.3.2. Tribologia  

 

La tribologia estudia tots els problemes del transport de càrregues mitjançant superfícies 

en moviment relatiu.[42] 

 

Actualment, la definició més acceptada internacionalment és la de ciència i tecnologia dels 

sistemes en moviment i contacte mutu, i comprèn la fricció, la lubricació, el desgast i molts altres 

aspectes relacionats amb l’enginyeria, la física, la química, la metal·lúrgia, la fisiologia, etc., com a 

ciència interdisciplinària. 

 

El desgast es produeix com a conseqüència de l’estat de les superfícies que entren en 

contacte. Per aquesta raó, a continuació es descriuen els principis fonamentals del fregament, així 

com les naturaleses de les superfícies, per comprendre millor el fenomen del desgast. 

 

3.3.2.1. Tipus de fregament 
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Hi pot haver dos tipus de fregament a l’hora de caracteritzar un contacte des del punt de 

vista mecànic.  

 

En principi, quan s’inicia un moviment de translació es produeix un fregament estàtic que 

s’oposa al moviment de l’objecte. És l’anomenat fregament estàtic, que es caracteritza per la 

força de fregament (F): 

 

 

 

 

 

on el coeficient de fregament estàtic es defineix com: 

 

P
F

=µ . 

 

En canvi, aquesta força de fregament disminueix en el cas que el sòlid estigui en 

moviment. És el que s’anomena fregament dinàmic ( Dµ ):[58] 

 

PF Dµ= ; µµ ≤D . 

 

Com es pot apreciar, la força de fricció és directament proporcional a la càrrega, però és 

independent de l’àrea de contacte de les superfícies, i el coeficient de fricció no depèn de la 

grandària dels sòlids. D’altra banda, s’ha de tenir en compte que el coeficient de fricció depèn de 

la naturalesa del sòlid i que no l’afecta la velocitat de lliscament. 

 

Hi ha diferents factors que condicionen el fregament. Així doncs, es podria dir que un dels 

factors principals és l’estat de la superfície, bé sigui per les capes superficials o bé per l’acabat 

superficial. Un altre factor important a l’hora de caracteritzar un fregament és el contacte 

superficial i, més concretament, les zones de contacte real o àrees efectives de contacte. Les 

F 

P 
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superfícies de la gran majoria de peces mecàniques tenen dos tipus de rugositats de superfície. Si 

s’observa una peça tornejada a un augment suficient, la superfície, que a simple vista i al tacte és 

completament fina, té nombroses irregularitats provocades pels processos de mecanització. Un 

tipus de rugositat és la cíclica; un altre tipus es concreta en la combinació de dos efectes, com ara 

la mateixa empremta de la mecanització combinada amb la inclinació o la superfície ondulada del 

mateix perfil definit. 

 

Els pics dentats regulars són causats per les petites faltes a l’eina de tall i la naturalesa del 

metall mecanitzat. La longitud d’ona correspon a l’amplària del recorregut de l’eina, que 

generalment és molt petita en operacions de mecanització finals. 

 

La superfície ondulada és causada per la falta d’exactitud de la màquina eina i la falta de 

rigidesa entre la màquina i la peça mecanitzada. La longitud d’ona o freqüència pot variar des 

d’unes quantes mil·lèsimes de polsada fins a diverses polsades, segons el tipus de causa. Les 

alçàries dels pics són molt més petites i en el cas que el contacte sigui entre dues superfícies 

mecanitzades, el contacte inicial es dóna a les crestes dels pics, a la part alta de les ondulacions. 

A mesura que s’augmenta la pressió de contacte es produeix una deformació elàstica que 

possibilita el contacte de més àrees.[25] 

 

Si es continua augmentant la pressió se sobrepassa el límit d’elasticitat del metall i es 

produeix una deformació plàstica permanent. Gradualment, les àrees de contacte augmenten i 

l’esforç es redueix fins que la deformació plàstica cessa.  

 

En tots dos casos, s’està treballant amb contactes entre sòlids secs, és a dir, amb 

contactes directes entre un metall i un altre metall. Però la realitat industrial demostra que la 

majoria dels contactes entre sòlids són acompanyats per un fluid que s’hi interposa.  

 

Com s’ha comentat abans, el gruix de la pel·lícula de lubricant també depèn de l’estat de 

la superfície. Per a superfícies amb un bon acabat, una pel·lícula prima de lubricant serà suficient 
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per evitar el contacte entre les peces, ja que els pics seran petits; en canvi, per a superfícies 

grolleres es necessitarà una capa de lubricant gruixuda. 

 

Es podria, doncs, especificar diferents tipus de fregament en funció que hi hagi o no  hi 

hagi fluid d’interposició, és a dir, de lubricació. 

 

En la taula 3.2 s’especifica els tipus de fregament en funció de la naturalesa del contacte: 

 

NATURALESA FLUID DESGAST CONTACTE 

Sec Cap Important Sí 

Untós Pel·lícula fina Reduït Sí 

Fluid Pel·lícula gruixuda Inapreciable No 

 

Taula 3.2. Naturalesa del contactes metall-metall en funció de la interacció del fluid[25] 

  

Durant la mecanització de les peces, per eina tallant o per abrasió amb una mola, 

l’estructura cristal·lina de les superfícies de les peces es transforma, a causa de la influència de la 

pressió (moltes vegades superior a 7000 MPa) en el punt de treball de l’eina i de les 

temperatures locals elevades (superiors a 1300ºC, en alguns casos). 

 

Les estructures cristal·lines són destruïdes o fragmentades i es forma una capa superficial 

de caràcter amorf que normalment és acompanyada de transformacions metal·lúrgiques de les 

capes inferiors. El treball de l’eina produeix la formació d’òxids i nitrurs pel calentament amb 

l’aire i la temperatura local elevada, cosa que provoca una transformació més o menys profunda 

que modifica superficialment les característiques del metall treballat.  

 

Segons les profunditats de passada dels avenços i les velocitats de tall, la superfície queda 

coberta d’estries desiguals. El grau de finesa de les passades de l’acabament disminueix el valor 

dels pics, però no aporta cap millora sensible de les distorsions superficials de l’estructura.[49] 
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De tot això es pot deduir que la superfície d’un metall és sempre el lloc més deteriorat del 

conjunt de la peça, de tal manera que és difícil definir el metall per la superfície i viceversa. Es pot 

afirmar que aquesta zona característica anomenada superfície està dividida en quatre capes cada 

vegada més profundes respecte de la superfície. 

 

 La primera capa exterior és l’anomenada capa absorbida, que pot variar entre 2 Å i  

80 Å, l’estructura amorfa de la qual és acusada i les estructures cristal·lines són quasi inexistents. 

La segona zona, anomenada capa amorfa, es caracteritza pels fragments d’òxids i de metall 

descarbonitzat com a conseqüència de les altes temperatures del procés de mecanització 

juntament amb partícules de contaminació externa. Aquesta zona varia entre 0,1 i 5 µm. En tercer 

lloc, hi ha la zona anomenada estructura cristal·lina desfigurada, de l’ordre de 5 a 25 µm, els 

cristalls de la qual s’han deformat per la pressió i la temperatura tan altes del procés de 

transformació. Finalment, s’arriba a la capa de l’estructura del material intacta, però que també 

afecten els esforços de fregament, situada entre els 0,02 mm i els 0,5 mm. En funció del tipus de 

treball que es realitza a la peça, les profunditats de les diferents zones varien. 

 

D’altra banda, les zones de contacte real o àrees efectives depenen de l’acabament 

superficial. Així doncs, en una superfície geomètrica S hi haurà un conjunt de zones de contacte la 

suma de les quals és l’àrea efectiva S1, fracció 1/K de l’àrea total. Així, aquest coeficient K depèn 

de l’estat de la superfície i de la càrrega, P:[26] 

 

KS
S 1

1

= . 

Els valors de K poden variar enormement. Per exemple, per 100 kg de càrrega, els 

factors d’àrea efectiva tenen uns valors aproximats de 0,0005, que poden variar en funció del 

grau d’acabament de la superfície. 

 

3.3.2.2. Tipus de desgast 
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3.2.2.2.1. Desgast adhesiu 

 

Probablement és el tipus més important de desgast i a més a més el menys desitjat. Es 

produeix per contacte metall contra metall quan els pics de les superfícies entren en contacte i 

s’uneixen mitjançant una microsoldadura, que provoca raspadures sobre les superfícies que es 

mouen. Aquests pics se solen soldar a causa que mentre es colpegen es van deformant i la capa 

protectora d’òxid es desfà o bé es trenca. A mesura que les partícules se solden i colpegen les 

superfícies separades pel lubricant, van adquirint més duresa, és a dir, l’adhesió de les unions és 

més forta que la cohesió del material de base. Quan aquest fenomen succeeix, s’arrenca grans 

masses de material. Aquesta és la raó per la qual s’escullen metalls per a elements en moviment 

que no poden soldar-se fàcilment. Si els metalls tenen la màxima duresa, com és el cas dels acers 

per a rodaments, no és possible que aquestes partícules aconsegueixin raspar les superfícies, de 

manera que és possible treballar amb tots dos elements a partir del mateix material. Perquè no es 

formin microsoldadures, les àrees de metall no cobertes pels pics de la interacció han de protegir-

se ràpidament, abans que se soldin entre si. A baixes temperatures un metall suau pot aconseguir 

aquest resultat; a altes temperatures l’oxigen, el sulfur i els compostos del fòsfor també funcionen 

satisfactòriament. Si no hi ha oxigen, o bé el sistema està en una atmosfera reductora (hidrogen), 

la lubricació d’alguns materials com l’acer es torna més difícil. 

 

Els compostos a base de clor són bons agents antifricció, però tenen el desavantatge que 

són antiecològics, per la qual cosa s’empren rarament. La humitat en el lubricant també 

representa un agent important per a la formació de compostos antidesgast; així doncs, s’ha 

demostrat que no poden mantenir-se les propietats de pressió extrema en el lubricant si no hi ha 

gens d’aigua. Està comprovat que alguns mecanismes experimenten un fort desgast en ambients 

extremadament freds, on la humitat es congela i forma cristalls, que s’eliminen mitjançant el 

filtratge. 

 

L’experiència demostra que els metalls purs se solden amb facilitat, de manera que es 

treballa amb aliatges. L’estructura del metall té un paper important en el procés de desgast; si els 
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cristalls metàl·lics ratllen les parets paral·lelament al sentit del flux del lubricant, es produeix un 

incipient trencament del material. 

 

Com més dur és el material, la proporció de desgast és més petita. Amb aquesta filosofia 

s’apliquen cobertes de duresa extrema sobre les superfícies en moviment mitjançant tècniques 

especialitzades i costoses, però indispensables per reduir el desgast. El problema més gran és 

l’adhesió de la capa i el material de base. Per aquesta raó, aquesta tècnica no s’ha utilitzat per a 

rodaments d’alta qualitat, ja que tendeixen a perdre la capa externa.[2] 

 

Una formulació teòrica sobre el desgast adhesiu es basa en el plantejament de l’apartat 

anterior i s’anomena teoria de fregament d’Archard,[42] la qual té un plantejament senzill, que es 

descriu a continuació. Aquesta assumeix que dos pics soldats formen una partícula circular de 

radi a. La pressió de contacte po a la unió és l’esforç obtingut del metall dividit per l’àrea, de 

manera que la càrrega a la unió és: 

 
2apF o ⋅⋅= π  

 

si les dues superfícies es mouen i s’assumeix que a una distància 2a la partícula esfèrica de 

desgast despresa té un volum de 4/3πa3. 

 

Si Q és el volum de desgast per unitat de distància: 

 

n
a

a
a

a
Q ⋅

⋅
=⋅∑=

⋅
∑=

33
1

2
3
2

2
2

3

π
π

π
, 

 

n és el nombre total de contactes. Però cada contacte representa la càrrega 2apo ⋅⋅π ; 

per tant, la càrrega total és: 

napW o ⋅⋅= 2π . 
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En conseqüència, Q i W es relacionen de la manera següent: 

 

op
W

Q
3

= . 

 

L’expressió no preveu ni la unió ni les dimensions dels fragments, però s’assumeix que 

cada unió forma un fragment de desgast, encara que la realitat només una fracció K experimenta 

aquest fenomen, de manera que: 

 

op
W

KQ
3

= , 

 

on K és la probabilitat que un contacte produeixi una partícula de desgast. D’altra banda, es 

pressuposa que totes les partícules del desgast són esfèriques i que tenen la mateixa grandària. 

L’expressió no té en compte el coeficient de fricció, ja que estarà determinat en funció de K, per 

exemple, en un acer amb coeficient de fricció a una K = 10-2. 

 

Com es pot observar, la dificultat més gran d’aquesta teoria és esbrinar el valor de K. 

Factors entre 10-6 i 10-8 donen prou fonament per pensar que aquesta teoria no és del tot 

acurada. Es pot donar el cas que les partícules de desgast provinguin de la fatiga (fenomen que es 

discutirà més endavant), el recíproc del qual, 1/K, correspon al nombre de cicles de treball. El 

valor K pot variar tant a la càrrega W com a l’esforç de flux. De totes maneres, aquesta teoria ha 

promogut la realització i l’estudi de la mesura del paràmetre, el resultat dels quals ha estat que 

algunes correlacions demostren que com més dura és una superfície, més petita és la proporció 

del desgast, i que aquesta és una constant per unitat de longitud que augmenta com més gran és la 

càrrega. 

 

Hi ha dues classes de desgast adhesiu. En la primera, els fragments són molt petits i 

apareixen com a òxids metàl·lics, que poden produir-se del mateix desgast de la capa d’òxid de 

la superfície de la peça, anomenat desgast suau; si la càrrega augmenta, l’estat del desgast es 
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converteix en sever, apareixen partícules metàl·liques i la proporció de desgast augmenta 

sobtadament. La càrrega distorsiona la superfície d’una forma tan severa que la trenca i exposa el 

metall a l’efecte de la microsoldadura. 

 

El desgast adhesiu s’esdevé en les parts del motor sotmeses a fregament la lubricació de 

les quals és defectuosa (difícil accés de l’oli, viscositat baixa, dilució de l’oli, etc.) o en què les 

càrregues són elevades o les velocitats massa lentes, cosa que impedeix que es formi una 

pel·lícula de lubricant.  

 

La zona del pistó, els segments i la camisa dels motors dièsel alternatius és, sense cap 

mena de dubte, la zona més difícil de lubricar. Les elevades temperatures de la cambra de 

combustió, conjuntament amb les càrregues imposades, dificulten l’assegurament de la lubricació 

hidrodinàmica durant tot el cicle i en totes les condicions de funcionament. La zona més castigada 

en aquest sentit serien les regions properes al punt mort superior, on les velocitats són molt baixes 

i les temperatures són extremes (vegeu el llibre de Schilling). Això és ratificat pels perfils finals de 

les camises, que sovint tenen l’aspecte molt més desgastat, sobretot en les zones properes als 

punts morts superior i inferior. D’altra banda, el desgast dels segments de foc és sempre molt més 

important que el de la resta de segments a causa de les pressions de la compressió i de la 

combustió. Per a una pressió P a la cambra de combustió s’estima que la pèrdua de càrrega en 

traspassar el primer segment del cap és de dos terços de la pressió inicial, mentre que el segon 

segment només treballa a un terç de la pressió inicial, i els inferiors, a pressions més baixes. La 

segona causa de desgast són les elevades temperatures de les superfícies dels segments de foc i 

de la part alta de les camises. A aquesta temperatura, d’una mitjana de 200ºC, malgrat que les 

temperatures instantànies superficials són superiors, certs components dels materials poden donar 

lloc a òxids de baixa resistència mecànica que el fregament arrenca sense dificultat.    

 

3.2.2.2.2. Desgast abrasiu 
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Aquest tipus de desgast es produeix quan partícules dures o superfícies rugoses es 

desplacen sobre una superfície més suau. Aquest tipus de desgast no sempre és perjudicial i pot 

ser beneficiós en alguns casos d’eines de tall, ja que el desgast abrasiu es pot considerar com un 

microtall. Per contra, el desgast abrasiu és indesitjable quan partícules molt dures com per 

exemple la sorra estan suspeses al lubricant del motor. Les partícules dures són, en general, 

producte del desgast sever i es poden eliminar amb un filtratge adequat.[84] Aquest fenomen es 

presenta sempre que les partícules de desgast tenen una duresa superior en l’escala Vicker a un 

20% sobre la superfície de contacte. Si de les dues superfícies, una és molt tova, les partícules 

abrasives s’hi incrusten profundament; però si n’emergeix una part, la superfície antagònica més 

dura és la que es desgasta (coixinets, colzes, pistons, cilindres). Així doncs, sembla més important 

la capacitat de deformació elàstica que la duresa de les superfícies a causa de l’acció repulsiva o, 

al contrari, permetre l’enfonsament profund de les partícules abrasives. De totes maneres, 

s’aconsegueix disminuir el desgast abrasiu actuant sobre la naturalesa dels materials, augmentant 

la duresa de la superfície mitjançant, per exemple, tractaments tèrmics superficials com ara acers 

cimentats, nitrurats, cromats o capes de carburs de tungstè, o disminuint el mòdul d’elasticitat, 

com per exemple amb estructures orientades cristal·logràficament, que creen buits a l’estructura 

que disminueixen el mòdul d’elasticitat, com ara a la fosa gris, on el grafit realitza aquesta 

funció.[72] 

 

En el cas dels motors estacionaris de cogeneració, tenen un lleuger avantatge respecte a 

altres tipus de motors, ja que la situació fixa d’aquests permet controlar millor les condicions de 

l’aire de l’admissió. Si no és per causes extraordinàries, les habituals contaminacions externes 

produïdes en altres motors no es produeixen en aquest tipus de motors. Hi ha estudis sobre 

l’efecte de la contaminació per partícules de pols atmosfèrica als motors,[78] però, en general, es 

pot afirmar que les zones de la camisa i dels segments experimenten aquest tipus de desgast a 

causa dels jocs mínims utilitzats. 

 

El filtratge de les impureses a l’aire de l’admissió i en el circuit de lubricació sembla 

fonamental a l’hora de controlar el desgast abrasiu. 

 



Capítol 3. Control de motors de cogeneració mitjançant l’anàlisi del lubricant 

 

65

La teoria d’Archard[42] exposada abans prediu en unes condicions de funcionament 

determinades que les proporcions de desgast són inversament proporcionals a la duresa. Això 

sembla que és cert si hi ha desgast abrasiu d’elements purs, bé siguin suaus o bé durs. Per als 

aliatges d’acer, sembla que aquesta relació és una funció lineal respecte de la duresa, i per a 

metalls més durs hi ha proporcions de desgast inferiors. Per reduir el desgast abrasiu també 

s’utilitza l’enduriment de les superfícies i es vigila de no arribar a la condició de producció de 

partícules grans, altament abrasives. És possible desenvolupar plantejaments teòrics com el que 

s’ha proposat anteriorment per al desgast adhesiu, tenint en compte que les partícules s’incrusten 

al material més suau i tallen ranures, cosa que recorda que la grandària d’aquestes depèn de la 

càrrega i de la duresa de la superfície. 

 

3.2.2.2.3. Desgast per fatiga 

 

Quan dues superfícies estan en moviment relatiu, els pics es deformen contínuament i 

poden experimentar la fatiga. Aquesta és la raó per la qual la constant K plantejada en apartats 

anteriors és molt inferior a la unitat i que el seu recíproc està relacionat amb el nombre de cicles 

necessaris per generar la fatiga. De fet, també es pot plantejar tota una teoria a partir d’aquest 

fenomen, si es considera que el material més dur és més resistent a la fatiga i que els pics de la 

superfície experimenten aquest fenomen a causa dels sobtats augments de temperatura produïts 

per esforços tèrmics. 

 

Hi ha dos tipus de desgast per fatiga: 

 

— Fatiga mecànica de superfícies lubricades sotmeses a esforços elevats. Es produeix 

entre dues superfícies en moviment de rodolament i lliscament combinats, amb un 

règim de lubricació elastohidrodinàmica. Excepcionalment s’esdevé entre superfícies 

de lliscament pur amb càrregues cícliques importants, com en el cas dels coixinets dels 

motors. Es manifesta per l’aparició d’esquerdes o cavitats a la superfície del metall, 

deteriorament que es coneix com a picament (pitting),[72] i el despreniment de 
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partícules de desgast es produeix per la ruptura a causa dels esforços de flexió. Quan 

el deteriorament és més avançat, es desprenen làmines de metall grosses, fenomen que 

es coneix com a descamació.  

 

S’ha observat al llarg de força anys que les partícules que són producte del desgast 

consisteixen en escames i làmines (condició especialment significativa en el rodolament de 

corrons), és a dir que les superfícies s’exfolien. Originàriament, la causa s’havia associat a una 

sèrie de dislocacions prop de la superfície. També s’ha suggerit que el gruix d’aquestes escames 

està relacionat amb la profunditat sota la superfície des de la qual se suporta l’esforç. A la figura 

3.1 se’n mostra el procés. De totes maneres, l’aplicació de les equacions de Hertz[77] per a 

deformacions elàstiques demostra que els esforços màxims es produeixen a una certa profunditat 

per sota de la superfície.    

 

Fatiga tèrmica de superfícies de fricció dures i fràgils, amb lubricació o sense lubricació, 

sotmeses a gradients tèrmics elevats. Afecta principalment les superfícies dures de materials 

fràgils (ceràmics, carburs, nitrurs, capes endurides, etc.) sotmeses a gradients tèrmics elevats. 

Aquest desgast, al contrari de l’anterior, afecta sobretot les superfícies en lliscament pur, amb una 

velocitat elevada i amb lubricació o sense lubricació. El deteriorament produït es presenta en 

forma d’esquerdes repartides uniformement que tenen una direcció perpendicular a la direcció del 

lliscament. Els revestiments de crom, les superfícies estel·litades, les unions lliscants a alta 

temperatura i les eines de tall i conformació de metalls de carbur o ceràmics, etc. són algunes de 

les peces que sovint són afectades per la fatiga tèrmica. 

 

3.2.2.2.4. Desgast corrosiu 

 

El procés de combustió als motors origina nombrosos i variats productes gasosos com 

ara el monòxid de carboni, el diòxid de carboni, l’aigua, l’òxid de nitrogen, els halògens, etc., 

procedents del mateix combustible o dels additius incorporats. Alguns d’aquests productes tenen 

un caràcter marcadament àcid i poden ser molt agressius davant dels metalls. D’altra banda, 
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l’oxigen, la humitat i altres elements químicament actius en el lubricant formen una capa que 

protegeix les superfícies de possibles desgasts adhesius. Aquesta capa és eliminada durant els 

contactes metall-metall i s’ha de reconstruir abans que es produeixi un nou contacte; és a dir, el 

material de recobriment està desgastat i és residual. És important escollir un additiu prou actiu 

perquè ajudi a formar la capa de reemplaçament; per aquesta raó, alguns additius contenen sofre 

i fòsfor. 

 

Un dels grans problemes per a l’estudi del desgast es concreta a conèixer la 

transformació dels mecanismes de desgast a mesura que avança el procés. Per exemple, el 

desgast abrasiu neteja la superfície i promou la soldadura dels pics i, a més a més, el desgast 

adhesiu. Les superfícies, a causa que estan més netes, es poden corroir més fàcilment. 

Novament, el desgast adhesiu genera partícules que produeixen abrasió. 

 

Una conclusió preliminar queda clara en establir que es pot reduir el desgast notablement 

si el lubricant es manté net mitjançant un filtratge adequat. L’ús de filtres amb una malla de 40 µm 

de diàmetre és adequat; no obstant això, s’ha observat que s’aconsegueix incrementar molt la 

vida dels elements lubricats si el filtratge es millora amb una malla de 3 µm o menys.[72] 

 

Com s’ha vist en aquest apartat, el concepte sobre el mecanisme que produeix el desgast 

és ben clar, però encara es cometen errades en la teoria detallada. La millor arma contra el 

desgast consisteix a elegir materials durs i lubricants adequats i a mantenir un filtratge tan eficaç 

com sigui possible. 

 

3.3.2.3. Teoria de la lubricació 

 

En els apartats anteriors s’ha estudiat la caracterització dels fregaments i les 

conseqüències que aquests comporten. A continuació es descriuen els diferents règims de 

lubricació que poden evitar els fenòmens exposats més amunt. 
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La lubricació té com a objectiu principal eliminar el fregament i el desgast, que impedeix 

que les superfícies en moviment entrin en contacte. De totes maneres, el lubricant té altres 

funcions que en algunes aplicacions poden ser importants. En el cas dels motors de combustió 

interna, l’oli realitza una funció fonamental d’evacuació de la calor generada per la combustió, de 

manera que ajuda el sistema de refrigeració a mantenir les temperatures de treball dels 

components dintre d’uns marges raonables. D’altra banda, protegeix les peces de la màquina 

contra l’oxidació i la corrosió tant si el motor està aturat com si està en funcionament. Una altra 

funció important del lubricant és rentar o arrossegar els contaminants de procedència externa i 

interna del motor. Això té una importància vital en els motors dièsel, a causa de l’alt contingut de 

sofre del carburant, i en la utilització de combustibles pesants, ja que neutralitza els residus de la 

combustió. Una altra funció, moltes vegades poc coneguda, d’alguns olis de motors és 

l’esmorteïment dels sorolls i la transmissió de la potència.  

 

3.2.2.3.1. Règims de lubricació 

 

Quan una pel·lícula d’oli s’interposa entre dues superfícies en moviment i el gruix 

d’aquesta pel·lícula les separa eficaçment, amb què s’evita el contacte de metall contra metall, es 

podria dir que es produeix una lubricació òptima. La pel·lícula de lubricant té una espessor 

suficient per separar les rugositats de les superfícies. Aquest fenomen es presenta en diferents 

formes: 

 

— Règim de lubricació hidrostàtic: la pel·lícula de lubricant es crea mitjançant una 

aportació de lubricant a pressió. També s’anomena lubricació forçada. 

— Règim de lubricació hidrodinàmic: es produeix a causa del moviment de les superfícies 

en règim laminar.  

— Règim de lubricació elastohidrodinàmic: es produeix en el punt o la línia de contacte 

entre els mecanismes que roden o llisquen. 
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Aquests tipus de lubricació són els més habituals, encara que es poden produir règims 

extrems causats per càrregues elevades i velocitats de lliscament lentes, els quals poden provocar 

una ruptura de la pel·lícula d’oli i produir un desgast i gripatges de les peces en moviment. En 

aquestes situacions, el lliscament és sec i la pel·lícula és pràcticament inexistent. Es tracta de la 

lubricació per pel·lícula prima i la lubricació límit. 

 

— En el cas de la lubricació per pel·lícula prima, les irregularitats superficials de les 

peces s’intercalen, les unes contra les altres, i es pertorba les condicions per obtenir 

un flux laminar, de manera que només una part de la càrrega estarà suportada per 

accions hidrodinàmiques i la resta pel contacte sòlid-sòlid. 

 

— En canvi, la lubricació límit es produeix quan les pressions de contacte arriben a valors 

suficientment elevats i a velocitats de lliscament força baixes, en què els efectes 

hidrodinàmics són totalment nuls. En aquest cas, la càrrega total és suportada per un llit 

de capes moleculars absorbides per la superfície del metall. Aquesta capa s’anomena 

epilamen i apareix correntment als coixinets hidrodinàmics durant el període de 

l’arrencada i immediatament abans de l’aturada. Aquest comportament es manifesta a les 

proteccions de bisulfur de molibdè i en alguns sòlids laminars com ara el grafit, en el qual 

la pel·lícula fixada a la superfície metàl·lica té una gran força d’adherència, però una feble 

resistència al cisallament. 

 

En el cas dels motors de cogeneració, aquests tipus de lubricacions de transició no són 

massa importants a causa de les poques aturades i engegades que en principi ha de suportar el 

motor.   

  

D’altra banda, sí que s’ha de fer una atenció especial al règim hidrodinàmic, ja que la 

majoria dels coixinets en aquests tipus de motors treballen així a causa del bon comportament, la 

llarga vida útil i el cost relativament baix, en comparació amb els coixinets hidrostàtics. 
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En els coixinets hidrodinàmics, la pressió que suporta el fluid és generada pel moviment 

de l’eix i depèn de la viscositat del lubricant. La pressió del fluid subministrada ha de ser 

suficientment elevada per mantenir un subministrament de lubricant abundant al joc de suport de 

la càrrega al voltant de l’eix. Aquest efecte fa possible introduir fluid en els orificis o ranures 

localitzats a àrees on la pressió hidrodinàmica és baixa, és a dir, a la part superior dels 

coixinets.[74] 

 

Si el subministrament de fluid és insuficient, o un altre factor evita que es generi la pressió 

suficient a la pel·lícula de fluid per suportar la càrrega, llavors la pel·lícula hidrodinàmica es trenca 

i el monyó contacta amb la superfície dels coixinets. Aquest fenomen acostuma a succeir durant la 

fase inicial d’arrencada de la màquina, en què la velocitat de rotació del monyó és molt baixa i no 

pot generar prou pressió hidrodinàmica per suportar la càrrega. 

 

En repòs, l’eix horitzontal està suspès sobre un coixinet que envolta el monyó. Per a un 

diàmetre D de l’eix i per a un joc diametral de 2a entre l’eix i el coixinet, aquest espai entre l’eix i 

el coixinet està ple de lubricant. La relació D/2a està estandarditzada per les normes 

internacionals i els valors són relativament alts. 

 

Se suposa que l’eix gira en el sentit horari. L’eix geomètric, que en repòs estava en el 

mateix pla vertical que l’eix del coixinet, es desplaça, en el moment de l’arrencada, cap a la dreta, 

però el lubricant és arrossegat per l’eix en rotació i, si la velocitat de rotació és suficient, una 

pel·lícula separarà les dues superfícies, de manera que un gruix mínim d’aquesta pel·lícula se situa 

cap l’esquerra en el pla diametral MM. L’eix geomètric s’ha desplaçat cap a l’esquerra de l’eix 

del coixinet. La distància entre tots dos eixos geomètrics és més gran a mesura que la velocitat de 

rotació augmenta. A la figura 3.1 es veu l’evolució de l’engegada en totes les fases del procés i el 

resultat de la pressió hidrodinàmica.  

 

Repòs   Posada en marxa  Règim   Règim 

 

 

N 

M 

M 
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Figura 3.1. Esquema del procés d’engegada d’un coixinet hidrodinàmic 

 

Hi ha un flux a la pel·lícula quan l’eix se separa del coixinet. A la part convergent de la 

pel·lícula, de M a N, es donen sobrepressions que permeten equilibrar la càrrega de l’eix, a causa 

del mateix fenomen que es produeix en un patí axial. La distribució de les pressions sobre la 

superfície del coixinet depèn de l’estat de funcionament de la màquina. 

 

El monyó té una longitud horitzontal b limitada, de manera que, en realitat, el flux és 

tridimensional quan l’oli surt per les extremitats del monyó i torna a entrar per les ranures 

perforades en el coixinet. La pressió d’alimentació, que és la que predomina a la part divergent, 

és, en monyons grans, proporcionada per una bomba, que permet un cabal d’oli suficient per 

evacuar la calor produïda pel fregament. S’ha estudiat, per a un monyó concret, com varia, en 

funció del nombre de revolucions per segon, el coeficient de fregament f, definit en aquest cas 

com la relació entre la suma Ft dels mòduls de les forces de fregament, tangencials a la superfície 

exterior de l’eix, i la càrrega P de l’eix. A la posada en marxa, les superfícies de l’eix i del 

coixinet contacten en nombrosos punts i, pràcticament, es produeix un fregament sec. Des del 

moment en què la rotació comença (vegeu la figura 3.2), l’eix solament està en contacte amb el 

coixinet per algunes rugositats i la pel·lícula d’oli, cada vegada entre les dues superfícies, permet 

que el coeficient de fregament f disminueixi quan el de la freqüència n augmenta. De totes 

maneres, la disminució de f en funció de n és cada vegada menys ràpida i, per a una certa 

velocitat de rotació, el coeficient f passa per a un mínim. 

 

 

 

 

   

M 
Zona de 

sobrepressió 

Lubricant Eix del coixinet 

f 

Règim untuós 
B A 
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Figura 3.2. Coeficient de fricció vs. velocitat de gir del coixinet. Corba de Stribeck[25] [75] 

 

Després d’aquest mínim, el coeficient de fregament augmenta amb la velocitat de rotació. 

Aquest tram de la corba creixent correspon a un fregament fluid o hidrodinàmic.  

 

 

 

    

    

    

 

 

 

Figura 3.3. Corbes de Petroff i Sommerfeld[75] 

 

La variable de Sommerfield So de la figura 3.3 es defineix en funció dels principals 

paràmetres que actuen sobre el coixinet durant el funcionament hidrodinàmic.[72] 

 

n 

Règim hidrodinàmic 

Punt mínim C 

0 0,04 0,08 0,12 0,16 

1

2

3

Petroff 

Sommerfeld 

So 

F D/2a 

D 
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La figura 3.3 mostra com la corba de Sommerfeld tendeix asimptòticament cap a la recta 

de Petroff. D’altra banda, s’ha de dir que la corba de Sommerfeld no es pot utilitzar a les 

proximitats de l’origen, ja que llavors el règim és untuós.  

 

Els monyons que s’utilitzen actualment tenen una relació b/D de l’ordre d’1,5. Aquesta 

extensió limitada del monyó, en direcció axial, comporta un cabal de fuita global qf igual al cabal 

d’alimentació del monyó. La circulació del lubricant permet evacuar una gran part de la calor 

produïda pel fregament en el monyó i dissipar-ne una altra part per radiació i per convecció. 

   

Així doncs, en principi la viscositat de l’oli representa un paràmetre important a l’hora de 

definir la formació de la capa hidrodinàmica, de manera que en augmentar la viscositat augmenta 

el gruix de la capa. D’altra banda, es produeix un efecte similar en la velocitat de rotació. Per 

contra, a mesura que augmenta la càrrega en el coixinet és més difícil que es formi aquesta capa. 

Altres factors influeixen en aquest fenomen, com ara el grau d’acabament superficial, de manera 

que les superfícies acabades finament tenen una pel·lícula més prima. A més a més, com s’ha 

comprovat anteriorment, les dimensions del diàmetre, la longitud i el joc dels coixinets són 

determinants a l’hora de definir el fenomen. Per acabar, l’alimentació de lubricant s’ha de garantir 

i ha de ser abundant per possibilitar que s’esdevingui la protecció hidrodinàmica.[86] 

 

La comprensió de la corba de Stribeck és important per entendre els fenòmens que 

succeeixen en el funcionament dels coixinets. A la zona A-B (vegeu la figura 3.2), predomina el 

règim de lubricació límit i és pràcticament horitzontal, cosa que confirma que en aquesta regió el 

coeficient de fregament f està poc influenciat per les variacions de velocitat-càrrega i la viscositat. 

En canvi, la zona B-C correspon a una ràpida reducció del fregament quan creix el paràmetre S, 

com a possible conseqüència d’un augment de la velocitat de rotació o una disminució de la 

càrrega. És una zona dominada per la lubricació per pel·lícula prima. A partir del punt C, es dóna 

la transició entre el règim de pel·lícula prima i el règim hidrodinàmic. Es produeix un creixement 

progressiu del coeficient de fregament a causa de la cisalla supletòria de la pel·lícula d’oli. Per 

tant, seria desitjable concebre un funcionament del coixinet al voltant del punt C, amb un 

coeficient de fregament mínim. Però la teoria no cobreix les conseqüències del joc afegit produït 
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al llarg del servei, així com cap marge de seguretat en cas de sobrecàrrega temporal. Per aquesta 

raó, els coixinets es dissenyen de forma que el funcionament se situï a la regió C-D, corresponent 

al règim de lubricació hidrodinàmica.[72] 

 

3.3.3. Mètodes per a l’anàlisi del desgast 

 

Com s’ha apreciat en els apartats anteriors, la conseqüència dels possibles contactes 

entre peces mecàniques és la producció de sòlids o partícules metàl·liques o no metàl·liques que 

recull el lubricant del motor. Aquestes partícules contenen molta informació sobre la vida i la 

utilització dels motors. En principi, s’ha de distingir entre partícules grans (superiors a 2 µm) i 

partícules petites, a causa del mètode d’anàlisi que es fa servir.[87]  

3.3.3.1. Mètodes de detecció de partícules de desgast petites 

 

Aquests mètodes s’engloben dintre de les tècniques d’espectrometria, de manera que és 

possible detectar possibles anomalies de funcionament i avaluar les condicions de marxa del 

motor. D’altra banda, s’ha de dir que aquestes tècniques estan limitades per la grandària de la 

partícula a causa que els aparells no tenen prou capacitat per abastar partícules grosses. 

 

Els resultats dels assaigs donen valors de concentracions d’elements originaris de les 

diferents fonts possibles: elements metàl·lics de desgast del motor, components dels lubricants i 

contaminació externa. Normalment, aquestes concentracions es donen en parts per milió (ppm) i, 

comparades amb altres dades històriques del mateix tipus, proporcionen informació sobre l’estat 

de la màquina. 

 

Element Possible origen 

Fe, Cr, Ni, Al 
Desgast dels components de la part alta del motor (camises, 

pistons i cilindres). 

Sn, Pb, Cu, Al 
Desgast dels components de la part baixa del motor 

(coixinets). 
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Na, Mg, Cu, Cl Contaminació amb aigua. 

Si Contaminació amb aire atmosfèric. 

Ca, Ba, P, Zn 
Additius del lubricant. La concentració pot servir com una 

indicació del grau d’ús del lubricant. 

Va Contaminació per combustible. 

 

Taula 3.3. Possibles orígens dels elements de contaminació[67] 

 

 

Els metalls més usuals que es detecten s’expressen detalladament a la taula 3.3. En 

resum, es podria afirmar que el desgast de la part alta del motor (camises, segments, pistons) es 

caracteritza per concentracions d’elements com ara el ferro, el crom, el níquel i l’alumini. Per 

contra, el desgast de les zones baixes del motor (coixinets) es caracteritza per concentracions 

d’elements com ara l’estany, el plom, el coure i l’alumini.  

 

D’altra banda, els additius del lubricant es concentren en elements com el calci, el bari, el 

fòsfor i el zinc, que poden informar del grau d’ús del lubricant. Pel que fa a la contaminació 

atmosfèrica exterior, s’ha de tenir molt present la concentració de silici, i la contaminació per 

aigua indica el nivell d’elements com ara el sodi, el magnesi, el coure i el clor, que són 

relativament elevats.[67] 

 

L’anàlisi espectrofotomètrica dels lubricants usats permet seguir l’evolució de les 

condicions mecàniques del motor i descobrir-ne alguna anomalia de funcionament. Igual que per 

a qualsevol anàlisi, la validesa dels valors que se n’obtenen depèn de la cura que s’ha posat en 

prendre les mostres i en manejar la mostra . 

  

 L’espectrometria atòmica es pot aplicar de tres maneres: per absorció, per emissió i per 

fluorescència, cadascuna de les quals és altament específica per a un grup determinat d’elements 

de la taula periòdica. La tècnica és molt sensible i necessita fonts d’alta temperatura per generar i 

observar les transicions de fotons emesos o absorbits. En principi, es pot analitzar tots els 

elements, però a la pràctica és més comuna l’anàlisi d’elements metàl·lics. 
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3.3.3.1.1. Espectrometria d’emissió 

 

 Aquesta anàlisi permet determinar de manera ràpida les concentracions de diferents 

elements presents en els lubricants, tant en forma d’additius com en forma de partícules de 

desgast metàl·liques o de contaminants sòlids diversos. 

  

 És una tècnica ben establerta i extremadament útil per determinar els components 

inorgànics a diversos tipus de mostres. L’aplicació més habitual és l’anàlisi directa de mostres 

sòlides. 

 

 Hi ha tres tipus principals d’espectrometria d’emissió: l’espectrometria d’emissió per arc 

elèctric, formada normalment per un elèctrode rotatiu (o rotrode), que es mulla en la mostra de 

lubricant sense diluir i el qual, mitjançant una descàrrega elèctrica, es polvoritza i emet, en funció 

dels components de la mostra, uns feixos de llum de longituds d’ona característica, a partir dels 

quals es mesura el contingut en aquest element. Aquesta tècnica va permetre desenvolupar els 

primers programes d’anàlisi d’olis de motor en servei.  

 

 D’altra banda, també hi ha els espectrofotòmetres d’emissió per plasma, la font 

d’excitació dels quals correspon a una torxa de plasma d’alta freqüència. En aquest últim cas, la 

mostra es dilueix i es polvoritza per introduir-la en el plasma amb la forma d’una barreja 

d’aerosol amb argó. Per l’acció d’un camp magnètic produït pel pas d’un corrent altern d’alta 

freqüència, s’excita els àtoms d’oli i les partícules contaminants, els quals emeten un feix de llum.  

 

El ventall policromàtic de llum que s’emet per qualsevol dels dos mètodes d’excitació 

anteriors és difractat mitjançant un prisma o reixeta dividit en pantalles monocromàtiques. Tot 

àtom d’un element emet una llum a una longitud d’ona característica i la intensitat d’aquesta és 

proporcional a la concentració de l’element. Segons això, identificant i mesurant la intensitat de la 
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llum emesa per cada longitud d’ona és possible determinar la naturalesa i la quantitat de metall o 

metal·loide present en una mostra d’oli. 

 

Finalment, hi ha l’espectrometria d’emissió per flama, la font d’excitació de la qual és una 

flama, que és una energia d’excitació molt feble en comparació amb la resta de mètodes. 

L’avantatge més gran d’aquesta tècnica és que la mostra es pot tractar en forma de solució i, per 

tant, és més fàcil fer la quantificació. 

 

S’utilitzen diferents tipus de cremadors amb aspirador. Fonamentalment, la mostra 

s’introdueix a la flama com una solució polvoritzada finament. El procés per obtenir vapor atòmic 

és complex. El dissolvent s’evapora i la sal roman deshidratada i es dissocia en àtoms gasosos 

lliures en estat bàsic. Una fracció d’aquests pot absorbir l’energia de la flama i passar a un estat 

electrònic excitat. En tornar a l’estat de base, els àtoms excitats emeten fotons amb una longitud 

d’ona característica, que poden detectar-se amb un dispositiu monocromador-detector 

convencional de prou qualitat. 

 

La intensitat de l’emissió és directament proporcional a la concentració de la substància 

analitzada a la solució que s’aspira. En conseqüència, es prepara una corba de calibratge 

correlacionant aquests paràmetres. 

 

A causa de les temperatures de la flama (relativament baixes), només es pot determinar 

de forma rutinària una petita fracció de la majoria dels elements. Malgrat tot, amb flames del tipus 

oxiacetilènic i d’òxid nitrós-acetilènic, que tenen un contingut energètic més alt, és possible 

determinar més de seixanta elements, entre els quals hi ha la majoria dels metalls que componen 

un motor. 

 

El principal avantatge d’efectuar mesures per emissió de flama consisteix a no necessitar 

una font diferent per a cada element, indispensables en l’absorció atòmica. Més del 50% de les 

aplicacions mitjançant aquesta tècnica utilitzen espectrometria d’emissió de flama. Molts dels trets 

característics d’aquesta tècnica i la de l’absorció atòmica són similars, per la qual cosa es poden 
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realitzar amb el mateix aparell comercial. Es diferencien principalment per la formació de la flama, 

més potent en el mètode d’emissió de flama, i en els detectors monocromadors, que tenen una 

resolució més alta en el mètode d’absorció atòmica. 

 

S’ha de remarcar que aquestes tècniques només són vàlides per a partícules contaminants 

inferiors a 5 µm, a causa de la dificultat de vaporitzar partícules grosses.[74] Una solució a aquest 

problema seria una mineralització prèvia del producte, però aquesta té el desavantatge de la 

costosa i llarga preparació de la mostra, que en dificulta la utilització en les tasques de 

manteniment. En el cas de mostres molt contaminades per partícules de desgast, les anàlisis 

efectuades en fraccions d’una mateixa mostra pels dos mètodes esmentats anteriorment, poden 

donar resultats sensiblement diferents. Per tant, es recomana utilitzar sempre la mateixa tècnica, ja 

que el calibratge de l’aparell per realitzar l’anàlisi quantitativa és laboriós. Malgrat això, el 

procediment d’anàlisi és molt ràpid i abasta un gran nombre d’elements, de manera que s’utilitza 

molt per a l’anàlisi quantitativa de lubricants. 

 

3.3.3.1.2. Espectrometria d’absorció 

 

 L’anàlisi de les concentracions elementals en el lubricant es pot realitzar igualment per 

absorció atòmica, element per element. És una tècnica molt relacionada amb l’espectrometria 

d’emissió per flama i s’ha desenvolupat amb una certa rapidesa i prou èxit. En termes generals, la 

mostra en solució s’aspira a la flama i, de la mateixa manera que a l’espectrometria de flama, 

l’element que es mesura s’ha de vaporitzar atòmicament. La majoria dels àtoms de la flama 

romanen en l’estat de base i són els que es mesuren mitjançant l’absorció atòmica. Llavors es 

mesura la quantitat de radiació que emana d’una font i que és absorbida pels àtoms, la qual dóna 

com a resultat que la concentració de vapor atòmic sigui directament proporcional a la 

concentració de la substància analitzada a la mostra dissolta. Per realitzar aquest procediment és 

indispensable preparar una corba de calibratge de concentració de la solució contra absorbància. 

Per exemple, una mostra en solució amb partícules de coure es torna blava perquè absorbeix el 

color complementari groc de la llum i en transmet el blau residual. Com més concentrada és la 
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solució de coure, més llum groga absorbeix i s’observa un color blau de to més intens. Durant 

l’assaig es mesura la quantitat de llum groga absorbida i es relaciona amb la concentració. 

 

 Aquesta tècnica està reservada per a casos en què es vulgui analitzar un sol element, a 

causa de la laboriositat de la preparació de la mostra, que requereix una mineralització, és a dir, 

una transformació dels elements metàl·lics en sulfats per l’acció de l’àcid sulfúric combinat amb 

àcid nítric com a agent oxidant i dels patrons de calibratge. És una tècnica força precisa quant a 

l’ordre de les unitats de ppm i és molt eficaç per al control de metalls alcalins com el liti, el sodi i 

el potassi. No s’aplica ni als halògens (clor, fluor, iode, brom) ni al sofre, el carboni o l’hidrogen, i 

és poc sensible a elements com ara el bor o el fòsfor. 

 

 La taula 3.4 inclou un quadre resum amb les diferents tècniques analitzades en aquest 

apartat, des del punt de vista de les partícules de desgast i de la mateixa degradació del lubricant, 

en funció de cada element elemental detectable.[28] Una visió de conjunt de les informacions que 

poden aportar les diferents tècniques d’avaluació de la contaminació dels lubricants és molt 

utilitzada per caracteritzar la generació de dades numèriques. 

 

 La taula 3.4 analitza, element per element, la possible influència del compost en els 

processos de degradació i contaminació del lubricant. D’altra banda, se n’avalua la mesurabilitat, 

de manera que s’aprecia que les tècniques d’emissió, en concret, amb plasma induït són molt útils 

a l’hora de saber les concentracions dels materials elementals de la mostra de lubricant.  

 

 Si bé és cert que les tècniques d’espectrometria d’absorció també són útils a l’hora 

d’avaluar els continguts elementals, com ja s’apuntava en apartats anteriors, són més complicades 

d’executar a causa de l’obligatorietat de calibrar l’aparell per a cada mesura i, en conseqüència, 

de realitzar una mesura amb l’aparell per a cadascun dels metalls. 

 

En resum, sembla que les tècniques d’emissió són les més adequades per mesurar les 

velocitats de desgast del motor i, d’altra banda, per visualitzar l’envelliment dels diferents additius 

de lubricant, sempre que es tingui en compte que l’abast de les partícules de desgast detectades 
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no supera les 5 µm, per la qual cosa mitjançant aquesta tècnica és difícil detectar desgastos 

severs dintre de la màquina, els quals, en conseqüència, s’han de complementar amb altres 

tècniques com la ferrometria de lectura directa i la ferrometria analítica.   

 



 

TÈCNIQUES D’ANÀLISÍ PROCEDÈNCIA 

ELEMENTS Emissió de 

plasma 

Absorció 

atòmica 

Fluorescència

* 

Additiu 

lubricant 
Contaminant 

PRINCIPALS OBSERVACIONS 

Ag X X No No Sí Revestiment antifricció en alguns motors dièsel. 

Al X X No No Sí 
Metalls de desgast del pistó i coixinets Al-Sn.  

Pols atmosfèrica. 

B X No No Sí Sí 
Tractament dispersant amb àcid bòric. 

 Inhibidors de la corrosió en líquids refrigerant (borats) .  

Ba X X Sí Sí No Additius detergents (olis de concepció antiga). 

Ca X X Sí Sí Sí 
Detergents càlcics.  

Pols atmosfèrica, aigua dura de líquid refrigerant. 

Cd X X No No Sí Revestiments de la superfície a base de cadmi.   

Cr X X No No Sí 
Desgast de segments cromats, acers aliats i aliatges fosos, inhibidors de la corrosió 

del líquid refrigerant (cromats de Na i K).   

Cu X X No No Sí 
Desgast i corrosió de coixinets de coure-plom i de metalls amb base de coure 

(llautó, bronze).  

Fe X X No No No 

Desgast i corrosió d’acers i elements de fosa (segments, camises, arbre de lleves, 

lleves, vàlvules, cigonyal, engranatges...). 

Pols atmosfèrica (traces). 

Li X X No No No Additius antifricció 

Mg X X Sí Sí, limitat  No Additius detergents amb base de magnesi. 

Mn X X No No Sí Desgast i corrosió d’elements de fosa i certs acers aliats.  

Mo X X Sí Sí Sí 

MoS2  i additius antidesgast, reductors del fregament solubles amb base de molibdè. 

Desgast i corrosió de segments revestits de molibdè, d’elements de fosa aliats per a 

camises i certs acers aliats de Cr-Mo i Ni-Cr-Mo. 

Na X X No No Sí 

Present a tot arreu en forma de NaCl (traces). 

Contaminació per aigua marina (motors marins). 

Inhibidor de la corrosió (nitrits) dels líquids refrigerants.  

Impureses de fuels pesants (motors dièsel marins)  
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TÈCNIQUES D’ANÀLISI PROCEDÈNCIA 

ELEMENTS Emissió de 

plasma 

Absorció 

atòmica 

Fluorescència

* 

Additiu 

lubricant 
Contaminant 

PRINCIPALS OBSERVACIONS  

Ni X X No No Sí 
Desgast i corrosió de certs elements de fosa aliats (camises, postissos de vàlvules i 

tija) i de certs acers aliats (Ni-Cr, Ni-Cr-Mo). 

P X No No Sí Sí 

Additius antioxidants, antidesgast i anticorrosió (DTPZn), antidesgast (TCP) i 

detergents antics (fosfonats).  

Desgast i corrosió d’elements de fosa a les camises i als segments (foses 

fosforoses).  

Pb X X No No Sí 

Dilució de benzina amb plom. 

Desgast i corrosió de revestiments de coixinets (coure-plom). 

Revestiment de coixinets amb Pb-Sn o Pb-In, revestiment de certs pistons.  

Sb X X No No Sí Desgast i corrosió de revestiments de coixinets (règul). 

X X X No Sí Ssi 

Additius antiespumants (silicones) en concentracions baixes.  

Pols atmosfèrica i sorra de foneria. 

Desgast i corrosió d’aliatges lleugers de silici i hipersiliciades (pistó, culata, bloc-

cilindre...) i de foses grises (camises, segments i blocs-cilindres). 

Inhibidors de la corrosió de l’aigua de refrigeració (metasilicat de sodi).  

Sn X X No No Sí 

Desgast i corrosió de coixinets de Al-Sn en metall blanc, de revestiments de 

coixinets de Sn, de revestiments de pistons de Sn.  

Traces de Sn en els olis emmagatzemats a bidons estanyats.  

Ti X X No No Sí Desgast i corrosió de foses especials de titani en traces (camises i pistons). 

V X X No No Sí Impureses dels fuels pesants (motors dièsel marins). 
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Zn X X Sí Sí No Additius antioxidants, antidesgast, anticorrosió (DTPZn). 

Nota: Per a certs elements metàl·lics que intervenen com a elements d’addició però de contingut feble, les concentracions en l’oli són escasses i sovint estan al límit  de la capacitat de detecció de 

l’aparell. 

Un gran nombre d’elements es poden analitzar per fluorescència X, però aquesta tècnica està adaptada sobretot per a elements en concentracions importants, com per exemple els additius dels 

lubricants. 

 

Taula 3.4. Esquema resum de les tècniques d’anàlisi de la degradació del lubricant i de la quantificació de les partícules de desgast[28] 
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3.3.3.1.3. Espectrometria de fluorescència 

 

L’anàlisi fluoromètrica és una tècnica extremadament sensible. Quan una molècula 

absorbeix energia electromagnètica, aquesta acostuma a perdre’s en forma de calor causada per 

xocs ocasionals. Malgrat això, en el cas de l’energia d’excitació d’algunes molècules (com, per 

exemple, a la regió ultraviolada), només una part d’aquesta es perd en col·lisions i l’electró de 

l’última òrbita descendeix a l’estat de base i emet un fotó; aquesta energia és inferior respecte de 

l’absorbida i el fotó emès té una longitud d’ona més gran que l’absorbida. Aquesta llum emesa 

s’anomena fluorescència. 

 

 Amb aquesta tècnica es pot efectuar determinacions a un nivell de parts per bilió. 

L’elevada sensibilitat del sistema provoca problemes en solucions concentrades i, fins i tot, 

l’oxigen dissolt en pot provocar. Com que també pot produir-se un cert grau de 

fotodescomposició, les mesures de solucions diluïdes de compostos fotosensibles han d’efectuar-

se ràpidament. 

 

 En primer lloc s’ha d’especificar que s’utilitza un filtre primari per a les longituds d’ona 

properes a l’emissió, perquè a la pràctica es dispersa una part de la radiació. El filtre primari 

només deixa passar la longitud d’ona de l’excitació; el filtre secundari deixa passar la longitud 

d’ona d’emissió, però no la d’excitació. Finalment, el feix arriba al detector. 

 

 En comparació amb l’espectrometria d’absorció, la de fluorescència és fins a mil vegades 

més sensible, de manera que, en principi, no sembla massa útil per a les aplicacions de 

manteniment de motors. 

 

 Un altre sistema per determinar els elements en una mostra és l’espectrometria de raigs 

X. La tècnica consisteix a bombardejar amb ragis X la mostra, amb el qual s’aconsegueix 

l’emissió de fotons de diferents nivells electrònics procedents dels àtoms de l’element. L’energia 

del fotó emès és captada i mesurada.  
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 Una tècnica semblant a l’anterior és la fluorescència de raigs X, que es basa en un sensor 

de metalls que utilitza radioisòtops excitats, té capacitat per detectar partícules ferromagnètiques i 

no ferromagnètiques en una mostra de lubricant, amb un marge de detecció de 0 ppm a 550 ppm 

i una precisió de ± 6 ppm, i actua en un ampli rang de temperatures, des de la temperatura 

ambient fins a 200ºC.[67] Aquesta tècnica s’utilitza en funcionament continu, en què la taxa de 

degradació dels components lubricats és proporcional a la taxa de residus metàl·lics. 

 

 Normalment s’utilitza per controlar continguts que tenen una proporció relativament 

important, per exemple elements components d’additius de lubricants com ara el calci, el bari i el 

magnesi, per als olis detergents; el fòsfor i el zinc, per als additius antidesgast, i el silici, per als 

compostos silícics, i amb un nombre atòmic estrictament superior a 11. La sensibilitat de la 

tècnica depèn en gran mesura de la composició de la mostra i de l’element detectat i requereix 

que els elements de la mostra tinguin un nombre atòmic baix. 

 

 

3.3.3.2. Mètodes de detecció de partícules grans de desgast 

 

3.3.3.2.1. Pol·lució gravimètrica 

 

 Encara que aquest mètode dóna una visió general de la contaminació de partícules global, 

és més emprat per definir nivells de pol·lució importants. El mètode consisteix a filtrar per 

depressió un volum conegut de mostra de lubricant a través d’una membrana filtrant. La variació 

de massa de la membrana abans i després del filtratge dóna el contingut d’impureses sòlides. 

S’utilitza, en general, membranes filtrants de 47 mm de diàmetre i el diàmetre mitjà de porus 

(DMP) és 0,8 µm per al mètode de referència, i entre 1 µm i 10 µm per als casos particulars de 

fluids molt pol·luïts, com és el cas dels motors dièsel. El contingut d’impureses sòlides s’expressa 

en mg/l de mostra.[28] 
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 Es tracta d’un mètode de treball força llarg i delicat, que requereix una manipulació i unes 

precaucions importants. Però al mateix temps, s’empra per a fluids la contaminació de partícules 

dels quals és abundant.  

 

3.3.3.2.2. Col·lectors magnètics 

 

El control de partícules contaminants en el lubricant mitjançant l’ús de sistemes magnètics 

i l’anàlisi espectromètrica són tècniques complementàries que poden oferir una bona informació 

sobre possibles fallades. L’anàlisi espectrofotomètrica s’utilitza per detectar partícules petites en 

suspensió que pertanyen a peces sotmeses a fregament; d’altra banda, els sistemes magnètics 

recullen porcions metàl·liques producte del desgast per fatiga. Amb l’ús d’imants s’aconsegueix 

un mètode efectiu i senzill per controlar líquids i obtenir informació sobre l’estat de funcionament 

de la maquinària. 

 

En motors semiràpids de cogeneració, a més a més de fer servir la centrifugació per evitar 

que hi hagi contaminants en el lubricant, també s’utilitzen filtres magnètics muntats en sèrie 

respecte del flux de lubricant, on l’oli passa successivament per un imant, per una reixeta 

magnètica i finalment per un segon imant. Un altre mètode més senzill per a motors més petits 

consisteix a utilitzar taps de buidatge imantats.      

 

3.3.3.2.3. Ferrografia 

 

Aquesta tècnica d’anàlisi es va desenvolupar als Estats Units al principi dels anys setanta i 

ha demostrat ser un sistema molt valuós per identificar els tipus de desgast en un equip lubricat.[50] 

Aquest mètode permet identificar els modes de fallada no detectables mitjançant 

l’espectrometria. A partir d’un ferrograma, és possible conèixer els tipus de desgast que es 

produeixen en el sistema de lubricació i els materials que es desgasten.[79] Malgrat això, no és una 
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solució completa per controlar l’estat dels mecanismes mitjançant l’anàlisi del lubricant, ja que 

proporciona poca informació sobre les partícules o els metalls dissolts finament a la mostra d’oli i 

no subministra informació sobre l’estat de degradació del lubricant.[74] L’eficiència de la detecció 

entre aquestes dues tècniques es relaciona amb la grandària d’aquestes. Aquest mètode 

consisteix a fixar la contaminació de partícules metàl·liques magnètiques d’una mostra de lubricant 

usat per avaluar-ne la quantitat o per observar-ne la morfologia. La mostra d’oli diluïda passa per 

una zona preparada especialment i sotmesa a un fort camp magnètic; posteriorment s’elimina l’oli 

amb un dissolvent i tots els residus ja estan preparats per poder-los examinar. La distribució 

d’aquests residus s’anomena ferrograma.    

 

La ferrografia pot ser capaç de detectar partícules des de 0,2 µm de diàmetre, però 

l’efectivitat és més gran des d’1 µm fins a 20 µm. La tècnica és poc útil per a sistemes amb 

components no magnètics, encara que en les últims anys s’han desenvolupat tècniques per 

treballar amb aquests tipus de partícules, com ara convertir-les en ferromagnètiques mitjançant 

una pel·lícula de clorur d’erbi. També afecten negativament la mesura que les partícules no tinguin 

productes de la combustió o que el filtratge es faci mitjançant malles de diàmetres inferiors a 5 

µm.[46]  

 

Comparada amb l’espectrometria, la ferrografia ofereix bons resultats qualitatius sobre la 

morfologia de les partícules, la distribució segons la grandària, el mode de desgast i les 

característiques metal·lúrgiques, però li manca la capacitat quantitativa que té l’espectrometria. 

Les unitats ferrogràfiques utilitzen tècniques òptiques i els resultats no es donen en unitats de 

massa. L’espectrometria mesura la concentració total de cada element, producte de totes les 

partícules i del mateix lubricant, però és incapaç de determinar-ne la morfologia. Les unitats de 

mesura dels resultats de la ferrografia i l’espectrometria dificulten la comparació. 

 

Sens dubte, la solució més efectiva i que proveeix millor informació per a la detecció i la 

diagnosi precoç del desgast en qualsevol tipus de motors és la selecció i la utilització adequada de 

diverses tècniques. Les anàlisis espectromètriques i ferrogràfiques no es poden correlacionar de 

manera efectiva actualment. Per exemple, l’espectrometria no pot detectar increments de 
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concentracions que es poden detectar fàcilment per ferrografia a intervals curts de temps. 

L’antecedent de la baixa resposta de l’espectrometria quant a les partícules grans i, d’altra 

banda, els marges d’actuació de la ferrografia, poden explicar la simbiosi plantejada entre 

ambdós mètodes. 

 

És cert que la ferrografia ha estat poc aplicada en el camp dels motors terrestres 

lleugers,[46] però aquesta tècnica ha estat molt útil com a eina de suport als mètodes tradicionals 

com ara l’espectrometria per a l’anàlisi dels lubricants i la predicció d’avaries en motors de 

cogeneració, ja que per la magnitud d’aquests, les partícules de desgast de les fallades incipients 

tenen unes grandàries que no s’adeqüen als marges de mesura de la ferrografia. 

   

Hi ha dues tècniques principals:  

 

— la ferrografia de lectura directa 

— i la ferrografia analítica. 

 

La ferrografia de lectura directa permet mesurar els valors dels paràmetres L i S, 

respectivament representatius de la quantitat de partícules grosses i petites metàl·liques presents a 

la mostra analitzada. 

 

Les partícules metàl·liques magnètiques o altres d’enganxades es fixen en un tub de cristall 

per l’acció d’un camp elèctric i se situen en funció de la sensibilitat magnètica i la dimensió. Un 

sistema òptic permet mesurar la densitat òptica dels dipòsits i deduir els valors dels paràmetres L 

i S (unitats de l’aparell DR, direct reading) propis de l’aparell, que van de 0 a 190.[2] 

 

En els fenòmens de desgast normal o tou es tradueix per l’emissió de partícules petites 

(dimensions mitjanes d’unes quantes micres); en els fenòmens de desgast anormal o sever es 

manifesten per la formació de partícules més grosses, que provoquen un augment del paràmetre 

L. 
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A partir dels resultats dels paràmetres L i S es pot intentar d’expressar la severitat dels 

processos de desgast. 

 

S’han proposat diverses expressions característiques dels resultats: 

 

— Índex de severitat de desgast (IS) 

 

IS = d2(L+S)(L-S), 

 

on d és el factor de dilució, en el cas que es produeixi. 

 

— Concentració de partícules de desgast (WPC) 

 

WPC = L+S. 

 

— Percentatge de partícules grans (PLP) 

 

PLP = 
SL
SL

+
−

. 

 

 En el seguiment d’una màquina en servei, es podria definir alguns paràmetres relacionats 

amb els anteriors. 

 

— La línia de base (WPCm) 

 

WPCm = 
n

WPC i∑
. 

   

Es tracta de la mitjana de les concentracions de partícules de desgast mesurades en 

preses de mostres anteriors, on n és el nombre de mostres assajades. 
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— La desviació estàndard (S) 

  

Es calcula la desviació estàndard de WPC com: 

 

   S = 
1

)( 2
2

−

∑
−∑

n
n

WPC
WPC i

i

, 

 

on n és el nombre de mostres analitzades. 

 

Així, es poden definir nivells d’alerta:  

 Primer nivell, alerta groga: WPC + 2S. 

 Segon nivell, alerta vermella: WPC + 3S. 

 

La ferrografia de lectura directa permet realitzar controls simples i ràpids que s’apliquen 

en les operacions de manteniment i que permeten detectar anomalies per la contaminació especial 

dels lubricants. En efecte, el funcionament normal d’una màquina implica que s’hi formin 

partícules petites de desgast, mentre que un procés sever de desgast condueix a unes partícules 

de desgast més grosses.  

 

La ferrografia analítica s’utilitza per estudiar amb profunditat les partícules contaminants 

en què la ferrografia de lectura directa determina un desgast important o anormal. La mostra d’oli 

es vessa per un substrat similar a un portaobjectes de microscopi fabricat de manera que el 

lubricant flueix per una trajectòria que passa pel centre a través d’un camp magnètic. La posició 

dels residus que es fixen en el substrat és determinada per la grandària i la densitat, i en part per 

la susceptibilitat magnètica. La placa es renta amb un dissolvent i els residus més importants 

queden exposats per poder-los analitzar en un microscopi convencional bicromàtic o electrònic. 

D’aquesta manera s’arriba a obtenir una quantitat d’informació sobre els residus producte del 
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desgast. Aquestes partícules es poden identificar en l’anomenat atles de desgast[2] mitjançant una 

comparació. 

 

L’estudi morfològic de les partícules és fàcil si es compara amb la  identificació 

d’aquestes, que és més delicada i que depèn molt de l’experiència del tècnic. En aquest cas, 

l’ajut de les anàlisis espectrofotomètriques facilita la identificació de famílies de partícules. 

   

A més a més de les partícules produïdes pel desgast, hi ha moltes altres d’origen no 

metàl·lic, que es poden detectar segons el mode en què transmeten o reflecteixen la llum del 

microscopi. El coure i els aliatges del coure es poden reconèixer pel color, mentre que si una 

partícula de fosa s’escalfa, canviarà de color de manera diferent que una partícula d’acer. Les 

partícules amb estructura cristal·lina com ara el silici o la sorra tenen una estructura 

semitransparent. D’altra banda, mitjançant aquesta tècnica es poden visualitzar partícules 

d’alumini, bronze i altres materials que han esdevingut lleugerament magnètics a causa del 

contacte per fregament amb elements amb base de ferro i acer. Amb aquestes anàlisis també és 

possible trobar partícules de desgast d’elastòmers de juntes que resten atrapades entre les 

partícules magnètiques. Per acabar, les partícules orgàniques carbonoses dels olis usats s’eliminen 

pel procés de rentatge, el qual, en principi, pot representar un avantatge respecte a altres 

tècniques, que són pertorbades per aquestes partícules. 

 

La utilització de microscopis òptics per estudiar residus secs dipositats sobre el substrat 

significa la continuació del procés de la ferrografia analítica. L’abast del mètode és determinat per 

la grandària de les partícules, a causa de la limitació pel que fa a la resolució de l’aparell. Per a 

aquests casos es disposa de la microscòpia electrònica, amb què es pot analitzar acuradament la 

grandària, la forma i la concentració de les partícules.  

 

D’aquesta manera és possible analitzar la forma i la superfície de partícules procedents de 

la combustió o de la pols atmosfèrica i, fins i tot, aconseguir anàlisis estadístiques sobre algun 

grup particular d’acord amb la grandària i l’àrea ocupada.[2] 
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 El gran avantatge de la microscòpia electrònica és l’admirable profunditat de focus i l’alta 

resolució, de manera que és ideal per analitzar i fotografiar amb detall els diferents elements 

contaminants que hi ha en el lubricant. Per contra, té el desavantatge que no es pot mostrar les 

propietats òptiques de les partícules que s’estudien, és a dir que no és observable la diferència 

entre una partícula opaca i una de transparent, com tampoc el color o el comportament enfront 

de la llum polaritzada. Així doncs, per a la ferrografia analítica sembla més adient començar per 

una inspecció òptica i posteriorment fer una observació amb microscopi electrònic.      

 

 Hi ha altres mètodes no tan utilitzats com els anteriors per realitzar la ferrografia. La 

ferrografia en línia, com el seu nom especifica, està instal·lada en sèrie amb la màquina, de manera 

que mitjançant un captador es realitza una lectura similar a la lectura directa, tot i que no és 

comparable. A més a més, és necessari adaptar cada captador a la viscositat de l’oli en servei, 

per la qual cosa el cost de la màquina augmenta. 

 

 Hi ha pocs aparells que puguin realitzar mesures de ferrografia de lectura directa o de 

ferrografia analítica. Es poden resumir en dos tipus principals: el ferrògraf DR II i DR III, amb 

llicència Foxboro , i el ferrògraf del Centre de Tribologia de Swansea (Gran Bretanya), 

anomenat rotary particle depositor (RPD), que funciona de manera similar a l’anterior. A partir 

d’un dipòsit sobre el ferrograma RPD és possible determinar les quantitats de partícules 

dipositades anàlogament a les de la lectura directa. 

  

3.3.3.2.4. Recompte de partícules 

  

 Una altra tècnica per controlar el desgast força eficaç és el comptatge de partícules 

regulat per una sèrie de normes que es resumiran més endavant. Hi ha dos tipus de mètodes de 

comptatge de partícules en els lubricants: el comptatge en el microscopi i el comptatge amb un 

comptador automàtic.  
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 El comptatge en el microscopi està definit per la norma francesa NF E 48-651. Un volum 

de mostra de fluid de 100 ml presa en unes condicions definides és filtrat mitjançant unes 

membranes filtrants amb un diàmetre mitjà de porus (DMP) inferior o igual a 0,8 µm. Les 

partícules retingudes a la membrana es compten per classes de dimensions. A la pràctica es 

procedeix de manera estadística i s’efectua un mostreig de diverses zones de la superfície de la 

mostra i es fa extensiu a tota la mostra. Els sistemes de visualització per pantalla amb microscopi 

permeten facilitar les operacions de comptatge, encara més si es pensa que aquest comptatge es 

realitza amb el suport de programes d’anàlisi d’imatges. 

 

 El comptatge automàtic funciona mitjançant la variació de llum provocada pel pas de 

partícules davant del captador. El calibratge de l’aparell de comptatge és vital a l’hora de realitzar 

mesures fiables; per això s’utilitza fluids de calibratge que contenen una quantitat coneguda de 

partícules d’una grandària determinada (esferes de làtex; terra d’Arizona —coneguda com 

ACFTD, air cleaner fine test dust). Les partícules contaminants es compten per a les 

superfícies projectades com a esferes de superfície equivalent. 

 

INTERVALS DE DIMENSIONS (en micres) CLASSES DE 

POL·LUCIÓ  

(*) 
5-15 15-25 25-50 50-100 >100 

00 125 22 4 1 0 

0 250 44 8 2 0 

1 500 89 16 3 1 

2 1.000 178 32 6 1 

3 2.000 356 63 11 2 

4 4.000 712 126 22 4 

5 8.000 1.425 253 45 8 

6 16.000 2.850 506 90 16 

7 32.000 5.700 1.012 180 32 

8 64.000 11.400 2.025 360 64 

9 128.000 22.800 4.050 720 128 

10 256.000 45.600 8.100 1.440 256 

11 512.000 91.200 16.200 2.800 512 

12 1.024.000 182.400 32.400 5.760 1.024 

(*) Les classes de pol·lució són equivalents a les de la norma NAS 1638 
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Taula 3.5. Intervals de pol·lució gravimètrica segons la norma NF E 48-655[28] 

 

A la taula 3.5 s’especifica la codificació de la contaminació segons la norma NF E 48-

655 per fer notar el mecanisme de funcionament d’aquest mètode.[28] 

 

Les partícules es compten en els intervals de dimensions especificats a la taula anterior. 

Les partícules inferiors a 5 µm no influeixen en el codi. Per a cadascun dels intervals de 

dimensions definits es determina un nombre màxim de partícules en cada 100 ml de fluid. 

 

Els resultats normalment s’expressen de dues formes: es genera un codi detallat per a 

cadascun dels intervals dimensionals de les partícules o, per contra, es dóna la classe de pol·lució 

final representada pel valor de codi NF més gran entre tots els intervals. 

 

També hi ha la norma ISO 4406, que s’utilitza molt en el comptatge de partícules i que 

potser s’empra més per definir la quantitat de pol·lució sòlida permesa en transmissions 

hidràuliques. D’altra banda, alguns autors proposen mètodes propis, com ara Ding[30], per al 

comptatge de les partícules de desgast. 

 

Aquests mètodes tenen algunes limitacions, com per exemple que la presència d’aigua 

lliure desvirtua el comptatge, ja que el captador assimila les gotes d’aigua com a partícules.  

 

3.3.3.2.5. Altres mètodes de caracterització de partícules de desgast 

 

El treball de l’autor proposa un mètode alternatiu de caracterització de partícules de 

desgast, complementari a la ferrografia analítica exposada en apartats anteriors. L’estudi planteja 

la utilització dels fractals[64] per caracteritzar els perfils de les partícules de desgast en dues 

dimensions per obtenir un altre paràmetre que es pugui relacionar amb el tipus de desgast que 

s’esdevé en el sistema mecànic.[40]  
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No és l’objecte d’aquest treball aprofundir en les bases matemàtiques de les estructures 

fractals, però fóra interessant situar de manera concisa l’origen i l’aplicació d’aquestes estructures 

en molts àmbits cientificotècnics.  

 

En primer lloc, és força habitual definir l’espai amb unes dimensions enteres com a 

conseqüència de les dimensions reals de l’entorn. Així doncs, s’assigna la dimensió euclidiana 1 a 

les rectes, la dimensió 2 als plans i la dimensió 3 als volums. No es té el costum de treballar amb 

dimensions decimals, i aquesta és una de les característiques principals de les estructures fractals. 

D’altra banda, corresponen a estructures que no són afectades per l’escala d’observació, és a dir 

que són autosemblants. Moltes estructures de la natura responen a aquestes premisses,[64] com 

per exemple les branques d’un arbre, el perfil de les costes marines, les estructures dels núvols... 

Moltes de les estructures que, a primera vista, resulten d’un procés caòtic responen a models de 

comportament fractal. 

 

La dimensió fractal intenta graduar la naturalesa de caos que conté una estructura espacial 

determinada. En els processos de desgast intervenen molts fenòmens, de manera que el resultat 

s’expressa en els perfils de les partícules de desgast. Diferents autors han reconegut que hi ha 

relacions entre la morfologia dels perfils de les partícules de desgast i el tipus de desgast que 

s’esdevé en el procés de fricció.[2] D’altra banda, estudis recents sobre dimensions fractals de les 

partícules refermen la idea d’utilitzar les tècniques fractals per caracteritzar els perfils de partícules 

de desgast.[51] En aquest treball s’intenta establir una relació entre els models purs de desgast[2] i 

les dimensions fractals de diferents partícules de desgast d’un mateix sistema mecànic. 

 

La dimensió fractal, en el cas dels perfils de partícules, es concreta en un valor situat entre 

1 i 2, de manera que avalua el grau de complexitat del perfil. Així doncs, valors més propers a 2 

corresponen a estructures molt complexes morfològicament i valors propers a 1 corresponen a 

perfils molt llisos. La tècnica que s’utilitza per a la caracterització ha estat la dimensió fractal de 

Richardson,[82] mètode que consisteix a aplicar, per a un perfil tancat, una poligonació amb un 

tram constant r. 
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Es podria dir que el nombre de trams per definir el perfil N(r) és: 

 

11
)( −=∝ r

r
rN . 

 

A mesura que es redueix progressivament la longitud del segment i es realitza el mateix 

mètode de poligonació, es troben estructures cada cop més properes al perfil de la partícula. 

Llavors, N(r) compleix l’expressió següent: 
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on D correspon a la dimensió fractal de la corba, definida matemàticament com: 
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Aquest paràmetre és característic de l’estructura del perfil de la partícula i és el resultat 

del procés de desgast que es dóna.[23]  

 

3.4. Anàlisi per a la determinació de la degradació del lubricant 

 

En els motors de cogeneració, a causa de les condicions de funcionament especial a què 

se sotmeten, s’ha de fer una atenció especial a la conservació de l’estat del lubricant. El 

manteniment del lubricant representa una garantia de protecció del motor tant quant a la 

lubricació com a la refrigeració, la neteja contínua i la protecció corrosiva, propietats que han de 

perdurar al llarg del temps en què es fa l’operació. D’altra banda, les altes càrregues i 

temperatures que es produeixen en aquest tipus de motors obliguen a realitzar un seguiment 

regular de les característiques del lubricant. L’estudi del comportament de les propietats del 
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lubricant també ajudarà a identificar les fonts potencials de fallades. Per realitzar activitats de 

manteniment en un motor amb un marge de seguretat acceptable, s’ha d’avaluar detingudament el 

significat dels canvis de les propietats del fluid per comparació amb les propietats inicials o per 

evolució temporal. Normalment, el mètode d’avaluació es basa en rutines de mostreig a intervals 

regulars, conjuntament amb una anàlisi profunda dels resultats mitjançant, si és possible, eines 

informàtiques potents com ara els sistemes experts. A causa del cost dels assaigs i del temps que 

es triga a fer-los, és important realitzar l’anàlisi en diferents fases, des de les proves més senzilles i 

ràpides que donin la màxima informació possible i, al mateix temps, subministrin informació sobre 

les possibles causes de la fallada. 

 

A més a més, l’aprofitament dels volums de lubricant importants i, per tant, d’alt cost 

econòmic, fins al final del cicle de vida útil representa un altre argument per realitzar el seguiment 

de l’estat del lubricant. 

 

3.4.1. Viscositat 

 

La viscositat és un dels paràmetres més importants respecte de les propietats dels 

lubricants. Aquesta propietat defineix la fricció entre les superfícies en moviment (vegeu les 

referències en apartats anteriors) o la capacitat del lubricant per suportar càrregues en elements 

com ara els coixinets, així com la resistència o el fregament intern entre les molècules del fluid en 

lliscar entre si. Aquesta resistència dependrà de la força d’atracció mútua entre les molècules. El 

valor de la viscositat en combinació amb altres característiques dóna la pauta per determinar la 

natura dels diferents contaminants: els insolubles, l’aigua i el carbó incrementen el valor, mentre 

que la majoria dels combustibles poden produir la disminució, excepte potser els combustibles 

pesants.[37] De totes maneres, mitjançant els assaigs com ara el del punt d’inflamació, el de TBN 

o la dilució s’ha d’assegurar que es confirmin les expectatives. D’altra banda, aquests efectes es 

poden equilibrar, en tenir influències oposades. Així doncs, en principi, un canvi en la viscositat és 

un símptoma de la degradació del lubricant. 
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S’ha d’especificar que els lubricants de motor tenen un comportament seminewtonià, de 

manera que és necessari una força per vèncer la resistència del fluid i la llei es manté, malgrat el 

temps transcorregut. La llei es definiria com: 

 

   τ = µ (du/dy), 

   

on τ són els esforços de cisallament, 

(du/dy) és el gradient de velocitats 

 i µ és la viscositat dinàmica. 

 

La unitat de mesura per caracteritzar aquesta viscositat absoluta o dinàmica es coneix 

com a poise. La determinació de la viscositat absoluta és difícil d’obtenir; així doncs, en un 

laboratori es determina la cinemàtica, que es mesura en stokes, unitats que són més aviat grosses 

i que és habitual que se substitueixin per centistokes. La viscositat cinemàtica en stokes 

multiplicada per la densitat del líquid a la temperatura de l’assaig equival a la viscositat absoluta 

en poises a aquesta temperatura. Hi ha altres unitats de viscositat molt relacionades amb el tipus 

d’assaig de viscositat realitzat (Redwood, a Anglaterra; Saybolt, a Amèrica, o Engler, a l’Europa 

Continental), però cada vegada es fan servir menys.  

 

Per normativa i per poder realitzar anàlisis comparatives, és usual realitzar els assaigs a 

40ºC i 100ºC. 

 

Hi ha diferents sistemes per mesurar la viscositat cinemàtica d’un lubricant: 

 

— Viscosímetre cinemàtic d’Ostwald, basat en el mètode proposat per la norma ASTM 

D-445,[15] mitjançant el qual s’avalua el temps d’escolament del fluid per un capil·lar 

calibrat. És el mètode que s’utilitza més i que té una precisió més bona. 

— Viscosímetres de Saybolt, Redwood i Engler. Basats en el temps de caiguda del fluid 

per un cert tipus d’orifici o tub. 
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— Viscosímetres de Mac Michel. Es mesura el cisallament que es produeix a l’oli per 

causa del moviment de dues superfícies sotmeses a un moviment relatiu. 

— Viscosímetres de caiguda de boles. Es mesura el temps que un objecte sòlid triga a 

desplaçar-se a través del lubricant des del començament fins al final d’un tub, que 

normalment és transparent. Es fan servir boles diferents, segons la mesura que es 

realitza.  

 

Per la importància del primer sistema, a continuació se’n descriu resumidament el 

funcionament.  

 

Per poder analitzar la mostra d’oli, s’ha de filtrar amb un tamís amb una malla de 0,08 

mm, de manera que se n’eliminin les partícules sòlides, l’aigua i els filaments que hi pugui haver. 

Un altre condicionant important és realitzar l’assaig en unes condicions de temperatura 

controlada. Per aquesta raó s’utilitzen banys isotèrmics. El viscosímetre es carrega amb una 

mostra d’uns 10 ml, la qual es deixa que s’escoli per la part en què hi ha la mesura, de manera 

que es pot mesurar el temps que triga a buidar-se l’espai que hi ha entre dues marques. Cada 

viscosímetre capil·lar té diferents intervals de mesura en funció dels temps de buidatge, que com a 

mínim ha de ser de 200 s. Una vegada se sap el temps d’escolament en segons, aquest es 

multiplica per la constant del viscosímetre a la temperatura de l’assaig, de manera que s’arriba a 

la viscositat cinemàtica expressada en centistokes. 

 

3.4.2. Índex de viscositat 

 

L’índex de viscositat en un lubricant és una constant física que determina la variació de la 

viscositat amb la temperatura. Aquestes magnituds són inversament proporcionals entre si, de la 

qual cosa es dedueix que com més gran és l’índex de viscositat (IV) més petita és la variació de 

la viscositat a mesura que augmenta la temperatura. Hi ha diversos procediments per calcular 

aquest paràmetre, però principalment s’utilitzen el mètode de Dean Davis o l’àbac de Groff. Una 
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altra constant física que s’aplica menys i que també estableix l’efecte del canvi de viscositat amb 

la temperatura en una mostra d’oli és el coeficient de viscositat-temperatura (VTC). 

 

L’estructura molecular de l’oli influeix de manera decisiva en aquesta característica, ja 

que alguns dels additius que conté l’oli intenten mantenir la viscositat dintre d’uns marges 

modificant la morfologia de les cadenes polimèriques. Així, es podria dir que hi ha estructures 

moleculars que a mesura que augmenta la temperatura es transformen d’una estructura totalment 

lineal a una estructura molecular recargolada que manté les cadenes d’hidrocarburs juntes i 

conserva la viscositat del lubricant.  

 

L’índex de viscositat va néixer com un intent de fixar aquests canvis, per la qual cosa es 

basava en uns lubricants de referència, un de base naftalènica, que experimentava una gran 

variació de la viscositat amb la temperatura, i un altre de parafínic, que tenia una viscositat força 

constant en sotmetre’l a les mateixes condicions de treball. Així, mentre que ambdós tenien la 

mateixa viscositat a 40ºC, a 100ºC el de tipus parafínic indicava un valor de 100 i el naftalènic 

una viscositat 0, de manera que qualsevol oli es considerava dintre d’aquests límits. Actualment, 

els valors d’índex de viscositat han sobrepassat el valor 100, teòricament el màxim, a causa del 

desenvolupament de noves bases en els lubricants i el perfeccionament de nous additius de 

formulació. Es pot afirmar que un oli multigrau estàndard està sobre IV de l’ordre de 120 i que 

els últims olis de base sintètica i última formulació poden arribar a IV de l’ordre de 220.[52] 

 

En els motors dièsel de cogeneració és un paràmetre important que s’ha de tenir en 

compte, ja que en aquest tipus de motors, que normalment funcionen amb combustibles pesants 

amb un contingut de sofre i una viscositat alts, les fuites de combustible cap al càrter produeixen 

pujades de la viscositat sobtades i grans quantitats de carbonissa. Així doncs, el lubricant ha 

d’estar formulat per resistir l’atac àcid i ha de tenir un alt poder dispersant.[34] 

 

3.4.3. Neutralització de la degradació 
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El valor de neutralització d’un lubricant és la mesura de la capacitat per reaccionar amb 

agents bàsics, que també s’anomena reserva àcida. Aquesta propietat es pot avaluar mitjançant 

diferents assaigs com ara l’índex d’acidesa total (TAN) [17] i l’índex d’acidesa forta. D’altra 

banda, també s’avalua la capacitat de reaccionar amb agents àcids o reserva alcalina mitjançant 

assaigs com ara l’índex de basicitat total (TBN) [17] i l’índex de basicitat forta. Els lubricants 

aplicats a la cogeneració es caracteritzen per tenir una gran reserva alcalina per contrarestar 

l’efecte dels compostos àcids procedents dels alts continguts de sofre d’alguns combustibles 

pesants. 

 

A continuació es repassa les principals característiques d’aquests assaigs i la importància 

en l’aplicació a motors estacionaris. 

 

3.4.3.1. Índex de basicitat total (TBN) 

 

Representa un paràmetre molt important per a aquest tipus de motor. Hi ha dos mètodes 

d’avaluació del TBN: el mètode ASTM D-664[17] per potenciometria amb valoració de l’àcid 

clorhídric i el mètode ASTM D-2896 amb valoració de l’àcid perclòric. Sembla que en el cas de 

motors en servei és preferible el primer mètode, a causa que els productes de degradació dels 

detergents bàsics (sals de bari) poden interactuar amb l’àcid perclòric i falsejar la mesura. 

 

Els resultats dels assaigs s’expressen en mil·ligrams d’hidròxid de potassi per gram d’oli, 

mg KOH/g. La magnitud d’aquesta propietat indica la capacitat del lubricant per neutralitzar els 

àcids procedents de la combustió i els òxids de la mateixa degradació del lubricant. A la majoria 

dels olis, el valor d’aquesta propietat pot donar una idea del contingut efectiu d’altres additius, ja 

que indica l’estat de l’oli respecte a la detergència, la dispersància i altres propietats 

anticorrosives.[52] 

 

Durant el servei del motor, el valor del TBN va disminuint, és a dir, es va esgotant i en 

conseqüència alguns constructors de motors n’especifiquen el valor mínim d’equilibri, per sota del 
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qual no és convenient treballar, com per exemple Caterpillar, que utilitza els criteris següents en 

els motors estacionaris: per a combustibles fins a 0,5% de sofre, el TBN d’equilibri ha de ser de 

9 a 12; en canvi, per a combustibles amb un nivell de sofre superior a 0,5%, el TBN de l’oli nou 

ha de ser 20 vegades el percentatge de sofre. D’altra banda, recomanen canviar l’oli quan s’ha 

esgotat la meitat del valor inicial, amb un valor mínim de 7.  

 

 

 

 

3.4.3.2. Índex d’acidesa total (TAN) 

 

Es tracta de la mesura de l’acidesa de l’oli, de manera que el valor és inversament 

proporcional al del TBN. No s’utilitza com a paràmetre de diagnosi de motors estacionaris 

perquè és més significativa l’evolució del canvi del valor que no pas el resultat absolut. D’altra 

banda, en el cas dels lubricants que tenen una coloració fosca, com ara els olis de motors dièsel, 

només es pot avaluar per potenciometria. S’ha de tenir en compte que alguns additius antidesgast 

com el ditiofosfat de zinc (DTPZn) interfereixen en l’assaig.  

 

L’índex d’acidesa forta i l’índex de basicitat forta són poc útils en el manteniment 

predictiu, ja que indiquen continguts importants de base o d’àcids com un senyal clar que els 

additius de l’oli estan completament esgotats. Es poden considerar com a indicadors de segon 

nivell per assegurar les mesures del TBN i el TAN. 

 

3.4.4. Matèria carbonosa 

 

Els residus carbonosos són els dipòsits que romanen després de sotmetre una mostra de 

lubricant a un procés de piròlisi i evaporació. Dels assaigs que es realitzen per mesurar aquesta 
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propietat, el que s’utilitza més és el del residu carbonós de Ramsbottom, amb el qual es dóna 

informació sobre la tendència del lubricant a formar partícules sòlides. 

 

La matèria carbonosa es produeix com a conseqüència de l’oxidació del combustible o 

de la degradació del lubricant, de manera que el nivell de producció del sutge depèn de molts 

factors, com per exemple l’eficiència de la combustió, la càrrega del motor, el tipus de 

combustible, el disseny de la cambra de combustió o el medi refrigerant. Aquest contaminant 

s’incorpora al lubricant després de passar pels segments suspès en els gasos de bufament, cosa 

que significa que l’estat del conjunt de segments, pistó i camisa és fonamental per determinar la 

proporció de la producció.  

 

 La matèria carbonosa es manifesta com a dipòsits de carbó a zones calentes del motor, o 

també com a llots a les zones fredes, i produeix un augment de la viscositat del lubricant. El 

mètode més comú per eliminar-les consisteix a utilitzar la centrifugació, normalment en 

funcionament continu. 

 

Encara que l’anàlisi original d’aquesta propietat és quantitativa (mètode de Conradson), 

també s’utilitza àmpliament un sistema més ràpid i de tipus qualitatiu basat en l’opacitat del 

lubricant al pas de la llum. Per exemple, els lubricants parafínics tenen altes concentracions de 

residus carbonosos i són fàcils de detectar amb aquestes tècniques. 

 

Aquest assaig d’opacitat es realitza comparant les diferències en la transmissió de llum 

entre les pel·lícules de lubricant nou i usat. Un cop s’ha calibrat el fotòmetre segons les mostres 

patró, es prova els olis ràpidament per valorar-ne l’opacitat relativa i establir una correlació amb 

la matèria carbonosa.  

 

Una altra forma d’obtenir una aproximació de l’estat del lubricant és utilitzar l’assaig a la 

taca, mitjançant el qual se’n determina el contingut de carbonissa. Aquest assaig consisteix a 

vessar una gota de lubricant sobre un paper secant de manera que es distribueixi per tota la zona. 

L’opacitat de la taca que s’obté indica el contingut de sutge del lubricant. 
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3.4.5. Matèria insoluble 

 

Alguns dels productes generats com a conseqüència de la degradació del lubricant són 

sòlids i insolubles en el lubricant. Per això, aquests productes es dipositen a les zones menys 

turbulentes en forma de llots combinats amb aigua o bé a les parts inferiors dels pistons o altres 

superfícies calentes del motor com a laques i vernissos. Si estan en suspensió provoquen un 

augment considerable de la viscositat. 

 

El valor del contingut en productes insolubles és important per a la diagnosi de l’estat del 

motor, ja que pot relacionar-se directament amb la degradació del lubricant, l’eficiència del 

mètode de filtratge, el desgast i, també, la saturació dels additius dispersants d’alguns lubricants. 

Una bona combustió combinada amb una depuració adequada del lubricant representen els 

fonaments per evitar que es generin productes insolubles. Una concentració elevada en el càrter 

del motor tendeix a apuntar un mal estat del conjunt de segments, pistó i camisa a causa de la 

crema de l’oli a les cambres de combustió.  

 

Es disposa de diferents procediments per avaluar el contingut de productes insolubles, 

encara que no hi ha un consens general respecte del mètode més eficaç. El mètode que s’utilitza 

en aquest estudi[19] fa servir el benzè i el pentà per caracteritzar la mostra de lubricant. El 

lubricant, una vegada pesat, es barreja amb pentà i se centrifuga; el residu resultant està compost 

per productes insolubles estranys i productes de la degradació del lubricant, que se separen de la 

mostra, la qual es torna a pesar. Es podria dir que dóna una idea de l’estat general del lubricant. 

Una part de la mostra s’analitza amb pentà, però en aquest cas els residus es tracten amb benzè. 

En principi, els productes insolubles en benzè representen els sòlids estranys, és a dir, la 

contaminació externa del lubricant, ja que es considera que els residus de l’oxidació propis del 

lubricant són solubles en l’oli. En alguns casos, quan la mostra té dispersants actius, el pentà no 

precipita tots els productes insolubles, de manera que s’hi afegeix un anticoagulant per evitar la 

dispersió, amb què aglomera els productes insolubles més fàcilment. 
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3.4.6. Detergència 

 

La capacitat de detergència d’un lubricant per a un motor dièsel és força important, ja 

que assegura la suspensió de les partícules carbonoses en el lubricant sense adherir-se als 

components del motor. Alguns autors[67] consideren que un oli per a motors de quatre temps de 

cicle dièsel amb un contingut de carbó superior al 2% no hauria de mantenir-se en servei, ja que 

aquesta concentració provoca la floculació de partícules carbonoses per esgotament de la 

detergència del lubricant. L’acumulació d’aquests productes provoca avaries i un desgast 

prematur. La detergència o poder dispersant depèn de la temperatura, el contingut de carboni i el 

contingut d’aigua. Els motors de cogeneració porten normalment un alt percentatge d’additius 

detergents, sobretot en el cas que s’utilitzin combustibles pesants, que de manera general 

provoquen grans quantitats de carbonissa. Un mètode qualitatiu eficaç per controlar la 

detergència és la tècnica anomenada assaig a la taca, que consisteix a dipositar una gota d’oli 

usat en un paper de filtre de manera que aquesta massa de fluid s’escampi per tota la zona. 

S’observa la forma de la taca comparant-la amb el lubricant nou de referència i conjuntament 

amb uns patrons de l’assaig per extreure’n les conclusions pertinents. L’assaig es realitza a dues 

temperatures, temperatura ambient i 200ºC, per avaluar el comportament de l’oli en fred i a la 

temperatura de la zona dels pistons. 

 

Normalment, l’assaig a la taca té una zona central negra que conté les partícules de 

matèria carbonosa amb un diàmetre més gran; una aurèola de més intensitat i una zona de difusió 

perifèrica produïda per partícules carbonoses amb un diàmetre més petit que serveix per mesurar 

la detergència del lubricant. A mesura que la zona central es va carregant de carbó, el poder 

detergent del lubricant es va perdent. Si a la zona de difusió hi ha un halo translúcid, aquest dóna 

una idea de la dilució per combustible, encara que en el cas dels motors dièsel, que funcionen 

amb combustible pesant, és difícil observar aquest fenomen, ja que es produeix normalment un 

augment de la viscositat del lubricant que en dificulta la dilució. 
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3.4.7. Punt d’inflamació 

 

El punt d’inflamació d’un producte petrolífer refinat és la temperatura a què s’ha 

d’escalfar en condicions d’assaig per produir vapors suficients per formar una barreja inflamable 

si hi ha aire i generar un petita inflamació. 

 

Aquesta propietat dels lubricants augmenta amb el temps, ja que les fraccions més volàtils 

del lubricant s’evaporen. En el cas de motors de cogeneració dièsel, la possibilitat de 

contaminació per combustible es pot produir per fuites de canonades, injectors i bombes 

d’injecció o per una mala combustió. 

 

El mètode de determinació es realitza amb diferents aparells de mesura, encara que els 

més utilitzats són els recipients de tipus Cleveland[20] o l’aparell de tipus Pensky-Marten. El 

mètode de recipient obert Cleveland s’utilitza per determinar els punts d’encesa i de combustió 

en condicions atmosfèriques de productes refinats del petroli (excepte els fueloils) amb valors 

inferiors als 79ºC. Per aquesta raó, l’assaig a recipient tancat es considera més representatiu en el 

cas dels lubricants i productes similars. L’assaig Perkins-Marten a recipient tancat, registrat per 

ASTM D-93, és un mètode alternatiu molt utilitzat als països anglosaxons. 

 

El punt d’inflamació sempre és superior en el mètode a recipient tancat. En els olis usats, 

les traces de productes amb baixos punts d’encesa, com per exemple els dissolvents utilitzats 

moltes vegades per netejar els recipients que contenen la mostra, poden falsejar les quantitats de 

contaminants en el sistema. Per als motors dièsel és preferible l’anàlisi del punt d’encesa a 

recipient obert com a guia per determinar si hi ha dilució per contaminació de combustible. En 

aquest cas, petites quantitats de combustible varien considerablement el valor del punt 

d’inflamació, de manera que és un bon indicador del nivell de dilució del lubricant. En el cas de 

combustibles residuals, aquest efecte no és tan notable.  
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3.4.8. Oxidació 

 

En els motors dièsel, i en tots els motors en general, els lubricants estan constantment en 

contacte amb l’oxigen de l’aire atmosfèric. Com que la gran majoria de lubricants són refinats del 

petroli, a causa de la naturalesa orgànica reaccionen químicament amb l’oxigen i són sotmesos a 

l’oxidació segons les característiques de funcionament del lubricant. En funció de l’origen de la 

base petroliera, alguns tenen tendència a oxidar-se molt lentament, com ara els parafínics, i 

produeixen àcids dèbils amb poca capacitat d’atac químic. Per contra, les bases naftèniques que 

provenen d’un alt refinatge i que estan completament saturades, són resistents a l’oxidació, però 

amb el temps arriben a formar àcids sobretot amb els productes aromàtics susceptibles a 

l’oxidació, i tendeixen a formar llots que si són excessius s’adhereixen a les superfícies 

metàl·liques i formen laques i vernissos a les zones d’alta temperatura. 

 

Els llots sempre són perjudicials i contribueixen a formar dipòsits en els pistons. 

Generalment, estan formats per una barreja d’aigua, contaminants sòlids i productes de la 

descomposició del lubricant, obstrueixen les canonades i els filtres dels sistemes de lubricació i 

incrementen la viscositat del lubricant. 

 

La taxa d’oxidació d’un lubricant augmenta aproximadament el doble per cada 10ºC 

d’increment de temperatura de treball. Per això, mantenir la temperatura de funcionament del 

motors dintre dels valors estàndard ajuda a prolongar la vida dels lubricants.[28] Per sota dels 

82ºC, aquest efecte no es considera gaire important, encara que a una temperatura més alta 

l’oxidació augmenta ràpidament. 

 

Malgrat tot, aquest fenomen és important perquè el motor funcioni correctament, tot i que 

ofereix poca informació sobre si el funcionament del motor és adequat o inadequat. 

 

3.4.9. Punt d’enterboliment 
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El punt d’enterboliment mesura la capacitat del lubricant de resistir temperatures baixes. 

Com és prou conegut, la viscositat d’un lubricant augmenta a mesura que se’n disminueix la 

temperatura, de manera que si s’arriba a temperatures molt baixes el lubricant es va solidificant. 

 

En funció del tipus de base dels lubricants, hi ha dos punts d’enterboliment. En el cas dels 

lubricants amb base naftalènica, si es disminueix la viscositat arriba un punt en el qual el lubricant 

no s’escola (en aquest cas, el punt d’escolament és molt baix). D’altra banda, en el cas dels 

lubricants parafínics en reduir la temperatura s’inicia la formació de cristalls de cera que 

obstaculitzen el pas de l’oli; si aquest semisòlid se sacseja, però, els cristalls es trenquen i el 

lubricant torna a fluir encara que les temperatures siguin inferiors. En ambdós casos, es defineix el 

punt d’escolament 3ºC per sota de la temperatura en què el fluid deixa d’escolar-se en les 

condicions de l’assaig.[13] [22] 

 

Aquestes característiques tenen significat en el cas dels lubricants sotmesos a 

temperatures baixes, sobretot en la posada en marxa dels motors. Per això no és gaire útil en els 

casos de motors de cogeneració, la temperatura de treball i d’engegada dels quals està bastant 

controlada. 

 

3.4.10. Espectroscòpia infraroja 

 

Per controlar l’estat del lubricant també s’utilitza una eina com és l’espectroscòpia 

infraroja. Aquest equip subministra una anàlisi espectral que quantifica la presència de diferents 

compostos químics. Les diferències entre els espectres obtinguts de la mostra usada i els de la 

mostra de lubricant nou donen una idea dels canvis químics produïts en el lubricant usat. És força 

útil a l’hora d’avaluar els possibles esgotaments dels additius del lubricant, amb la condició que es 

disposi de la identificació clara i precisa dels pics d’additius.[90]  

 

NOMBRE D’ONA ( cm -1 ) GRUP CARACTERÍSTIC ORIGEN 

3500-3300 0 - H Aigua, alcohol, antioxidants, glicol 
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3500-3200 N - H Antioxidants 

2950-2850 CH3/CH2 - 

1900 Fons Sutge 

1740-1730 C = O Oxidacions, èsters d’àcids grassos 

1610-1600 - Aromàtics 

1600-1630 NOX Nitració  

1450 CH2/CH2 - 

1350 CH3 - 

1250-1180 S = O Detergents 

1120-1020 - Glicol 

1000-950 P = O Additius antidesgast 

900-800 - Compostos naftalènics 

820-700 H = C Contaminació per gasoil i benzina 

720 - C - C - C - Compostos parafínics 

600-670 - P = S Additius antidesgast 

 

Taula 3.6. Algunes referències de longitud d’ona per tècnica infraroja en els lubricants[85]  

Malgrat això, a causa de la dificultat per obtenir els additius que constitueixen un lubricant 

les empreses de manteniment no fan servir gaire aquesta tècnica, poc utilitzada quant al nivell de 

manteniment predictiu; per contra, és una tècnica que empren els fabricants del lubricant perquè 

coneixen perfectament la composició química del producte. D’altra banda, aquesta tècnica és 

capaç d’avaluar diferents tipus de contaminació de manera precisa, com s’apunta en l’apartat 

següent. A més, es coneixen algunes bandes característiques representades pels nombres d’ona 

resultat del diagrama infraroig, tal com s’aprecia a la taula 3.6. 

   

3.4.11. Altres propietats fisicoquímiques dels lubricants 

 

En aquest apartat es fa referència a altres propietats del lubricant que poden resultar 

interessants a l’hora de donar una resposta més acurada de manteniment del sistema motor. 

Encara que alguna té relacions estretes amb les propietats anteriors, sembla interessant fer-ne una 

breu introducció. 
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— Color i aspecte del lubricant: una inspecció del color i l’aspecte d’una mostra 

de lubricant és una eina aplicable per donar una resposta sobre el nivell de 

contaminació del fluid. Encara que el color d’un fluid es pugui considerar un 

paràmetre subjectiu, la realitat és que molt tècnics avaluen aquest paràmetre 

inicialment per valorar la mostra de manera ràpida. De fet, hi ha diferents assaigs que 

avaluen aquesta característica, sobretot l’ASTM UNION,[10] en el qual es gradua el 

nivell de la mostra de lubricant en funció d’una escala patró estàndard. 

 

— Densitat a 15ºC: un altre paràmetre[7] que és possible tenir en compte a l’hora 

de definir variables de manteniment ràpid és la densitat del fluid. Aquest component 

és capaç de detectar desviacions respecte del valor de referència del lubricant, de 

manera que és possible detectar contaminacions tant per dilució com per sòlids en 

suspensió que afecten el valor final del paràmetre. Així doncs, combinar aquesta 

informació amb altres dades resulta interessant en una primera aproximació de l’estat 

de manteniment del motor.  

 

Hi ha molts mètodes per determinar la densitat del lubricant, entre els quals destaca 

la mesura de la densitat mitjançant l’aeròmetre. La mesura de la densitat s’efectua 

mitjançant un aparell de flotació amb una escala graduada, que considera el menisc 

que es forma en la superfície del lubricant. 

 

— Volatilitat: un altre aspecte que s’ha de tenir en compte en els lubricants és la 

volatilitat. Com a conseqüència de l’origen petrolier dels lubricants en general, les 

fraccions més lleugeres del lubricant a una certa temperatura tenen tendència a 

evaporar-se. D’aquesta forma, moltes vegades a causa d’aquest efecte i de la 

fissuració que es produeix per l’envelliment del lubricant sotmès a diferents 

temperatures del motor, és útil mesurar la volatilitat del lubricant per comparació 

respecte del lubricant de referència. L’assaig[47] consisteix a pesar la mostra de 

lubricant després de passar per un calentament durant un cert període de temps. La 

pèrdua de pes representa la volatilitat del lubricant, que tant en els lubricants usats 
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com en els de cogeneració es redueix de manera dràstica a causa del mateix 

envelliment del fluid. Conjuntament amb el punt d’anilina poden donar informació 

indirecta del grau d’envelliment del lubricant.[16] 

 

— Desemulsionabilitat: alguns tipus de lubricant tenen una capacitat de separació 

de l’aigua força acusada. Si bé és cert que l’additivació té una influència clara i que 

la detergència del fluid també hi està relacionada, l’avaluació de la 

desemulsionabilitat representa un indicador de l’estat de degradació i, a la vegada, 

de contaminació del lubricant. L’estat de degradació té a veure amb l’esgotament 

dels additius responsables de la funció i la contaminació és la conseqüència dels 

cicles de separació de l’aigua i d’absorció de la condensació de la humitat en 

l’interior dels càrters. L’eliminació de l’aigua té una importància vital per prevenir 

l’oxidació dels components del motor. L’assaig consisteix a simular la mescla de 

dues fraccions de fluid, aigua i lubricant,[9] amb un agitador durant un període de 

temps concret, de forma que s’avalua la tendència del lubricant a tornar a la seva 

forma original a partir de la quantitat d’aigua expulsada en un cert període de temps. 

 

— Untuositat: en aquest cas, la propietat també s’anomena fluïdesa. Es valora 

mitjançant un assaig en un tub calibrat en mode d’aspiració calculant el temps que es 

tarda a evacuar una certa quantitat de lubricant.[48] La propietat representa una 

informació fonamental, sobretot en les engegades en fred, en què la untuositat 

s’encarrega de mantenir el lubricant en les parets del sistema mecànic i evita la 

caiguda del fluid, amb la conseqüent desprotecció dels components friccionals.  

 

— Corrosió a la làmina de coure: en molts sistemes mecànics, la presència de 

coure en alguns dels components és important. Així doncs, avaluar el grau 

d’interacció entre el coure i el lubricant significa tenir informació sobre possibles 

deterioraments, per exemple dels coixinets. D’altra banda, també es possible avaluar 

la corrosió com un indicador del nivell d’acidesa del lubricant i, en conseqüència, del 

grau d’esgotament de la reserva alcalina disponible en el lubricant. L’assaig de tipus 
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qualitatiu consisteix a posar diverses gotes de lubricant sobre una placa de coure i 

avaluar la reacció enfront d’uns patrons preestablerts. Aquest assaig està normalitzat 

segons l’ASTM.[8] 

 

3.5. Anàlisi per determinar la contaminació del lubricant 

  

Els principals contaminants dels lubricants de cogeneració són l’aigua de refrigeració, la 

pols atmosfèrica, el combustible i, indirectament, alguns subproductes de la combustió i de la 

degradació del lubricant. 

 

3.5.1. Contingut d’aigua 

 

La principal conseqüència de la contaminació per aigua és la formació d’emulsions i llots, 

així com l’increment de la corrosió del motor i la degradació del lubricant i els additius. La 

presència d’aigua en el lubricant es pot donar per diverses causes, que van des de la condensació 

d’humitat fins a greus fuites del sistema de refrigeració i depuració, així com la contaminació del 

mateix combustible. Un augment significatiu del contingut d’aigua en el cas dels motors de 

cogeneració sempre està relacionat amb fuites en el sistema de refrigeració, encara que una anàlisi 

exhaustiva del contingut de clorurs és molt útil per esbrinar la possible naturalesa de la 

contaminació. 

 

Els hidrocarburs del petroli poden contenir al voltant de 100 ppm d’aigua en solució. Una 

vegada superat aquest nivell, l’aigua es pot presentar en forma d’estrat o de gotes. En els 

combustibles residuals s’aplica una tolerància que no ha de sobrepassar el 0,5%, com també en 

els sistemes de refrigeració. 

 

Hi ha diferents assaigs[21] a l’hora d’avaluar el contingut d’aigua, en funció del grau de 

contaminació que s’espera mesurar. Es disposa dels mètodes Dean-Stark i Karl Fisher, així com 
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de la cromatografia de gasos i la destil·lació. En el present treball s’utilitza el mètode de la 

destil·lació, ja que no es proposa avaluar el contingut d’aigua inferior al valor donat en el paràgraf 

anterior. 

 

Un altre assaig que s’ha de tenir en compte, molt útil des d’un punt de vista qualitatiu, 

seria el mètode de crepitació, que consisteix a sotmetre una mostra de lubricant a una 

temperatura superior als 100ºC per observar si l’existència d’aigua fa bombollejar tot el fluid. 

Aquesta prova ràpida d’avaluació del contingut d’aigua permet avaluar per sobre del 0,5% de 

contaminació aquosa. 

 

Aquest assaig, també és interesant per avaluar les contaminacions d’aigua dels 

combustibles residuals, a causa de la senzillesa i rapidesa del mètode. 

 

3.5.2. Contingut de sílice 

 

La importància d’aquest element és determinada perquè constitueix un dels components 

fonamentals de la pols atmosfèrica. Aquest element es detecta fàcilment mitjançant una anàlisi 

espectrofotomètrica juntament amb la resta dels metalls de desgast del motor. 

 

El contingut de sílice d’una mostra de lubricant influeix d’una manera significativa en el 

desgast del motor. La duresa d’aquest material provoca un augment del desgast abrasiu que 

accelera l’estat general de desgast del motor. Encara que aquest element té diferents orígens, el 

més important, com hem ressenyat abans, és la pols atmosfèrica. La causa més habitual 

d’aquesta contaminació són els filtres d’aire ineficaços, obstruïts i avariats, encara que qualsevol 

tancament defectuós dels respiradors o els registres de control del nivell de lubricant poden ser 

possibles vies de contaminació. D’altra banda, s’ha de tenir en compte que moltes vegades el 

mateix lubricant o combustible pot portar aquest element. 
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L’aire atmosfèric porta impureses, la quantitat i la composició de les quals varien segons 

les condicions d’operació i el medi ambient de la instal·lació. En resum, es poden classificar en 

dues categories: 

 

— Partícules de pols, amb unes dimensions entre 1 µm i 150 µm. 

— Partícules de fums, amb unes dimensions entre 0,1 µm i 1 µm. 

 

Per caracteritzar la influència de les partícules de pols en el desgast és necessari 

considerar el factor d’activitat. Les pols es componen de sílice amb un 70% de SiO 2, de manera 

que el quars, la sorra o altres components amb base de sílice són suficientment durs per ratllar la 

majoria dels acers, incloent-hi els acers amb crom. 

 

En general, és evident que un motor que funciona quan hi ha pols atmosfèrica d’1 µm a 

20 µm de diàmetre, aproximadament, es desgasta més a mesura que augmenta el volum de pols i 

la grandària de les partícules. Per tant, és important realitzar un filtratge correcte de l’aire de 

manera que les partícules no sobrepassin les 5 µm. 

 

Els mitjans per evitar el desgast abrasiu en motors es resumeixen a convertir-los en 

sistemes molt aïllats mitjançant sistemes de filtratge. Malgrat això, ni tan sols un dels millors 

sistemes de filtratge no eviten que penetri pols atmosfèrica en el motor, de manera que és 

important que les peces en moviment siguin resistents a l’abrasió a través de tractaments 

superficials i estiguin fetes de materials molt durs, ja que els lubricants són incapaços de dissoldre 

o disminuir els components de la pols o disminuir l’efecte del desgast abrasiu. 

 

3.5.3. Dilució 

 

Una dilució exagerada del lubricant amb combustible representa greus conseqüències per 

a la lubricació i, en general, per a la fiabilitat del motor, a causa d’una disminució de la viscositat, 

del punt d’inflamació i, concretament, de la qualitat del lubricant. D’altra banda, a l’hora d’utilitzar 
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combustibles residuals s’ha de tenir en compte que la viscositat augmenta i, per tant, és important 

controlar altres paràmetres com ara la basicitat o el contingut de vanadi. Com a norma, s’hauria 

d’evitar dilucions superiors al 5% del pes.[14] 

 

Els contaminants dels apartats anteriors, així com el sutge que conté el lubricant i alguns 

líquids de refrigeració com el glicol, es poden detectar mitjançant tècniques de d’espectroscòpia 

infraroja, de manera que és possible controlar la contaminació del lubricant ràpidament i 

efectivament. 

 

La degradació del lubricant, com s’ha fet palès, es pot mesurar de diferents maneres, 

encara que alguns assaigs tenen una representativitat més important que d’altres, això implica que 

algunes de les tècniques que s’han descrit en aquest capítol s’utilitzin amb més freqüència que 

d’altres.     

 

3.5.4. Altres controls de qualitat del lubricant 

 

Alguns paràmetres no gaire coneguts poden donar una idea de l’estat general del 

lubricant, com és ara la constant dielèctrica del lubricant o la rigidesa dielèctrica del fluid. 

 

La constant dielèctrica mesura la capacitat d’un medi per conduir l’electricitat comparada 

amb la del buit. En els lubricants, aquesta propietat depèn principalment del lubricant de base, 

dels additius i de l’estat de degradació i contaminació. La variació d’aquest paràmetre s’ha de 

relacionar amb la formació de compostos àcids que converteixen les molècules de lubricant en 

polars, amb què augmenta el valor de la constant dielèctrica. Un clar exemple seria l’aigua, que 

converteix el fluid en conductor en ser una molècula polar. 

 

Per contra, altres tipus de degradacions del lubricants, com ara el contingut de carbó, 

l’oxidació i el contingut de ferro no afecten aquesta propietat.  
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La constant dielèctrica es pot mesurar mitjançant sensors capacitius. El principi es basa, 

com és habitual, a comparar el paràmetre respecte del lubricant nou i del lubricant usat, de 

manera que una variació del valor de referència implica una possible degradació o contaminació 

del fluid. És ben cert que es poden donar casos en què els efectes de degradació i contaminació 

s’equilibrin, amb què es dóna un valor fals de l’estat del motor; llavors s’hauria de confirmar 

aquesta hipòtesi amb altres assaigs. El sistema de mesura se situa a zero per a les mesures amb la 

mateixa constant dielèctrica que el fluid patró. Valors positius signifiquen que la constant 

dielèctrica és més gran que la constant de la referència; en canvi, valors negatius apunten una 

disminució causada principalment per la dilució del lubricant. Aquest sistema s’utilitza molt sovint 

com a mètode ràpid per avaluar el lubricant i obtenir tendències de l’estat general de degradació i 

contaminació del lubricant. 

 

El sistema més utilitzat és la mesura de la rigidesa dielèctrica[18] d’un lubricant. Aquest 

paràmetre es demana força per als olis dels transformadors, ja que informa sobre l’estat general 

del lubricant tant pel que fa a la degradació com a la contaminació. El sistema funciona mitjançant 

l’establiment d’un voltatge entre dos elèctrodes submergits en una mostra del lubricant, de 

manera que es van aplicant gradualment voltatges més alts fins que es produeix un curtcircuit. 

Aquesta tensió màxima resistida pel lubricant està directament relacionada amb el nivell de 

contaminació i degradació del fluid. S’ha de dir que és un sistema molt sensible i que detecta 

petits continguts d’aigua a la mostra. Evidentment, una disminució del valor del voltatge, 

normalment de l’ordre de kilovolts, respecte dels valors de referència significa una degradació del 

lubricant i una possible contaminació del fluid. 

 

3.6. Altres paràmetres de control en el manteniment predictiu de MEC 

estacionaris 

 

3.6.1. Combustibles 
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Tal com s’apunta en el capítol anterior, el combustible que s’utilitza en aquest tipus de 

motors té unes característiques específiques. 

 

Les especificacions dels combustibles es poden emprar com una eina per preveure els 

possibles problemes de manteniment que hi pot haver en el funcionament de la màquina. Per 

aquesta raó, s’especifiquen les característiques més importants dels combustibles amb l’objectiu 

de complementar la informació derivada de l’estat del lubricant. 

 

El coneixement de les normes de combustibles ASTM D-975 i D-396 és molt útil, en 

aquest cas per treballar en el manteniment mitjançant el fluid del motor. És interessant conèixer les 

principals característiques dels combustibles des del punt de vista del manteniment i les possibles 

implicacions de l’estat del motor. 

 

 

3.6.1.1. Viscositat 

 

El valor de la viscositat en els motors és important per conèixer els possibles problemes 

de manteniment, sobretot en els sistemes d’injecció. Si la viscositat és baixa es poden produir 

problemes de lubricitat en les bombes de combustibles, amb el consegüent desgast prematur dels 

components. Aquest efecte es pot reduir introduint additius en els combustibles que n’estabilitzin 

la viscositat.  

 

És en els motors de règim mitjà, que aquest valor és crític. El coneixement i el control de 

la viscositat a l’entrada del sistema d’alimentació rescalfat és una variable que cal tenir en compte 

a l’hora d’avaluar el sistema d’alimentació. Així doncs, la capacitat de bombeig, juntament amb el 

grau de polvorització, estaran molt influenciats per aquest paràmetre, que determinarà que la 

combustió a les cambres sigui adequada.  

 

3.6.1.2. Residu carbonós  
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Tal com s’ha apuntat en capítols anteriors per al lubricant, aquesta prova dóna una idea 

de la tendència que es formi carbó, normalment a les cambres de combustió. La quantitat 

d’aquest producte es determina pels tests de Conradson[11] i Ramsbottom, que en combustibles 

destil·lats mostra valors realment baixos, inferiors al 0,05%, però que en combustibles pesants 

altament contaminats pot arribar a ser del 10% . 

 

3.6.1.3. Destil·lació 

  

Aquest test, malgrat que és força feixuc, dóna una idea de la volatilitat del combustible. El 

producte es destil·la de manera controlada i es realitzen observacions de volum destil·lat respecte 

de la temperatura. Els combustibles no gaire volàtils que destil·len  per sobre de 350ºC, tendeixen 

a descompondre’s o a trencar-se abans que les fraccions més pesades s’hagin evaporat. És força 

usual prendre les dades de destil·lació fins a 350ºC per evitar aquest fenomen. 

3.6.1.4. Aigua i sediments 

 

Malgrat que cada vegada més els subministradors presenten el producte de manera més 

acurada, encara hi ha casos de contaminació del combustible per aigua i matèries estranyes. 

Aquests tipus de contaminacions es detecten habitualment sobretot en els combustibles pesants, 

en els quals les quantitats consumides són molt elevades.[21] 

 

En funció de l’eficàcia del filtratge i de la centrifugació correcta del combustible és 

possible que es doni una certa entrada directa d’aigua mitjançant el sistema d’alimentació del 

motor. Una correcta vigilància de la qualitat del combustible, sobretot quan es realitzen canvis de 

subministradors o càrregues importants de dipòsits, pot ajudar molt a evitar la corrosió posterior 

dels components del motor, amb el consegüent deteriorament del sistema. 

 

3.6.1.5. Cendres 
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En els combustibles habituals dels vehicles lleugers, el contingut de cendres no és un 

paràmetre important a causa de l’escàs valor que té; per contra, en els combustibles pesants, 

com que conté les últimes fraccions on es concentren els residus el valor és força important. 

Alguns elements com el vanadi i el níquel són els responsables principals d’aquest alt contingut. 

Malgrat això, un tractament adequat del combustible pot reduir el contingut de productes 

insolubles i solubles en l’aigua, però no dels components no solubles en el combustible. 

 

3.6.1.6. Sulfurs 

 

Com ja s’ha esmentat en apartats anteriors, el contingut de sofre dels combustibles dièsel 

depèn completament de l’origen del cru i del refinatge i el tractament posteriors. En el cas concret 

dels combustibles pesants, el percentatge pot arribar fins al 4%. Actualment, les normatives 

europees i també les mundials esdevenen cada vegada més restrictives a causa de les 

conseqüències tan desastroses dels derivats del sofre en el medi ambient. D’altra banda, s’ha de 

tenir en compte les conseqüències dels sulfurs en els processos de corrosió i desgast de les parts 

calentes del motor. 

 

Un test força senzill i ràpid per avaluar el contingut de sofre i sulfur d’un combustible és el 

test de corrosió a la làmina de coure,[8] que s’utilitza molt per observar els efectes dels alts 

continguts de coure en certes canonades de coure i proteccions de tancs d’abastament. 

  

3.6.2. Sistema de refrigeració del motor 

 

L’aigua de refrigeració és un element de servei que s’ha d’escollir, preparar i vigilar 

curosament si es vol mantenir el sistema en perfecte estat. Un sistema de refrigeració desatès 

condueix a corrosions, erosions i cavitació en les parets del sistema de refrigeració, així com a 
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sedimentacions. Aquest fenòmens disminueixen l’eficàcia de la transmissió tèrmica i poden 

produir esforços tèrmics excessius en els elements que s’ha de refrigerar. 

 

L’aigua de refrigeració s’ha de preparar des de la primera posada en marxa del motor i 

se n’ha de fer un seguiment acurat en els serveis posteriors. 

 

La corrosió i la cavitació es poden produir a la zona propera a la camisa del cilindre, que 

està exposada a pressió, i al cantó oposat al bastidor en tots els motors de combustió refrigerats 

per aigua. La camisa dels cilindres és impulsada per l’èmbol en un moviment oscil·lant d’amplitud 

i acceleració diferents en funció dels cicles de treball, amb què es produeixen depressions i 

sobrepressions a la capa límit entre la paret del cilindre i l’aigua de refrigeració. 

 

Si s’assoleix la pressió d’evaporació es formen bombolles de vapor que es trenquen a la 

pujada de pressió següent, quan la paret de la camisa torna a oscil·lar en sentit contrari, cosa que 

origina puntes de pressió i temperatura altes. La intensitat dels cops que origina el moviment 

alternatiu de la camisa depèn de les revolucions del motor, de manera que els motors menys lents 

no experimenten aquest fenomen amb tanta intensitat com els de règim alt i els de règim mitjà. 

 

Si s’aconsegueix formar una capa adherent de protecció sobre les parets refrigerades, es 

dificulta l’atac corrosiu. Aquestes capes protectores es poden aconseguir mitjançant la 

preparació de l’aigua refrigerant amb lubricants anticorrosius o amb anticorrosius químics. 

 

Així doncs, sembla important a l’hora de realitzar un manteniment predictiu analitzar els 

paràmetres de qualitat de l’aigua de refrigeració per esbrinar possibles problemes de 

funcionament del motor. 

 

A continuació s’enumeren alguns paràmetres que s’ha de tenir en compte en el sistema de 

refrigeració de l’aigua. 
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3.6.2.1. Nivell de pH de l’aigua de refrigeració 

 

La mesura del nivell de pH de l’aigua de refrigeració dóna un indicador de la naturalesa 

àcida o alcalina de la solució aquosa del sistema de refrigeració.  

 

Molts fabricants de motors recomanen mantenir el pH entre dos valors, un de mínim i un 

de màxim, per evitar els problemes descrits abans. D’altra banda, aquest paràmetre pot 

esdevenir un indicador força fiable a l’hora d’avaluar possibles contaminacions del sistema i de 

detectar fuites i pèrdues en el motor. 

 

Normalment, es recomana mantenir el valor de pH entre 6,5 i 8,5 com a màxim, de 

manera que per controlar aquests nivells s’utilitza aigua destil·lada, ja que baixa el valor del pH, i, 

en el cas de pH baixos, sosa càustica o potassa càustica diluïda. 

 

La mesura d’aquests valors es realitza mitjançant pH-metres portàtils o fixos de 

laboratori, i, sovint, amb un paper indicador de pH.[6] 

 

Altres paràmetres que s’han de controlar corresponen al contingut de ions de clorur i 

sulfat, que són altament corrosius a causa de la grandària reduïda dels ions, que poden penetrar la 

capa protectora a la interfície òxid-metall i reaccionar amb el ferro. 

 

Si l’aigua conté massa clorurs o sulfats s’haurà de barrejar amb aigua destil·lada. Si això 

no és possible a causa del valor alt del pH, s'han d’instal·lar bescanviadors iònics per reduir 

aquests continguts en l’aigua. 

 

En general, per assegurar un funcionament adequat del sistema de refrigeració es 

recomana no sobrepassar els valors de 100 mg/dm3 en l’aigua.[65] 

 

3.6.2.2. Duresa total alemanya (ºdGH) 



Manteniment Integral de MEC de cogeneració mitjançant l’anàlisi del lubricant  122

 

La duresa a causa de la presència de sals dissoltes de calci i magnesi, mesura la capacitat 

de l’aigua de refrigeració per produir incrustacions. 

 

Hi ha diferents tipus de duresa: 

 

— La duresa total es mesura com el contingut total de ions de calci Ca++ i Mg++. 

Aquesta es pot desglossar entre duresa permanent i temporal. 

 

— La duresa permanent o no carbonatada mesura el contingut de ions de calci Ca++ 

i Mg++ després de sotmetre l’aigua a ebullició durant mitja hora, filtratge i 

recuperació del volum inicial amb aigua destil·lada. 

  

— La duresa temporal o carbonatada mesura la duresa associada a ions de CO3H 

eliminables per ebullició. Si la duresa és inferior a l’alcalinitat, tota la duresa és 

carbonatada.  

La mesura de la duresa es realitza en graus de duresa alemanya (ºdGH) i, en general, es 

recomana que el valor oscil·li entre 3ºdGH i 12ºdGH com a nivell màxim.[65] En cas que l’aigua 

de refrigeració sigui massa dura, el líquid es tracta amb un agent regulador com el fosfat trisòdic 

barrejat amb aigua destil·lada. 

 

A més a més, en motors ràpids i semiràpids es requereix utilitzar anticorrosius químics, 

que formen una pel·lícula protectora sobre les superfícies metàl·liques. En comparació, són més 

fàcils de manejar i controlar que els lubricants anticorrosius. Aquests líquids s’afegeixen 

directament al circuit de refrigeració del motor, que algunes vegades està integrat en el sistemes 

de filtratge del mateix circuit de refrigeració. 

 

D’altra banda, com apuntava anteriorment, també es poden aplicar lubricants 

anticorrosius, encara que les emulsions tenen problemes d’estabilitat, per la qual cosa no tenen 

una utilització gaire àmplia. La principal característica es resumeix a dipositar-los sobre els 
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elements del sistema de refrigeració perquè formin una pel·lícula prima protectora que impedeixi 

corrosions i  incrustacions calcàries. 

 

  

3.6.3. Altres paràmetres de control del motor 

 

Com es comentava en el capítol inicial, el manteniment integral engloba diferents tècniques 

basades en la condició. En aquest apartat s’enumeren diferents paràmetres de funcionament, 

alguns dels quals estan relacionats amb el lubricant, que poden contribuir a donar una resposta 

més precisa del manteniment d’un motor des del punt de vista predictiu.  

 

3.6.3.1. Paràmetres de funcionament del motor 

 

Molts paràmetres de funcionament monitoritzats en el motor poden donar una idea de 

l’estat de funcionament del sistema, una vegada han estat tractats. Per aquesta raó, es poden 

combinar algunes variables típiques d’un sistema de manteniment com les que s’han especificat en 

els apartats anteriors amb variables de funcionament per assolir resultats més acurats en la 

definició del manteniment.  

3.6.3.1.1. Cabals de refrigeració, de lubricació i de gasos 

 

Els cabals de funcionament representen una dada de l’estat de manteniment del sistema 

per si mateixa. Alguns autors[38] proposen un sistema de control total sobre tots els paràmetres de 

funcionament del motor que són avaluables. L’autor opina que el sistema ha de ser el més flexible 

possible i, per aquesta raó, moltes vegades afegir variables al sistema de manteniment que aportin 

una complicació extrema en l’execució i una escassa informació al sistema, pot resultar negatiu. 

 

Amb aquest esperit s’ha intentat afegir al sistema dissenyat en el treball algunes variables 

que per la facilitat de mesura i execució són una ajuda per al sistema de manteniment. 
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Així doncs, els cabals dels fluids que circulen pel motor poden reflectir tendències del que 

succeeix a l’interior del motor. Els cabals de refrigeració, tant del motor com del refrigerador 

intermedi, poden ser afectats pels problemes de calcificacions i dipòsits per contaminació exterior 

del sistema. Això provoca un canvi de la rugositat dels conductes i, en conseqüència, un augment 

de la pèrdua de càrrega que impliquen una pèrdua del cabal dels sistemes d’impulsió dels circuits 

de refrigeració. Encara que aquests processos puguin donar-se amb tendències molt lleugeres 

d’envelliment, sí que són força sensibles a contaminacions exteriors que afecten les 

característiques fisicoquímiques del fluid refrigerant, com per exemple la viscositat. Les variacions 

de la viscositat del fluid de refrigeració per contaminacions de lubricant i, en el pitjor del casos, la 

formació d’emulsions provoca la variació dels cabals de refrigeració.  

 

Pel mateix motiu, els cabals de lubricació també poden ser afectats. En aquest cas, la 

mateixa degradació del lubricant juntament amb el percentatge de sòlids presents en el fluid abans 

que passi per les centrifugadores, poden donar variacions importants del cabal de lubricació del 

motor. Finalment, els cabals d’admissió i d’escapament són molt útils en el cas que hi hagi 

variacions de funcionament dels turbocompressors i els refrigeradors intermedis, i permeten 

detectar problemes incipients en les vàlvules d’escapament. 

3.6.3.1.2. Temperatures de refrigeració, de lubricació i de gasos 

 

De la mateixa forma que els cabals poden ajudar a detectar possibles problemes en el 

funcionament dels motors, les dades de temperatura també es poden utilitzar. La mesura de les 

temperatures de refrigeració del motor i el refrigerador intermedi corregides respecte de les 

temperatures de l’entorn, defineixen l’estat de manteniment del sistema de refrigeració. El sistema 

de refrigeració pot tenir calcificacions i dipòsits per contaminació externa que poden dificultar el 

bescanvi tèrmic dels circuits primari i secundari. La conseqüència d’aquests efectes es concreta 

en l’augment de la temperatura del sistema. D’altra banda, els desgastos excessius, per exemple 

en els coixinets del turbocompressor, tenen com a conseqüència l’augment de la temperatura del 

lubricant de fricció. Augments de la temperatura del fluid lubricant en unes àrees del motor 



Capítol 3. Control de motors de cogeneració mitjançant l’anàlisi del lubricant 

 

125

determinades poden alertar de funcionaments prematurament incorrectes. D’altra banda, les 

temperatures de l’aire d’admissió o d’escapament impliquen en molts casos dificultats de 

tancament en els motors, sobretot de les vàlvules d’escapament i del sistema d’injecció. 

Normalment, tots aquests paràmetres es monitoritzen amb sistemes del tipus SCADA en els 

motors de cogeneració d’una certa envergadura i representen una font d’informació dirigida al 

manteniment força útil i a la qual és fàcil accedir. 

 

3.6.3.1.3. Pressió en el càrter 

 

Un paràmetre que s’ha de tenir en compte quant a l’estat del tancament de la part 

superior del motor és la pressió del càrter. Molts fabricants de motors recomanen unes pressions 

de càrter màximes a partir de les quals s’ha de realitzar un manteniment correctiu de la cambra de 

combustió. Per aquesta raó, aquest paràmetre és eficient a l’hora d’avaluar l’estat de la part alta 

del motor. Malgrat això, moltes vegades un cop superada la pressió del càrter del motor es 

continua funcionant amb les mateixes condicions, quan es comprova que el lubricant resisteix 

l’atac químic dels gasos de la combustió i la reserva alcalina està dintre d’uns límits acceptables. 

 

3.6.3.1.4. Consum de lubricant 

 

Un altre paràmetre que s’ha de tenir en compte a l’hora d’avaluar l’estat de manteniment 

d’un motor de cogeneració és l’avaluació del consum de lubricant del motor. La gran majoria de 

fabricants de motors de cogeneració de règim mitjà estableixen que el consum específic de 

lubricant normal és d’1 g/kW.h, dintre dels marges de funcionament habituals. Les possibles 

variacions sobre aquest consum de referència poden ser un indici que hi ha fuites importants de 

lubricant, així com una combustió d’una part del fluid en les cambres per manca de compressió. 

Aquest paràmetre és necessari a l’hora d’avaluar les correccions de les concentracions 

metàl·liques, com es veurà en capítols posteriors. 
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3.6.3.1.5. Volums de reompliment de lubricant 

 

Altres paràmetres que també són interessants des del punt de vista del manteniment són 

els volums de reompliment de lubricant i les hores de funcionament del lubricant, els quals 

s’utilitzen per avaluar els canvis parcials o totals del lubricant. Si entre dues mostres s’han realitzat 

reompliments força importants i les hores de funcionament del lubricant són poques es pot arribar 

a la conclusió, malgrat que el lubricant tingui problemes de degradació, que no és convenient 

canviar tot el lubricant i que una càrrega parcial seria suficient per solucionar el problema. Per 

aquesta raó, molts fabricants de motors (MAN, WÄRTSILÄ) estableixen aquests paràmetres 

com a indicadors de l’estat de funcionament i manteniment del motor. Aquests paràmetres estan 

relacionats amb el consum específic de lubricant, de manera que representen una correlació 

important. 
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CAPÍTOL 4. MANTENIMENT PREDICTIU DE MEC DE COGENERACIÓ 

MITJANÇANT L’ANÀLISI DEL LUBRICANT 

 

4.1. Introducció 

 

En aquest capítol es descriu un mètode d’avaluació de l’estat de manteniment dels motors 

de cogeneració mitjançant l’anàlisi del lubricant. En concret, s’avalua el lubricant del càrter 

sempre abans de l’operació de centrifugació per poder obtenir la màxima informació possible 

sobre les condicions de funcionament i manteniment del motor.  

 

L’estudi no inclou l’anàlisi del manteniment de les centrifugadores, ni altres sistemes 

accessoris. D’altra banda, es considera que el lubricant de circulació o del càrter pot donar força 

informació a causa de la gran influència que té en la vida d’aquest motors, bé per la quantitat que 

hi ha a la màquina o bé per la quantitat de parts que lubrifica. 

 

L’objectiu d’aquest capítol és presentar l’estructura general d’un mètode de diagnosi  

mitjançant l’anàlisi de mostres de lubricant que, conjuntament amb l’estudi d’alguns paràmetres 

de funcionament de l’aigua de refrigeració i el combustible i paràmetres morfològics de les 

partícules de desgast, sigui útil en el manteniment predictiu de MEC de cogeneració de règim 

mitjà. 

 

La informació que es presenta es basa en l’experiència acumulada durant el 

desenvolupament del sistema que relaciona els símptomes obtinguts dels paràmetres d’entrada 

especificats anteriorment amb un conjunt de possibles fallades que es poden produir en aquests 

tipus de motors. En resum, el sistema dissenyat ha de ser capaç d’avaluar l’estat del motor, des 

del punt de vista del funcionament i del manteniment, diagnosticar els nivells de desgast del motor 

i les possibles avaries, i realitzar recomanacions sobre les futures accions correctives. 
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Pel que fa al sistema que es descriu a continuació, es basa en cinc grups d’informació 

d’entrada ben diferenciada: 

 

— Informació sobre els paràmetres de funcionament del motor, com per exemple el 

cabal de circulació del motor. 

— Dades sobre els paràmetres fisicoquímics del lubricant. 

— Dades sobre els paràmetres de qualitat del combustible i del refrigerant. 

— Estudis sobre els paràmetres quantitatius i morfològics de les partícules de 

desgast. 

 

Si bé es cert que l’objectiu final se centra en la diagnosi d’avaries o el manteniment 

predictiu, en aquest capítol també es resol un tema adjacent com és oferir una informació 

preliminar per al personal de manteniment de les plantes de cogeneració mitjançant uns 

percentatges que han de complir les variables del sistema expert. 

 

La primera etapa per definir el sistema de manteniment predictiu fa referència al 

tractament dels resultats de les anàlisis de manera que es puguin compensar per evitar desviacions 

i, així, introduir uns valors de concentracions de contaminants propis de cada motor. Aquests 

valors s’emmagatzemen per a cada mostra i s’utilitzen en el sistema expert de manteniment. 

 

En segon lloc, es fa una explicació del funcionament del sistema expert, en la qual es 

poden apreciar les tendències de les variables de funcionament del sistema i la resposta d’aquest. 

Finalment, es valida el sistema expert mitjançant un període de control del funcionament del 

sistema, en què es perfilen tots els aspectes del programa que durant el funcionament poden 

afectar les diverses aplicacions. 

 

4.2. Característiques del sistema de manteniment predictiu 
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En aquest apartat es pretén definir els paràmetres amb què actua el sistema de 

manteniment, així com la informació necessària perquè funcioni adequadament.  

 

El sistema té la capacitat de funcionar amb qualsevol lubricant del mercat, sense dependre 

de cap marca comercial en particular, de manera que té un ventall ampli de lubricants amb les 

propietats característiques que es poden renovar i modificar. 

 

Una diagnosi no pot resultar eficaç si no es realitza en el mínim temps possible. Per 

aquesta raó, el mateix sistema que s’exposa més endavant té tres nivells de manteniment en funció 

del grau de complexitat i afinament que es desitja per a la mostra de lubricant. 

 

Els resultats de les anàlisis s’exposen de forma clara i precisa en el programa de 

manteniment, de manera que es pot analitzar l’evolució temporal del paràmetre de manteniment, 

el judici sobre aquestes dades i la certesa de l’assessorament.   

 

El camp d’aplicació del sistema, tal com s’especificava en capítols anteriors, es limita a 

motors estacionaris d’encesa per compressió de règim mitjà de quatre temps sense tenir en 

compte les dimensions, la marca o les condicions de treball. 

 

El treball se centra en els lubricants de circulació del càrter i exclou l’estudi de tot tipus 

d’anàlisis sobre els sistemes i equips auxiliars com ara els servosistemes, els motors auxiliars 

d’arrencada, els turbocompressors, les centrifugadores, les depuradores, els bescanviadors, etc. 

 

4.2.1. Tipologia dels motors 

 

Com ja s’ha descrit en l’apartat anterior, la tipologia dels motors que intervenen en el 

sistema de manteniment predictiu correspon a motors estacionaris d’encesa per compressió de 

règim mitjà amb potències superiors als 1.500 kW, que pertanyen a la família de motors que 

s’utilitza més actualment en centrals de cogeneració amb motor alternatiu. 
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L’elevat nivell de desgast que experimenten aquest tipus de motors[37] a les camises dels 

cilindres dóna rellevància a l’estudi d’aquest component del motor i fa ressaltar aquest tipus de 

motor enfront d’altres opcions com serien els motors de dos temps.  

 

D’altra banda, les exigències de limitació d’emissions de contaminants cada vegada més 

restrictives sembla que fan decantar definitivament cap a aplicacions estacionàries de quatre 

temps.  

 

4.2.2. Informació d’entrada del sistema 

 

El sistema es caracteritza pel fet que té una informació d’entrada que, tot i que no és 

primordial per al sistema de manteniment en si, sí que és important a l’hora de situar la mostra del 

motor en l’entorn de funcionament.[53] [54] 

 

Es parteix de mostres de lubricant abans que es depurin, de manera que tinguin el màxim 

contingut d’impureses per poder estudiar-les.  

 

Així doncs, es tenen en compte els punts següents: 

 

— Consum de lubricant. 

— Restitucions parcials o totals de la càrrega de lubricant des de l’última presa de 

mostres. 

— Quantitat de lubricant en el càrter durant la presa de mostres. 

— Característiques tècniques del motor. 

— Últimes reparacions efectuades. 

— Hores d’utilització del motor. 

— Hores d’utilització del lubricant. 

— Dates de la presa de mostres i de l’últim canvi de lubricant. 
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— Refrigerant que s’ha emprat. 

— Combustible que s’ha emprat. 

 

Així doncs, el sistema necessita aquesta informació per a la posada en marxa del 

mecanisme de manteniment predictiu, cosa que, comporta que s’hagin de crear diferents bases de 

dades per contenir la informació que demana el sistema expert de manteniment.  

 

4.2.3. Disseny de les bases de dades 

 

El sistema de manteniment disposa de dues bases de dades per emmagatzemar totes les 

dades de treball del programa de manteniment predictiu, que inclouen els valors especificats 

abans, juntament amb les dades dels motors dels fabricants, els resultats de les anàlisis, les dades 

de control i de les actualitzacions de les referències i les dades de desgast, de manera que es fa 

un estudi acurat de les dades i de l’estructura d’aquestes. A la figura 4.1 es presenta un esquema 

de l’estructura de les bases de dades: la primera conté totes les dades generals del programa i la 

segona se centra a treballar amb les dades ferromètriques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualització 

referències 

concentracions 

Base de dades de 

paràmetres  

ferromètrics 

Base de dades del sistema de manteniment 

Dades del sistema de referència Dades del sistema de mostres 

PROGRAMA DE MANTENIMENT 

 

Lubric. 

Paràmetre 

funcion. 

Combust. 

Refriger. 

 

Lubric. 

Paràmetre 

funcion. 

Combust. 

Refriger. 
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Figura 4.1. Esquema del disseny de les bases de dades del sistema de manteniment 

 

Aquest disseny serveix per definir les entrades del sistema expert, així com per definir les 

característiques del motor i fer-ne seguiments temporals. 

 

BASE DE DADES DEL SISTEMA DE MANTENIMENT 

Lubricant de referència 
Paràmetres de referència 

de funcionament 

Combustible i refrigerant 

de referència 

Actualització de les 

referències de 

concentracions 

Dades de control del lubricant 

Color/Aspecte 

Densitat  

Viscositat 40ºC 

Viscositat 100ºC 

Índex de viscositat  

TAN 

TBN 

Punt d’inflamació  

Punt de combustió  

SAN 

SBN 

Punt d’enterboliment 

Volatilitat  

Residu carbonós 

Desemulsionabilitat  

Punt d’anilina 

Rigidesa dielèctrica 

Untuositat  

Corrosió a la làmina de coure 

Contingut de bor 

Contingut de bari 

Contingut de calci 

Contingut de crom 

Contingut de liti 

Contingut de magnesi 

Contingut de molibdè 

Contingut de fòsfor 

Dades administratives 

Dades de l’arquitectura del 

motor 

Dades tècniques del motor 

Cabal de refrigeració del 

motor 

Cabal de refrigeració del 

refrigerador intermedi 

Temperatura de l’aigua de 

refrigeració del motor 

Temperatura de l’aigua de 

refrigeració del refrigerador 

intermedi 

Capacitat del càrter 

Consum de lubricant 

Pressió en el càrter 

Consum específic de lubricant 

Cabal de lubricant 

Temperatura del lubricant 

Cabal d’aire d’admissió 

Cabal de gasos d’escapament 

Temperatura de l’aire 

d’admissió 

Temperatura dels gasos 

d’escapament 

Dades del control de 

combustible i refrigerant 

Viscositat del combustible a 

100ºC 

Residu carbonós del 

combustible 

Contingut d’aigua del 

combustible 

Corrosió a la làmina de coure 

del combustible 

pH del refrigerant a 20ºC 

Concentració de clorurs 

Concentració de sulfats 

Duresa total alemanya 

 

Dades de control del sistema  

Contingut compensat dels 

elements: argent, alumini, 

cadmi, crom, coure, ferro, 

manganès, molibdè, níquel, 

plom, antimoni, silici, estany 

i titani. 

Referència pel motor dels 

elements: argent, alumini, 

cadmi, crom, coure, ferro, 

manganès, molibdè, níquel, 

plom, antimoni, silici, estany 

i titani. 

Referència pel model dels 

elements: argent, alumini, 

cadmi, crom, coure, ferro, 

manganès, molibdè, níquel, 

plom, antimoni, silici, estany 

i titani. 

Referència per la marca dels 

elements: argent, alumini, 

cadmi, crom, coure, ferro, 

manganès, molibdè, níquel, 

plom, antimoni, silici, estany 

i titani. 

Referència genèrica dels 

elements: argent, alumini, 

cadmi, crom, coure, ferro, 
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Contingut de silici 

Contingut de sofre 

Contingut de zinc 

Altres continguts 

manganès, molibdè, níquel, 

plom, antimoni, silici, estany 

i titani. 

 

 

Taula 4.1. Resum dels camps de la base de dades del sistema de manteniment per les 

referències del treball 

 

A les taules 4.1 i 4.2 es defineixen els camps per a cadascun dels blocs de les bases de 

dades representades: lubricants, paràmetres de funcionament, combustible/refrigerant i 

actualització de referències, tant per al sistema de referència com per al sistema de la mostra. 

 

BASE DE DADES DEL SISTEMA DE MANTENIMENT 

Lubricant de mostra 
Paràmetres de 

funcionament 

Combustible i refrigerant 

de mostra 
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Dades de control del lubricant 

Color/Aspecte 

Densitat  

Viscositat a 40ºC 

Viscositat a 100ºC 

Índex de viscositat  

TAN 

TBN 

Punt d’inflamació  

Punt de combustió  

SAN 

SBN 

Punt d’enterboliment 

Volatilitat  

Residu carbonós 

Desemulsionabilitat  

Punt d’anilina 

Rigidesa dielèctrica 

Untuositat  

Corrosió a la làmina de coure 

Contingut d’aigua 

Dilució per combustible 

Productes insolubles en pentà 

i benzè 

Continguts de: argent, 

alumini,  bor, bari, calci, 

cadmi, crom, coure, ferro, liti, 

magnesi, manganès, molibdè, 

sodi, níquel, fòsfor, plom, 

antimoni, silici, estany, sofre, 

titani, vanadi, zinc i altres 

elements.  

Dades de control del motor 

Cabal de refrigeració del 

motor 

Cabal de refrigeració del 

refrigerador intermedi 

Temperatura de l’aigua de 

refrigeració del motor 

Temperatura de l’aigua de 

refrigeració del refrigeador 

intermedi 

Consum de lubricant 

Pressió en el càrter 

Consum específic de lubricant 

Cabal de lubricant 

Temperatura del lubricant 

Cabal d’aire d’admissió 

Cabal de gasos d’escapament 

Temperatura de l’aire 

d’admissió 

Temperatura dels gasos 

d’escapament 

Dades de control del 

combustible i el refrigerant 

Viscositat del combustible a 

100ºC 

Residu carbonós del 

combustible 

Contingut d’aigua del 

combustible 

Corrosió a la làmina de coure 

del combustible 

pH del refrigerant a 20ºC  

Concentració de clorurs 

Concentració de sulfats 

Duresa total alemanya 

 

 

Taula 4.2. Estructura de la base de dades del sistema de manteniment per a les mostres de fluids  

 

Finalment, es representa l’estructura de la segona base de dades, que recull totes les 

característiques morfològiques englobades en les tècniques de ferrometria. 

 

BASE DE DADES DEL SISTEMA FERROMÈTRIC 
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Dades de control Paràmetres quantitatius Paràmetres qualitatius 

Tipus de motor 

Característiques del motor 

Origen del lubricant 

Hores de funcionament 

Fotografia 

Comentaris 

Paràmetre DL 

Paràmetre DS 

Índex de severitat (IS)  

Concentració de partícules 

totals (CPD) 

Àrea  

Diàmetre equivalent  

Perímetre 

Factor de forma 

Longitud específica  

Amplària específica 

Factor d’aspecte 

Dimensió fractal 

 

Taula 4.3. Estructura de la base de dades per al sistema ferromètric 

 

4.3. Correcció dels continguts metàl·lics 

 

Els valors de les concentracions de les partícules metàl·liques mesurades en una mostra 

de lubricant no corresponen al desgast real de la màquina.[67] En conseqüència, es poden produir 

falses interpretacions sobre l’estat del manteniment del sistema. El treball soluciona aquest 

problema utilitzant un sistema de compensació dels resultats espectromètric proposat per 

Ontiveros.[67] En resum, els continguts metàl·lics es compensen de manera que es calcula un valor 

compensat sense tenir en compte les influències externes del motor i es guarden aquests valors a 

la base de dades exposada abans. Posteriorment, aquests valors s’apliquen per calcular les 

respostes del sistema expert i la generació de referències generalitzades. 

 

Entre els factors més importants que poden influir sobre les concentracions dels 

contaminants del lubricant hi ha els següents: 

 

— Les hores de treball del motor. 

— Els mecanismes d’eliminació dels contaminants (filtrats).   

— Els volums de lubricant afegits. 

— El volum del càrter. 

— Les hores de treball del lubricant. 
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Pel que fa a les hores de treball del motor, és difícil trobar un model matemàtic de 

generació de partícules de desgast en el temps, a causa de la complexitat dels fenòmens 

involucrats i de les circumstàncies pròpies de cada motor, com ara els manteniments parcials, els 

intervals de rodatge i les taxes de producció de partícules. 

 

El programa de manteniment preveu la compensació per filtratge, les hores de treball del 

lubricant, els volums del càrter i altres d’afegits que s’estudien més acuradament en els apartats 

següents. 

 

4.3.1. Efecte de l’eliminació d’impureses del lubricant 

 

Les partícules de desgast i impureses de l’exterior són perjudicials per a les màquines com a 

causa de contaminació del lubricant i poden desgastar els diferents sistemes del motor. Una altra 

causa de contaminació la constitueixen els productes de la combustió que es dipositen en el 

lubricant. Això implica que una eliminació adequada d’aquests residus és fonamental a l’hora de 

mantenir en perfectes condicions el sistema de lubricació. En els motors que es tracten en l’estudi 

hi ha dos mecanismes per eliminar les impureses corresponents al filtratge i la depuració. 

 

4.3.1.1. Sistemes de filtratge del lubricant 

 

El filtratge del lubricant és fonamental per trencar la cadena de desgast en el sistema de 

funcionament del motor. Per definició, el motor representa un generador de partícules de 

procedència diversa que es realimenta contínuament mitjançant el lubricant. Si no s’extreuen 

aquests residus, les mateixes partícules contaminants faciliten i acceleren la producció de noves 

partícules de desgast, de manera que el procés augmenta de magnitud. El filtratge intenta trencar 

aquest procés en funció del valor de la malla del filtre. 
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En conseqüència, el grau de filtratge representa un paràmetre important a l’hora d’evitar 

el desgast d’un motor, ja que correspon al diàmetre de la partícula més grossa capaç de travessar 

un filtre nou a baixa velocitat. En general, un filtre nou reté fins al 95% de les partícules que tenen 

un diàmetre superior al valor de la malla especificat. Per a les partícules més petites, la proporció 

que se’n reté disminueix ràpidament: el grau de filtració que es pot admetre per a un bon filtratge 

del lubricant en derivació sobre la canonada principal, se situa entre 5 µm i 10 µm.     

 

D’altra banda, els jocs entre els monyons i els coixinets del cigonyal en els motors 

d’aquestes característiques oscil·len entre 15 µm i 100 µm, amb una pel·lícula de lubricant d’un 

gruix mínim entre 5 µm i 75 µm sense càrrega o entre 5 µm i 15 µm amb càrrega,[78] de manera 

que és fonamental retenir les partícules dures que tenen un diàmetre superior a 5 µm o, almenys, 

entre 10 µm i 15 µm. 

 

Altres mètodes, ja comentats en capítols anteriors, es basen en un filtratge magnètic, de 

manera que el lubricant es mou per un zona imantada composta per dos imants i una reixeta 

magnètica. L’evacuació de les partícules captades pel sistema es tradueixen en un sistema de 

filtratge i control del desgast.    

 

4.3.1.2. Sistemes de depuració del lubricant 

 

Els sistemes de depuració més emprats en aquests tipus de motors corresponen als 

sistemes de centrifugació que depenen del tipus de lubricant, la velocitat de contaminació i el grau 

de depuració que es vol aconseguir. 

 

Aquesta depuració es realitza normalment amb equips autònoms, separats físicament del 

motor. Això comporta que la depuració es pugui efectuar de manera contínua, amb la màquina 

parada o després d’un període d’utilització del lubricant. 
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MEDI FILTRANT 
Depuració  en 

sec 

Depuració amb 

aigua 

Depuració 

magnètica 

Filtratge 

d’adsorció 

inactiu 

Filtratge 

d’adsorció actiu 

 

Eliminació de 

contaminants: 

Sòlids: 

Grans 

Petits 

 

Productes de la 

combustió: 

Dispersos 

Floculats 

 

Productes de 

l’oxidació: 

Insolubles 

Solubles 

 

Aigua 

 

Combustibles en 

dilució 

 

Gasos dissolts 

 

 

 

 

Sí 

Alguns 

 

 

 

No 

Sí 

 

 

 

Alguns 

No 

 

Una mica 

 

 

No 

 

No 

 

 

 

 

Sí 

Alguns 

 

 

 

No 

Sí 

 

 

 

Sí 

Alguns 

 

Sí 

 

 

No 

 

No 

 

 

 

 

Sí 

Alguns 

 

 

 

No 

No 

 

 

 

No 

No 

 

No 

 

 

No 

 

No 

 

 

 

 

Sí 

Alguns 

 

 

 

No 

Sí 

 

 

 

Alguns 

Molt poc 

 

Poc 

 

 

No 

 

No 

 

 

 

 

Sí 

Alguns 

 

 

 

Sí 

Sí 

 

 

 

Sí 

Sí 

 

Poc 

 

 

No 

 

No 

 

Efecte sobre els 

additius 

 

Molt dèbil 

 

Sí 

 

 

Nul 

 

Molt dèbil 

 

Alguns 

 

Taula 4.4. Medis filtrants dels lubricants respecte dels diferents tipus de contaminació[67] 

 

La depuració per centrifugació permet retirar una gran quantitat de partícules estranyes 

que tenen una grandària superior a 4 µm o 5 µm, i fins i tot algunes partícules molt denses més 

petites. A la taula 4.4 es presenta un recull de sistemes de filtratge de lubricants per a motor amb 

les principals característiques. 
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La gran majoria dels sistemes de filtratge i depuració no semblen capaços de detectar 

partícules de menys de 5 µm de diàmetre. Així doncs, els resultats espectromètrics no són 

afectats en principi per aquests sistemes. 

 

4.3.2. Efecte dels volums de lubricant afegits 

 

L’afegiment de volums de lubricant en el càrter d’aquests tipus de motor és molt habitual. 

Aquestes reposicions es deuen al mateix consum del motor i a les fuites del sistema de lubricació. 

Es considera que els volums afegits redueixen la concentració dels contaminants del lubricant. 

 

El sistema de manteniment predictiu de l’estudi ha de tenir en compte aquests fenòmens, 

de manera que els algoritmes de compensació del sistema ho reconeguin. Es parteix de la 

suposició que el lubricant perdut o consumit no produeix una variació de la concentració de 

contaminants en el lubricant romanent. Malgrat tot, una disminució del volum d’oli sempre 

implicarà indirectament un augment de la velocitat de contaminació i, un cop restaurat el volum 

inicial, una disminució de la concentració dels metalls de desgast. 

 

Alguns estudis estableixen un model matemàtic de contaminació en el lubricant, com ara 

Beck[24] i Espinoza,[33] per a un model de compensació. Aquest model engloba a partir de la taxa 

de generació de contaminants el consum de lubricant i el volum d’oli en el càrter constants, i 

postula que la concentració de partícules metàl·liques del lubricant en el càrter augmenta 

exponencialment fins al valor asintòtic, anomenat concentració d’equilibri. 

 

L’equació del sistema es concreta en aquesta fórmula:  

 

SFP
dt

tdm
−−=

)(
, 

 

on les variables representen el següent: 
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 m(t) és la massa de contaminants sòlids en un instant t (mg) 

 P és la velocitat de contaminació del lubricant (mg/h)´´ 

 F és la velocitat de retenció del filtratge (mg/h) 

 S és la velocitat de pèrdua de massa de contaminants per consum de lubricant 

(mg/h) .́ 

 

La velocitat de retenció del filtratge és determinada per l’expressió següent: 

 

)(
0

tm
V

Q
F f⋅

=
ε

, 

 

 on les variables representen el següent: 

 

  ε  és el rendiment del filtratge, la relació entre la massa de partícules retingudes i 

les partícules que entren en el sistema de filtratge, 

  Qf és el cabal mitjà del lubricant que circula pel sistema de filtratge (l/h), 

  V0 és el volum total del lubricant en el càrter (l). 

  

En aquest cas, es podria afirmar que l’eficiència del filtratge és nul·la per a una anàlisi 

espectromètrica a causa de la impossibilitat de detectar partícules més grans de 5 µm; per tant F 

= 0. 

 

La velocitat de pèrdua de massa és determinada per l’expressió següent: 

 

)(
0

tm
V
Q

S a= , 

 

 on les variables representen el següent: 
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  Qa  és el volum de lubricant afegit per unitat de temps (l/h). 

 

t
pos

Qa ∆
=

Re
, 

 

 on les variables representen el següent: 

 

Repos és el volum total d’elements afegits al motor en litres corresponent a les 

reposicions de lubricant efectuades entre dues mostres consecutives, 

  t∆  és el temps entre dues mostres consecutives (h), 

 

Si se substitueix S en l’equació inicial de definició del sistema, s’obté l’equació general del 

sistema de contaminació del lubricant per partícules sòlides: 

 

Ptm
V
Q

dt
tdm a =+ )(
)(

0

. 

 

Aquesta equació diferencial de primer ordre, integrada convenientment, porta la solució 

del sistema: 

 

00
)0()( )1( V

tQ

m
V

tQ

a
tm

aa

eCe
Q
P

C
∆−∆−

+−= , 

 

 on les noves variables representen el següent: 

 

  )0(mC  és la concentració inicial de contaminants de la mostra anterior, 

  )( tmC  és la concentració mesurada de contaminants en el temps t∆ , 

  P és la velocitat de contaminació del lubricant (mg/h). 

 

Si s’aïlla P i es considera que tQpos a∆=Re : 
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0

0

Re

Re

)0()(

1

)(

V
pos

V
pos

mtma

e

eCCQ
P

−

−

−

−
= . 

 

Aquesta expressió, tots els valors de la qual són mesurats, s’empra per calcular 

l’increment de les concentracions corregides per volums afegits caC∆ , suposant que la 

concentració de contaminants varia linealment en el temps: 

 

0V
tP

C ca
∆

=∆ . 

 

Si se substitueix l’equació anterior en aquesta última expressió, s’obté una altra expressió 

per a l’increment de les concentracions corregides tenint en compte les reposicions i els volums 

del càrter: 

 

0

0

Re

Re

)0()(

0
1

)(Re

V
pos

V
pos

mtm
ca

e

eCC

V
pos

C
−

−

−

−
=∆ . 

 

El model ha de tenir en compte que les diferències de volum en un mateix càrter en el 

temps es consideren com una reposició quan el volum augmenta i no es consideren quan 

disminueix. Això es basa a considerar que els augments de la càrrega provenen de noves 

quantitats de lubricant de reposició addicional per mantenir els nivells estables i a no tenir-los en 

compte en el cas contrari, ja que la càrrega eliminada no afecta les concentracions existents. 

 

4.3.3. Efecte de les hores de treball del lubricant  

 



Capítol 4. Manteniment predictiu de MEC de cogeneració mitjançant l’anàlisi del lubricant 

 

145

En el model exposat abans es considera que la variació de la concentració augmenta de 

forma lineal amb el nombre d’hores. Per ser acurats, seria convenient que totes les mostres fessin 

referència a un temps t, de manera que la correcció per hores de treball del lubricant una vegada 

realitzada la compensació seria: 

 

t
t

CCC r
camc ∆

∆+= )0( . 

 

El paràmetre t∆  correspon a l’interval de temps transcorregut entre dues mostres 

consecutives; tr és el temps de referència, que hauria de romandre constant al llarg del període 

d’utilització de la vida útil del lubricant o, encara millor, per a tota la vida útil del motor per 

considerar-lo una referència comparable. El temps tr en el sistema de manteniment s’ha establert 

per a un període fix de 500 hores per al tipus de motor estudiat en el sistema de manteniment. 

 

4.4. Actualització de les referències 

 

El sistema de manteniment que es proposa en el treball se situa a partir d’unes referències 

específiques per a cadascun dels paràmetres que hi intervenen. Es podrien distingir clarament cinc 

grups de variables en funció del tipus de referència que els relaciona. Així doncs, es tindria les 

variables següents: 

 

— Paràmetres de funcionament del motor, com per exemple el cabal de 

refrigeració del motor, el consum específic de lubricant o els volums afegits de 

lubricant, que s’han de referir a uns valors fixos donats pel constructor del motor o 

s’han de basar en l’experiència adquirida de funcionament. 

 

— Paràmetres fisicoquímics del lubricant, com per exemple la viscositat, el TBN 

o la rigidesa dielèctrica, que s’han de referir a uns valors característics del tipus de 
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lubricant utilitzat com a referència i, moltes vegades, a uns valors determinats pel 

fabricant del lubricant. 

 

— Paràmetres de la contaminació de lubricant, com ara la dilució, el contingut 

d’aigua o la matèria insoluble, que tenen un valor absolut i no necessiten cap 

actualització. 

 

— Paràmetres de qualitat del combustible i el refrigerant, com ara la corrosió a 

la làmina de coure o el pH de l’aigua de refrigeració, que s’han de referir a valors 

característics dels tipus de combustible i refrigerant utilitzats habitualment. 

 

— Paràmetres quantitatius i qualitatius de les partícules de desgast, com ara 

els continguts metàl·lics, el factor de forma o la dimensió fractal de les partícules, que 

s’han de referir a valors històrics i que, al mateix temps, s’han d’actualitzar perquè 

assoleixin els valors reals. 

 

És indispensable actualitzar els valors dels continguts metàl·lics, de manera que la 

concentració que es considera normal per a cada motor pugui variar amb el temps, ja que la taxa 

de generació de partícules de desgast assoleix un equilibri dinàmic en un cert temps que varia en 

funció de la marca i el tipus de motor i, fins i tot, entre motors. 

 

Les concentracions de les mostres depenen de les característiques metal·lúrgiques de 

cada motor i del disseny i de les condicions de treball d’aquest.  

 

Les referències dels diferents resultats espectromètrics de cada motor específic parteixen 

d’una referència individualitzada que es basa, en principi, en la referència per al model i la marca 

als quals pertany, que s’actualitza a mesura que s’obtenen noves mostres del motor. 
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Ontiveros[67] proposa un mètode d’assignació i actualització de referències, a partir dels 

valors de les concentracions metàl·liques compensades per a cada mostra. Aquí es recull aquest 

sistema i s’hi introdueix certes modificacions per al programa de manteniment predictiu del treball. 

 

El sistema de manteniment dissenyat en el treball es basa en cinc estats possibles de 

valors crítics que pot assolir cada variable de desgast: 

 

— Desgast normal 

— Desgast alt 

— Desgast molt alt 

— Desgast baix  

— Desgast molt baix 

 

L’avaluació d’una mostra es realitza mitjançant el valor relatiu de comparació L, definit de 

la forma següent: 

 

referència
referènciacompensat

L
−

= . 

 

Per realitzar un seguiment individualitzat de cada motor, és necessari actualitzar les 

referències de cada motor, amb la finalitat d’actualitzar-les al llarg del temps, així com la 

referència que agrupa tots els motors del mateix model. Si no es coneix el model del motor, 

s’utilitza una referència per marca, que també s’actualitza convenientment.  

 

Finalment, també es calcula una referència genèrica que agrupa tots els motors de la 

mateixa família, per als casos en què es desconeix la marca o en què la marca és nova. 

 

4.4.1. Actualització de la referència del motor 
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Com ja s’ha explicat a l’apartat anterior, l’actualització de les referències de cada motor 

s’utilitza per aconseguir uns valors més afinats de l’estat del motor. Aquesta actualització es 

realitza després de calcular el valor de les concentracions compensades. Ontiveros[67] proposa un 

sistema que atenua la diferència que hi ha entre el valor mesurat i el valor compensat Y, i la 

referència original Rc (dispersió), de manera que és possible corregir la referència original Rc. 

 

L’expressió apuntada és la següent: 

 

ccc R
A

RYR +−=
1

)(' , 

 

on les variables representen el següent: 

 

 Y és la concentració mesurada i compensada (ppm), 

 Rc és la referència original del motor específic (ppm), 

 Rc
’ és la referència actualitzada que s’utilitzarà per a la següent mostra (ppm), 

 A és el coeficient d’atenuació. 

 

El coeficient A pot ser fix o creixent, d’acord amb el nombre de mostres del motor. El 

valor de A variable representa una solució poc adequada, ja que a partir de la desena mostra, el 

sistema es comporta de manera poc sensible. D’altra banda, segons l’autor, valors fixos molts 

petits de l’atenuació sensibilitzen massa l’actualització i en conseqüència les referències s’apropen 

ràpidament als resultats. 

 

Es va optar per una solució de compromís, que consistia a assignar un valor d’atenuació 

igual a 3 com a valor més adequat entre una ràpida convergència al valor de referència i una 

sensibilitat baixa del sistema respecte de les entrades. 
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4.4.2. Actualització de la referència del model    

 

Una vegada definides les actualitzacions de les referències per als motors, com s’ha 

esmentat anteriorment, és lògic actualitzar les referències per als models, ja que podran servir 

com a valor en el cas de mostres d’un motor que entrin per primer cop en el sistema.  

 

Ontiveros[67] proposa la revisió periòdica d’aquestes referències per evitar que valors 

molt alts o molt baixos de contaminants influeixin excessivament en la referència per als models. 

 

Aquestes raons, i d’acord amb el període mitjà de recollida de mostres apuntat 

anteriorment de 500 hores de treball, que equivalen a un mes de funcionament, es va decidir 

actualitzar aquestes referències mensualment. Aquestes actualitzacions es basen en totes les 

mostres rebudes en aquest període de temps segons l’expressió apuntada per Ontiveros: 

 

mm

n

i
cm RB

n
RRR

i
+








−= ∑

=

1
))((

1

' , 

 

 on les variables representen el següent: 

 

  Rm és la referència anterior del model (ppm), 

  R’
m és la referència actualitzada del model (ppm), 

  N és el nombre de mostres rebudes en l’últim mes, 

  B és el coeficient d’atenuació. 

 

El coeficient d’atenuació pot ser fix o variable. En aquest cas, és variable i correspon al 

quocient entre el nombre de mostres rebudes del model mensualment i el nombre total de mostres 

del model: 

 

ModeldeltotalmostresdeNombre
períodeperModeldelmostresdeNombre

B = . 
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Si es considera el valor de B en funció del nombre de mostres, a la primera mostra 

l’atenuació té el valor 1, la qual cosa permet que la referència del model s’adeqüi ràpidament a 

partir de la referència de la marca o la referència genèrica, que serà la Rm que s’utilitzarà 

inicialment. En el cas que es tingui un conjunt de mostres del model, l’atenuació anirà prenent 

valors més baixos, de manera que serà més insensible enfront dels canvis i adoptarà un valor 

pràcticament constant. 

 

4.4.3. Actualització de la referència per la marca de fabricació 

 

Un altre cas que es produirà molt probablement en el programa de manteniment 

correspon al cas de l’entrada d’un motor al programa del qual només se sap la marca del 

fabricant del motor o l’aparició d’un nou model de la mateixa marca.  

 

En aquest cas es necessita una referència de marca com a valor mitjà de tots els models. 

Aquesta referència s’actualitza a partir de les referències dels models atenuant-les amb el 

coeficient C variable i mensual. 

 

L’expressió proposada per Ontiveros[67] és la següent: 

 

∑
=

⋅=
n

i
imf RCR

1

' )( , 

 

 on les variables representen el següent: 

 

  Rf  és la referència actualitzada de la marca (ppm), 

  C és el coeficient de ponderació. 

 

El valor de C és donat per: 
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MarcaladetotalsmostresdeNombre
ModelcadaapermostresdeNombre

C = . 

 

 

4.4.4. Actualització de la referència genèrica 

 

La referència genèrica s’utilitza per als casos en què les dades de la mostra no aporten 

cap informació del motor, excepte que és un motor de cogeneració dièsel estacionari de règim 

mitjà, o en el cas que es tracti d’un nou fabricant. 

 

L’actualització de la referència genèrica es realitza mensualment, mitjançant l’expressió 

proposada per Ontiveros:[67] 

 

∑
=

⋅=
n

i
ifg RDR

1

)( , 

 

on les variables representen el següent: 

 

  Rg és la referència genèrica actualitzada (ppm), 

  D és el coeficient d’atenuació. 

 

El valor d’atenuació D es calcula mitjançant l’expressió següent: 

 

totalsmostresdeNombre
MarcacadademostresdeNombre

D = . 

. 
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4.5. Definició del comportament de les variables del sistema de manteniment 

predictiu 

   

En aquest apartat es tracta de definir les variables que intervindran en el sistema de 

manteniment predictiu, així com les lleis de comportament de cadascuna.  

 

 

 

4.5.1. Valors de referència i desviacions 

 

Les variables del sistema de manteniment predictiu mitjançant l’anàlisi del lubricant 

descrites resumidament en apartats anteriors es detallaran en aquest apartat, fent una atenció 

especial als valors normals extrets de les diferents bases de dades del sistema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2. Esquema de les variables d’entrada en el sistema predictiu de manteniment 

 

Abans d’entrar a definir les variables s’ha de comentar que els valors característics 

d’alguns continguts metàl·lics de desgast han estat extrets d’un estudi anterior sobre una població 

molt àmplia de motors estacionaris proposada per Ontiveros,[67] en el qual, mitjançant l’anàlisi 
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estadística de les dades, s’arriben a proposar uns valors característics per a cada contingut del 

sistema com a referències de partida per iniciar el mecanisme de manteniment. 

 

Per començar, s’ha d’especificar que el sistema predictiu se sustenta en 79 variables 

d’entrada de manteniment. Aquestes variables es poden agrupar clarament en 7 conjunts definits 

per l’origen de la informació (vegeu la figura 4.2). Per ordre d’aparició en el sistema expert, hi ha 

les següents: 

 

— Variables de funcionament del motor: aquest grup de variables són definides pel 

mateix motor i representen la primera aproximació a l’estat de manteniment de la 

màquina des del punt de vista del funcionament. Està compost per les variables que 

conté la taula 4.5: 

 

Variables de funcionament del motor 

Cabal de refrigeració del 

motor 
Consum de lubricant Temperatura del lubricant Temperatura d’escapament 

Cabal de refrigeració refrig. 

int. 
Pressió en el càrter Cabal d’admissió Hores funcionament motor 

Temperatura aigua de refriger. Consum específic de lubricant Cabal d’escapament Hores funcionament lubricant 

Temperatura aigua refrig. Int. Cabal del lubricant Temperatura d’admissió  Volum de lubricant 

 

Taula 4.5. Esquema de les variables de funcionament del motor del sistema de manteniment 

 

— Variables de degradació del lubricant: aquest grup de variables és definit per la 

mostra del lubricant i es compara amb la referència originada pels valors del lubricant 

pur. Està constituït per les variables expressades a la taula 4.6: 

 

Variables de degradació del lubricant 

Color/Aspecte Punt de combustió  Rigidesa dielèctrica Contingut de sodi 

Densitat  SAN Untuositat  Contingut de fòsfor 

Viscositat a 40º© SBN Corrosió a la làmina de coure Contingut de sofre 

Viscositat a 100º© Punt de congelació Contingut de bor Contingut de vanadi 

Índex de viscositat  Volatilitat  Contingut de bari Contingut de zinc 
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TAN Residu de Conradson Contingut de calci Contingut d’altres elements 

TBN Desemulsionabilitat  Contingut de liti  

Punt d’inflamació  Punt d’anilina Contingut de magnesi  

 

Taula 4.6. Esquema de les variables de degradació del lubricant del sistema de manteniment 

 

— Variables de contaminació del lubricant: Aquest grup de variables són caracteritzades 

per fenòmens de bescanvi amb altres fluids de treball del sistema. En aquests casos, 

els valors de referència són fixos i invariables al llarg del temps. Les variables venen 

s’especifiquen a la taula 4.7: 

 

 

Variables de contaminació del l ubricant 

Contingut d’aigua  Dilució Insolubles en pentà i benzè  

 

Taula 4.7. Esquema de les variables de contaminació del lubricant del sistema de manteniment 

 

— Variables de desgast quantitatiu: aquest grup de variables el conté la mostra de 

lubricant i és definit pels continguts metàl·lics d’espectrometria. En aquest cas, les 

referències s’actualitzen tal com s’ha apuntat en apartats anteriors. Aquest grup està 

format per les variables de la taula 4.8: 

 

Variables de desgast quantitatiu 

Contingut d’argent Contingut de coure Contingut de níquel Contingut d’estany 
Contingut d’alumini Contingut de ferro Contingut de plom Contingut de titani 
Contingut de cadmi Contingut de manganès Contingut d’antimoni  

Contingut de crom Contingut de molibdè Contingut de silici   

 

Taula 4.8. Esquema de les variables de desgast quantitatiu del sistema de manteniment 
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— Variables de manteniment del combustible: aquest grup representa les entrades 

de propietats del combustible que poden informar indirectament de l’estat de 

manteniment de parts del motor. Està format per les variables que conté la taula 4.9: 

 

Variables de manteniment del combustible 

Viscositat a 100ºC Residu de Conradson Contingut d’aigua  Corrosió a la làmina de coure 

 

Taula 4.9. Esquema de les variables del combustible del sistema de manteniment 

 

— Variables de desgast qualitatiu: aquest grup defineix les variables de manteniment, 

la informació de la qual contenen els perfils de desgast de les partícules metàl·liques. 

Està integrada per les variables de la taula 4.10: 

 

Variables de desgast qualitatiu 

Paràmetre ferromètric DS 

Paràmetre ferromètric IS Paràmetre ferromètric PLP  Dimensió fractal de les 

partícules 

Paràmetre ferromètric DL 

Paràmetre ferromètric CPD Factor de forma de les 

partícules 

 

 

Taula 4.10. Esquema de les variables de desgast qualitatiu del sistema de manteniment 

 

— Variables de manteniment del refrigerant: aquest grup de variables està format per 

les propietats fonamentals que defineixen les característiques del sistema de 

refrigeració des del punt de vista del manteniment predictiu. Està compost per les 

variables de la taula 4.11: 

 

Variables de manteniment del refrigerant 

Valor del pH de l’aigua Contingut de clorurs Contingut de SOX Duresa total alemanya 

 

Taula 4.11. Esquema de les variables de manteniment del refrigerant del sistema de manteniment 
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Encara que a primera vista pugui semblar que el sistema és molt complicat, com s’apunta 

en el proper capítol el sistema està desglossat en tres nivells, en funció del grau de precisió del 

sistema i de la necessitat de rapidesa de la resposta. 

 

El programa de manteniment permet variar els paràmetres de comportament de cada 

variable, de manera que es pot realitzar per afinar per a cada motor el comportament de 

manteniment. Això representa uns clars avantatges, ja que el tècnic pot ajustar el sistema per a 

cadascuna de les particularitats de cada motor.  

 

En els subapartats posteriors es mostra el comportament d’algunes de les variables des 

de l’arxiu original o la referència de partida que s’utilitza per a cada motor inicialment. La 

modificació de les variables és possible des del mateix arxiu de referència del programa i també 

des de l’actualització dels valors referència. 

  

4.5.1.1. Variables de funcionament del motor 

 

El sistema de manteniment predictiu estableix 17 variables de funcionament molt 

relacionades amb el manteniment del motor i que es poden obtenir a partir del control in situ de 

paràmetres de funcionament del motor mitjançant programes SCADA. 

 

Aquestes entrades de variables de funcionament poden informar sobre tendències clares 

de l’estat de funcionament i manteniment del motor. En l’estudi, representen un 20% de les 

variables totals del sistema expert, encara que no són fonamentals per permetre funcionar el 

sistema, com es veurà en el capítol següent. 

 

A tall d’exemple, es recullen cinc variables del conjunt de valors de funcionament: 

 

— Temperatura de l’aigua de refrigeració del motor  
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Aquesta variable pot donar una idea de l’estat de funcionament del motor per 

comparació amb els valors estàndard del règim de funcionament de la màquina i és 

possible establir correlacions entre els dipòsits o les zones calentes del motor i l’estat 

intern del motor. Malgrat això, s’ha de tenir en compte que les variacions de temperatura 

exterior del motor, que potser en el cas de motor de cogeneració no són massa crítiques, 

i, d’altra banda, les variacions de règim de funcionament del motor en casos de fallades 

de la xarxa de connexió, són responsables del falsejament de les dades de temperatura. 

 

Això implica que una recollida de dades de temperatura del motor ha d’estar sotmesa a 

unes condicions externes i de funcionament normalitzades per poder comparar 

correctament els registres. 

 

A la figura 4.3 es mostra el comportament de la variable pel sistema expert, de la qual 

s’observen cinc estadis de treball, corresponents als valors de molt baix, baix, correcte, 

alt i molt alt. La utilització de la forma gaussiana per a les corbes d’acompliment no té 

gaire importància des del punt de vista del comportament de la variable i sembla el més 

adient en un sistema de manteniment, en el qual les variacions de les variables són 

relativament suaus. En tot cas, a la descripció del sistema expert del proper capítol es 

justificarà més detalladament. 

 

A la part superior esquerra de la figura es mostren les entrades del sistema de 

manteniment i, al costat, les respostes del sistema. En aquest cas, la línia vermella situa la 

variable en el comportament que li correspon.    

 

 La resta de variables segueixen el mateix model de representació, però el comportament 

de les corbes d’acompliment resulta diferent. 
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Figura 4.3. Comportament de la variable de funcionament: temperatura de l’aigua de refrigeració 

del motor 

 

— Pressió en el càrter 

 

Aquesta variable és una indicació molt interessant de l’estat de compressió del motor. Per 

al sistema de manteniment, això representa una indicació indirecta del grau de 

conservació dels tancaments a la cambra de combustió, és a dir, de l’estat de 

conservació dels segments i pistons.  

 

L’aspecte del comportament d’aquesta entrada s’ajustaria a la figura 4.4, tot i que com 

s’apunta a l’inici del capítol cada motor té uns valors característics. 
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Figura 4.4. Comportament de la variable de funcionament: pressió en el càrter 

 

— Consum específic de lubricant 

 

El consum de lubricant per unitat de temps i unitat de potència generada és una dada molt 

utilitzada pels fabricants de motors alternatius de gran cilindrada per avaluar l’estat del 

motor. Fins i tot, alguns constructors ajusten aquests valors al voltant d’1 g/kW h com a 

mesura de referència per assolir nivells de funcionament que es considerin correctes.  

 

El sistema incorpora aquesta entrada per avaluar alguns aspectes del manteniment que 

estan relacionats entre si de manera ponderada. A la figura 4.5 es mostra una 

representació de la variable del sistema per a l’arxiu de referència del sistema de 

manteniment, on s’observa els possibles comportaments de la variable conjuntament amb 

els rangs de treball previstos. 
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Figura 4.5. Comportament de la variable de funcionament: consum específic de lubricant 

 

— Volums de reompliment de lubricant 

 

Molt relacionada amb la variable anterior, el sistema també controla el volum de 

reompliment entre dues mostres consecutives de lubricant assajades. 

 

En aquest cas, es tracta d’una dada que s’utilitza en els càlculs del mateix programa, però 

també entra a formar part del sistema expert. Una desviació dels volums habituals de 

reompliment podria indicar fuites descontrolades del sistema, sempre tenint en compte 

que s’ha d’introduir el temps entre les mostres i el consum real específic del motor. 

 

A la figura 4.6 es mostra l’evolució del sistema per la variable de funcionament dels 

volums de reompliment de lubricant en el sistema expert de manteniment. 
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Figura 4.6. Comportament de la variable de funcionament: volums de reompliment 

 

4.5.1.2. Variables de degradació del lubricant 

 

En aquest apartat s’engloben les variables del sistema que mesuren la degradació del 

lubricant tant des del punt de vista de la desviació de les propietats fisicoquímiques del lubricant 

com de l’envelliment dels additius del lubricant. 

 

Per a les propietats fisicoquímiques del lubricant, es disposa de 19 variables, presentades 

en apartats anteriors, que representen les entrades possibles per a aquest grup. D’altra banda, es 

recullen les 11 variables responsables dels additius com a mesures espectrofotomètriques de 

determinats elements que componen químicament els additius dels lubricant. En aquest punt, s’ha 

de comentar que en alguns dels elements es dóna el problema que poden aparèixer d’un origen 

pel desgast dels components del motor i, a la vegada, poden estar inclosos com a bases 

elementals dels additius del lubricant. En aquests casos, s’ha optat per ponderar aquests efectes 

de manera que no condicionin gaire el comportament del sistema en general. 

 

A les pàgines posteriors es recullen entre totes les variables quatre exemples de valors 

d’entrada de degradació del lubricant: 
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— Viscositat del lubricant a 40ºC 

 

Les mesures de viscositat són molt ràpides i útils a l’hora d’avaluar l’estat del lubricant en 

un motor i, indirectament, indiquen l’estat de manteniment del motor. El sistema del treball 

recull aquesta mesura de manera que es poden simular els comportaments de la variable 

d’entrada. A la figura 4.7 de la pàgina posterior es mostra la variació del sistema enfront 

dels possibles valors d’entrada de la variable. 

 

 

 

Figura 4.7. Comportament de la variable de degradació del lubricant: viscositat a 40ºC 

 

— Index de basicitat total (TBN) 

 

Una altre aspecte important que s’ha de tenir en compte, com s’especificava en el capítol 

anterior, se centra en la reserva alcalina disponible en el lubricant. La utilització de 

combustibles pesants amb un alt contingut de sofre i impureses obliga a utilitzar un 

lubricant amb una reserva alcalina alta i un gran poder dispersant i detergent. Com a 

conseqüència, el valor del TBN representa un paràmetre important que cal tenir en 

compte en el moment d’avaluar la degradació del lubricant i, de retruc, l’estat del 
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manteniment del motor. A la figura 4.8 es presenta el comportament de la variable en el 

sistema d’entrada conjuntament amb els diferents nivells d’estat. És senzill apreciar, en 

aquest cas, que es defineixen tres nivells d’acompliment de la variable, ja que no és 

possible obtenir valors de la reserva alcalina per sobre dels valors de referència que dóna 

el lubricant nou. 

 

 

 

Figura 4.8. Comportament de la variable de degradació del lubricant: índex de basicitat total 

(TBN) 

 

— Residu  carbonós de Conradson 

 

Un altre paràmetre dintre d’aquest grup de variables és el residu carbonós com a variable 

relacionada amb el nivell de contaminació de la mostra tant per les impureses de la 

combustió com per les restes de les partícules de desgast. 

 

El comportament de la variable es mostra a la figura 4.9 de la pàgina següent, on 

s’aprecia que els valors correctes són molt propers a zero i que a mesura que augmenten 

s’obtenen estats de menys qualitat dintre de la mateixa variable. 
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Figura 4.9. Comportament de la variable de degradació del lubricant: residu carbonós de 

Conradson 

 

— Contingut de bari 

 

Com ja es comentava en apartats anteriors, es treballa amb uns continguts elementals que 

en principi han de tenir un origen totalment dirigit al lubricant.  

 

 

 

Figura 4.10. Comportament de la variable de degradació: contingut elemental de bari 
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En aquest cas s’ha proposat el bari, a causa que és un element molt habitual en la 

formulació dels additius detergents de molts tipus de lubricants.  

 

 

Com s’observa a la figura 4.10, partint d’uns valors de referència del lubricant original 

sense usar és possible establir una valoració de la degradació del lubricant en funció de la 

disminució del contingut elemental de bari en la mostra. Així doncs, s’han definit diferents 

estats de la variable en funció del nivell de contingut de bari. La corba de la dreta de la 

figura correspondria a l’estat correcte de la variable, mentre que en posicions més a 

l’esquerra hi ha els comportaments baix i molt baix. 

 

Fins aquí s’ha intentat resumir els diferents tipus de variables del grup de degradació del 

lubricant per poder avaluar el sistema de manteniment des d’aquest punt de vista. 

 

4.5.1.3. Variables de desgast quantitatiu 

 

En aquest apartat s’engloben les variables del sistema que mesuren el desgast quantitatiu 

del motor. Aquestes variables estan formades pels continguts metàl·lics típics del desgast i han 

estat estudiades en altres treballs (Wonsang,[89] Espinoza[32]) com a metodologia de seguiment de 

l’envelliment del motor. Correspon a un conjunt de 14 variables, cada una de les quals té 5 estats 

d’acompliment possibles. 

 

Es podrien definir uns continguts formats a partir de la part alta del motor i uns altres que 

d’alguna manera correspondrien a la part baixa. Com a exemple es proposa un element de 

cadascun dels subgrups especificats per visualitzar aquestes variables.  

 

— Contingut metàl·lic de ferro 
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L’element ferro representa el material de base de la gran majoria dels aliatges que formen 

els components del motor. Diferents autors com Ontiveros,[67] el situen com un indicador 

del desgast de la part alta del motor, conjuntament amb altres metalls com ara el crom, 

l’alumini i el níquel. 

 

 

 

Figura 4.11. Comportament de la variable de desgast quantitatiu: contingut elemental de ferro 

 

En aquest cas, la variable de comportament amb un valor central de ferro correcte és 

assignada per les referències calculades seguint la metodologia explicada en els apartats 

anteriors, de manera que s’actualitza per a cada mostra i, en tot cas, si no es coneix se 

substitueix per referències d’ordre superior i més generals. 

 

A la figura 4.11 es mostra un sistema de comportament de la variable ferro en el sistema 

expert. Les formes de les corbes d’acompliment són donades per l’experiència del tècnic 

i pels històrics acumulats de la màquina en concret o d’estudis estadístics acumulats en 

aquest tipus de motors. Aquest cas concret es basa en estudis previs realitzats per l’autor 

Ontiveros per a unes famílies de motors estacionaris de quatre temps de gran cilindrada. 

Tanmateix, s’han de tenir present que els valors inicials de referència representen 

primeres aproximacions als valors de desgast reals de cada motor. 
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— Contingut metàl·lic de coure 

 

D’altra banda, el contingut de coure és característic de la part baixa dels motors, 

concretament dels coixinets, conjuntament amb altres elements metàl·lics com ara el plom, 

l’estany i l’alumini. El sistema de referències i desviacions funcionaria com en el cas 

anterior, però amb la diferència que els valors absoluts de les concentracions són inferiors 

i de l’ordre de 20 ppm. 

 

 

 

Figura 4.12. Comportament de la variable de desgast quantitatiu: contingut de coure 

 

A la figura 4.12 es mostra el formulari de funcionament de la variable amb el seu 

comportament i els valors característics. 

 

4.5.1.4. Variables de manteniment del combustible 

 

En aquest apartat s’engloben les variables del sistema que mesuren els paràmetres 

característics del combustible i que, d’alguna manera, poden influir en l’estat de les cambres de 
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combustió, en la conservació de les vàlvules, etc. Alguns autors proposen correlacions entre 

diferents propietats del combustible i possibles problemes de manteniment associats.[65] Així 

doncs, es poden presentar alguns exemples significatius com ara el contingut de sofre dels fueloils, 

que condiciona les possibles durades dels col·lectors d’escapament i de les vàlvules 

d’escapament, per no comentar altres efectes quant a la corrosió. Un altre exemple sobre la 

importància del combustible correspon al contingut elemental de vanadi d’alguns combustibles 

pesants, que influeix directament en els dipòsits del material en els seients de les vàlvules, que 

dificulten el tancament total i deterioren els mateixos perfils de les vàlvules. D’altra banda, el 

control de la viscositat del fueloil pesant, sobretot a temperatures altes, és una garantia d’una 

bona polvorització del combustible.  

 

El sistema de manteniment incorpora quatre variables d’entrada de propietats 

fisicoquímiques per avaluar aquest efectes, com s’ha especificat en apartats anteriors. Aquestes 

variables es comparen en el sistema amb les dades del combustible utilitzat habitualment o amb 

les especificacions que el constructor del motor recomana per al fueloil.  

 

A les pàgines posteriors es recull entre totes les variables un exemple de valors d’entrada 

de manteniment del combustible: 

 

— Viscositat del combustible a 100ºC 

 

La viscositat a 100ºC és un paràmetre de qualitat del combustible relacionat amb el 

manteniment, ja que informa sobre l’estat de puresa del combustible. La majoria dels 

sistemes d’alimentació per a aquests tipus de motors realitzen una preparació del 

fluid consistent en un filtratge o una centrifugació i un escalfament del combustible. 

Per aquesta raó, és important conèixer el paràmetre de viscositat a alta temperatura. 

A la figura 4.13 s’aprecia l’evolució de la variable pels diferents valors d’entrada del 

programa. 
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Figura 4.13. Comportament de la variable del manteniment del combustible: viscositat a 100ºC 

 

4.5.1.5. Variables de desgast qualitatiu 

 

En aquest apartat, es tracta el manteniment predictiu des del punt de vista de les 

morfologies de les partícules de desgast. Una vegada es coneix la vessant quantitativa del 

desgast, també és important conèixer d’alguna manera la distribució de les grandàries, la 

morfologia de les partícules, de manera que sigui possible establir correlacions entre el residus de 

desgast i el tipus de fenòmens involucrats. El programa de manteniment té un subprograma de 

càlcul d’alguns paràmetres topològics, com ara la dimensió fractal de Richardson,[81] que 

caracteritzen diferents tipus de desgast en funció del perfil bidimensional de la partícula de desgast 

i del tipus de procés que l’ha generat. 

 

Com a exemple d’aquest grup de 7 variables es visualitzen 3 entrades del sistema com 

són el paràmetre DL (diàmetres grans) de la ferrometria, el factor de forma del perfil de la 

partícula i la dimensió fractal d’aquestes. 
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— Paràmetre de ferrometria DL 

 

El paràmetre DL, com s’ha apuntat en capítols anteriors, correspon al grau 

d’enfosquiment de partícules més gran de 10 µm de diàmetre equivalent; per tant, es 

dóna una idea del nivell de desgast sever que experimenta la màquina. Com més gran és 

el valor d’aquest paràmetre s’ha de suposar un desgast més important del motor. Els 

valors d’aquest paràmetre s’ajusten a una escala de 0 a 180, en la qual el valor 90 és un 

valor habitual. 

 

 A la figura 4.14 s’observa el comportament de la variable de ferrometria de 

lectura directa DL amb els nivells d’estat possibles. La variable està formada per cinc 

estats, en funció dels valors resultants de la referència o estat correcte. Cada motor té un 

valor propi, que és el resultat de la mitjana de totes les ferrometries realitzades per a 

aquell mateix motor. En cas que sigui la primera mostra, se cerca un valor general, que és 

la mitjana de tots els valors possibles de la base de dades. 

 

 

 

Figura 4.14. Comportament de la variable de desgast qualitatiu: ferrometria de lectura directa, 

DL 
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— Factor de forma de les partícules de desgast 

 

Dintre dels possibles paràmetres morfològics aplicables a una partícula de desgast 

mitjançant una anàlisi d’imatges, el programa utilitza el factor de forma[69] [71] com a 

definidor del tipus de desgast que es produeix en el sistema. Així doncs, aquest paràmetre 

serveix com a entrada en el programa de manteniment i juntament amb els altres defineix 

una resposta del sistema de manteniment a una variable de sortida anomenada estat de 

desgast qualitatiu. 

 

A la figura 4.15 es mostra la variable comentada amb els valors dels models purs de 

desgast de les partícules.  

 

 

 

Figura 4.15. Comportament de la variable de desgast qualitatiu: factor de forma 

 

— Dimensió fractal 

 

Un altre paràmetre que es podria utilitzar a l’hora de caracteritzar perfils de partícules 

seria la dimensió fractal. Els processos de generació de partícules de desgast són 
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processos molt complexos en els quals es barregen molt efectes superposats i, molt 

sovint, caòtics. Els fractals són les estructures resultants d’aquest tipus de fenòmens, que 

són invariants quant a les escales. Estudis realitzats per autors diversos[81] apunten que és 

possible caracteritzar perfils de desgast mitjançant tècniques fractals. La dimensió fractal 

avalua el nivell de complexitat de la partícula des del punt de vista de la irregularitat 

d’aquesta. D’aquesta manera, es podria dir que la dimensió fractal unitat representa la 

recta i es caracteritzaria per una complexitat nul·la de perfil. D’altra banda, valors de 

dimensió fractal propers a 2 suposarien perfils altament complexos i enrevessats. Alguns 

estudis realitzats sobre partícules de calci com a conseqüència del desgast de pròtesis han 

donat resultats molt interessants. 

 

 

 

Figura 4.16. Comportament de la variable de desgast qualitatiu: dimensió fractal 

 

A la figura 4.16 es mostra el comportament de la variable dimensió fractal per a les 

partícules de desgast. Com s’aprecia, el rang de valors dels diferents patrons dels models 

purs de desgast és força estret, cosa que indicaria un grau de complexitat morfològica 

similar. 
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Finalment, es mostra un exemple de les variables de manteniment del refrigerant i del 

combustible com a indicador de l’estat de manteniment del motor. 

 

4.5.1.6. Variables de manteniment del refrigerant 

 

En aquest apartat s’engloben les variables del sistema que mesuren els paràmetres 

característics del refrigerant i que, d’alguna manera, poden informar de l’estat del sistema de 

refrigeració. Alguns autors proposen correlacions entre diferents propietats del refrigerant i 

possibles problemes de manteniment associats.[65] Així doncs, es poden presentar alguns 

exemples significatius, com ara el valor del pH del fluid de refrigeració, que és un paràmetre molt 

sensible a les possibles contaminacions del sistema. Així doncs, una variació d’aquest paràmetre 

conjuntament amb altres variables podria palesar problemes de manteniment del motor. Un altre 

exemple sobre la importància del refrigerant correspon a la duresa total alemanya com a mètode 

per avaluar les calcificacions del sistema de refrigeració. Un manteniment incorrecte del sistema 

de refrigeració condueix normalment a un augment de les temperatures de treball del motor i del 

lubricant que pot detectar el sistema, de manera que es pot protegir la màquina. 

 

El sistema de manteniment incorpora quatre variables d’entrada de propietats 

fisicoquímiques per avaluar aquests efectes, com es va especificar en apartats anteriors. Aquestes 

variables es comparen amb les dades del refrigerant utilitzat habitualment o amb les 

especificacions que el constructor del motor recomana per al líquid refrigerant.  

 

— El pH de l’aigua de refrigeració 

 

A tall d’exemple, es mostra l’evolució de la variable de manteniment del refrigerant sobre 

el pH de l’aigua de refrigeració per il·lustrar aquest grup d’entrades del sistema. A la 

figura 4.17 es visualitza aquesta variable amb la distribució dels estats de manteniment. 
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Com s’aprecia, el valor de la corba correcte coincideix amb un valor de partida de pH 

igual a 7. Si bé és cert que cada sistema de refrigeració del motor parteix d’un valor de 

pH característic, s’ha de començar per uns valors inicials que el programa de 

manteniment anirà canviant a mesura que es disposi de mostres del sistema de 

refrigeració. D’altra banda, els valors de les corbes d’acompliment també seran afectats a 

mesura que el fitxer del sistema expert per al motor acumuli experiència sobre el 

funcionament del sistema de refrigeració. 

 

 

 

Figura 4.17. Comportament de la variable de manteniment del refrigerant: pH de l’aigua 
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CAPÍTOL 5. DIAGNOSI DELS MEC DE COGENERACIÓ MITJANÇANT 

L’ANÀLISI DEL LUBRICANT 

5.1. Introducció 

 

Aquest capítol pretén fer una explicació detallada del sistema expert de manteniment 

anomenat MANCOGEN. Per definir el concepte de sistema expert, és necessari definir l’àmbit 

de la intel·ligència artificial en el qual s’ha desenvolupat. No és l’objecte de l’obra entrar a fer una 

dissertació detallada sobre intel·ligència artificial,[76] però val a dir que és un mètode eficaç per 

manipular coneixements sobre un tema i els procediments generals per trobar respostes 

adequades a situacions concretes. D’aquesta manera, els sistemes experts són, juntament amb la 

robòtica i els reconeixedors d’imatges i del llenguatge, eines interessants en el món de 

l’enginyeria.  

 

El concepte de sistema expert va ser introduït el 1977 com a conseqüència d’un projecte 

que pretenia reconèixer l’estructura de les molècules químiques a partir de la informació d’un 

conjunt d’assaigs preestablert. Així doncs, un sistema expert correspon a un programa informàtic 

que incorpora el coneixement d’una o diverses persones experimentades, de manera que el 

sistema pugui respondre com si ho fes el tècnic, i , alhora, explicar i justificar les respostes 

donades. Llavors, quan es diagnostica un cas real, no només s’ha d’atribuir els qualificatius 

adequats, sinó que s’ha de justificar les raons de la sentència. D’altra banda, el sistema ha de 

tenir una estructura que permeti ampliar el coneixement i corregir errors. 

 

El capítol proposa un sistema expert en lògica difusa,[45] capaç de diagnosticar fallades i 

predir avaries a partir de les variacions dels resultats de les anàlisis dels fluids que intervenen en el 

funcionament d’un motor i, en la mesura de les seves possibilitats, que compleixi les condicions 

imposades a tot sistema expert. A causa de les característiques pròpies del sistema, l’estudi 

inclou el desenvolupament informàtic del sistema, que va realitzar el mateix doctorand. 
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5.2. Alguns conceptes dels sistemes experts: la lògica difusa 

 

Com comentava en l’apartat anterior, el sistema de manteniment realitzat per l’autor es 

basa en la lògica difusa per manejar el sistema. S’ha considerat convenient per comprendre millor 

el sistema introduir alguns apartats primordials d’anàlisi conceptual i matemàtica de la lògica 

difusa. 

 

5.2.1. Estat actual de la lògica difusa 

  

En els últims anys, s’ha produït un ràpid creixement del nombre d’aplicacions de la lògica 

difusa. Aquest ventall d’aplicacions engloba des de productes de consum directe, com ara 

càmeres i microones, fins a processos de control industrial i instrumentació mèdica o sistemes de 

presa de decisions. La raó d’aquest fenomen s’ha de cercar en el mateix concepte de la lògica 

difusa. 

 

El concepte de lògica difusa es pot abordar des de dos vessants: en el sentit estricte de la 

paraula, la lògica difusa correspon a un sistema lògic com a extensió d’una lògica multivalor. 

Malgrat això, també es podria definir en el sentit ampli de la paraula com el sinònim de la teoria 

dels conjunts difusos, una teoria que preconitza les classes d’objectes amb límits poc definits com 

a graus d’acompliment de l’element. El que és important dintre d’aquest tipus de lògica és 

adonar-se que tant el funcionament com l’esperit d’aquest sistema són diferents dels sistemes 

tradicionals de lògica multivalor. 

 

La lògica difusa[27] tracta, en definitiva, del concepte de precisió. La raó d’aquesta 

afirmació es basa a avaluar si en molts casos és necessari que la resposta tingui molta precisió 

perquè sigui correcta. El pare d’aquesta teoria, L. A. Zadeh,[92] enunciava l’expressió següent: 

“La precisió no és certa.” Amb aquesta expressió es vol incidir en la importància de la dualitat 

entre precisió i rellevància. En molt casos, la cerca de la precisió en un tema impedeix arribar a 

una resposta ràpida i important per a la resolució del sistema. En aquestes moments, la precisió 
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es converteix en una càrrega innecessària i que no aporta a la resposta més qualitat de 

funcionament. Amb aquestes afirmacions no es pretén donar la imatge que els sistemes difusos ho 

poden resoldre tot, però en els sistemes en què les sortides han de ser ràpides i la precisió no és 

un factor preponderant, i d’aquests problemes d’enginyeria n’hi ha molts, el sistema difús resulta 

extremadament útil i eficaç.  

 

Tenint en compte les limitacions d’àmbit exposades anteriorment, els sistemes de lògica 

difusa són senzills i fàcils d’entendre, ja que treballen amb conceptes lingüístics que qualsevol 

persona pot comprendre fàcilment. D’altra banda, són tolerants amb les dades imprecises, fins al 

punt d’acceptar entrades parcials de dades del sistema per donar una resposta vàlida en funció 

de la informació disponible. 

 

5.2.2. Funcionament del sistema de lògica difusa 

 

L’abast del treball no preveu realitzar una descripció detallada del sistema de 

funcionament difús, però, per situar el tema del treball, sí que es fa una breu posada al dia dels 

conceptes més importants dels sistemes difusos enfocats cap a sistemes experts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.1. Esquema del sistema de funcionament de la lògica difusa 

 

Un sistema expert es podria definir amb l’esquema de la figura 5.1. Es tracta d’un sistema 

de tractament de dades que consta de tres parts fonamentals:[29] 

SISTEMA 

D’INFERÈNCIA 

Espai de variables d’entrada Espai de variables de sortida 
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— Una part d’entrada de dades o inputs del sistema, que en el treball correspondrien als 

diferents assaigs realitzats en el lubricant d’un motor. 

— Una part del sistema que conté les regles internes de funcionament del sistema, en 

aquest cas anomenat sistema d’inferència. 

— Una part del sistema de lògica difusa que elabora les respostes del sistema; en el 

nostre problema, l’estat de manteniment del motor. 

 

5.2.2.1. Les variables de la lògica difusa 

 

Les variables del sistemes de lògica difusa parteixen del concepte mateix dels conjunts 

difusos. Es podria dir que un conjunt difús és un agrupació d’informació sense unes fronteres 

clarament definides, de manera que poden pertànyer al grup elements amb un grau 

d’acompliment parcial. Per entendre aquesta afirmació, s’ha de considerar que en altres lògiques 

la pertinença a un conjunt d’un element impedia la pertinença a altres grups. Això implica que, en 

la lògica difusa, els diferents elements de l’espai lògic poden pertànyer a diferents grups amb 

diferents graus d’acompliment.  

 

Un exemple molt utilitzat per il·lustrar aquest tema es podria trobar en els dies de la 

setmana. Aquests poden pertànyer a dos grups, els dies laborables i el cap de setmana. Si es vol 

formar el conjunt dels dies festius, s’està d’acord a afirmar que els dies diumenge i dissabte 

pertanyen clarament al grup. En canvi, es podria dir que el dia divendres pertany tant al grup de 

cap de setmana com al grup de dies laborables. Per descomptat que aquesta percepció és molt 

imprecisa; tan poc precisa com el fet mateix. Llavors, seria possible assignar un grau 

d’acompliment per a aquesta percepció en funció de com percep realment la gent aquests 

esdeveniments enfront de la classificació unilateral útil per a propòsits exclusivament de càlcul. 
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Així doncs, la lògica difusa té l’habilitat de respondre a una qüestió sí-no amb una 

resposta no-força-sí o sense resposta. Això és el que realitzen molt sovint les persones, però 

que moltes vegades és difícil per a un ordinador. 

 

Resumint aquest raonament, es podria dir que la lògica difusa generalitza el concepte 

booleà de la lògica sí-no. Continuant amb l’exemple anterior, es podria dir que s’assigna “cert” 

al valor 1 i “fals” al valor 0, de manera que es permet valors discrets entre ells. Com a 

conseqüència d’això, dissabte i diumenge tindrien un valor d’acompliment 1 dintre del conjunt 

cap de setmana, i divendres podria tenir un valor de 0,8, és a dir, tècnicament s’estaria parlant 

d’una lògica multivalor.   

 

 

 

Figura 5.2. Comportament de la variable de manteniment del refrigerant: pH de l’aigua 
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El valor de la variable pH de l’aigua de refrigeració del motor té un valor 1 per al conjunt 

correcte quan el valor real de la variable coincideix amb 7. A mesura que s’allunya d’aquest 

valor, el grau d’acompliment de la variable respecte a aquest grup va disminuint. El mateix 

raonament es podria expressar per als diferents conjunts de treball de la variable. Com es pot 

apreciar a la figura 5.2, es podria donar el cas de valors de la variable que donessin un grau 

d’acompliment igual per a dos conjunts de pertinença, és a dir, que acomplirien de la mateixa 

forma en el grup correcte i en el grup baix. 

 

L’única condició que ha de complir el sistema se centra a aconseguir que la funció 

d’acompliment satisfaci la variació de valor entre 0 i 1. La mateixa variable pot assolir la forma 

que es vulgui per aconseguir-ne la definició acurada del comportament. 

 

Un conjunt clàssic s’expressaria de la manera següent:  

 

}{ 7≥= xxA . 

 

Es podria dir que el conjunt difús resulta d’una extensió d’un conjunt clàssic. Si X 

correspon a l’univers de discurs i els seus elements s’expressen com x, llavors un conjunt difús A 

a X es defineix com un conjunt de parells ordenats de la manera següent: 

 

{ }XxxxA A ∈= )(,µ . 

 

µA(x) s’anomena funció d’acompliment de x a A. Les funcions d’acompliment 

configuren cada element de X a un valor d’acompliment entre 0 i 1. Hi ha diferents morfologies 

de les funcions d’acompliment. Les corbes més emprades corresponen a les de tipus triangular. 

En el treball s’ha optat per utilitzar funcions gaussianes de doble cara perquè la variació del grau 

d’acompliment de les variables sigui més suau i tingui una valors d’acompliment alts en intervals 

amplis. De totes maneres, la topologia de la corba d’acompliment no influeix gaire la resposta del 
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sistema, però sí que és important situar-hi els valors característics de manera adequada i les 

amplituds de les corbes d’acompliment. 

 

Una altra possibilitat és crear una corba d’acompliment pròpia en funció de les 

característiques de la variable, que en alguns models resulta interessant. 

 

5.2.2.2. Els operadors de la lògica difusa 

 

Fins aquí s’ha definit el funcionament de les variables d’un sistema de lògica difusa. Però 

aquestes variables s’han d’acompanyar amb una lògica pròpia per poder-les combinar. Així 

doncs, les operacions lògiques AND queden definides en lògica difusa per l’operació MIN 

(mínim), les variables de la qual queden restringides en el rang (0, 1). D’altra banda, l’operació 

OR de la lògica clàssica se substitueix en la lògica difusa per l’operació MAX (màxim) i finalment 

l’equivalent de l’operació NOT A en lògica difusa és 1-A, suposant que A és una variable difusa. 

Encara que altres autors com Yager, Dubois i Prade proposen altres tipus d’operacions, no han 

arribat a ser tan àmpliament utilitzades com les especificades anteriorment. De totes maneres, el 

sistema permet definir les pròpies regles lògiques en el cas que es dubti de l’eficàcia de les 

típiques proposades en el treball. 

  

5.2.2.3. Les regles en un sistema expert de lògica difusa 

 

Una vegada es tenen les operacions lògiques del sistema, conjuntament amb els conjunts 

difusos, aquests s’han de manipular per formular regles que el sistema entengui. Aquí entren en 

joc les estructures condicionals que s’apliquen en la lògica difusa. Els conjunts difusos realitzen la 

funció de subjectes en una oració i els operadors s’assumeixen com a verbs de l’afirmació. Una 

regla del sistema podria tenir l’estructura següent: 

 

Si x és A, llavors y és B, 
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 on A i B són valors lingüístics definits com a conjunts difusos en els universos de discurs X 

i Y, respectivament. La part de la sentència condicional de la regla “x és A” s’anomena 

antecedent o premissa; mentre que la part de la sentència condicional “y és B” s’especifica com 

a conseqüència o conclusió. Per exemple: 

 

Si pH és alt, llavors estatrefrigeració és baix. 

 

En aquest cas, alt representa un número entre 0 i 1; per tant, la interpretació serà numeral. 

D’altra banda, baix es representa com un conjunt difús i, conseqüentment, se centra en una 

assignació del conjunt difús baix a la variable de sortida estatrefrigeració. 

 

5.2.2.4. El mètode d’implicació del sistema expert de lògica difusa 

 

La interpretació de les estructures condicionals involucren diferents parts. En primer lloc, 

avaluar l’antecedent, és a dir, convertir en número de grau d’acompliment l’entrada de la variable 

i, posteriorment, aplicar-hi els operadors lògics. En segon lloc, aplicar aquest resultat a la 

conseqüència de l’afirmació. Aquest últim pas s’anomena implicació. A les lògiques clàssiques o 

binàries, si l’estructura condicional és certa, llavors la conclusió també ho és. En canvi, a la lògica 

difusa, si l’antecedent és cert amb un grau d’acompliment, llavors la conseqüència és també certa 

en el mateix grau d’acompliment. Així, es podria donar el cas d’avaluar un antecedent amb 

múltiples variables d’entrada i una conclusió també amb múltiples sortides. En conseqüència, la 

funció d’implicació modifica el conjunt difús en el grau especificat per l’antecedent. La forma més 

habitual de modificar un conjunt difús de sortida és el truncament, mitjançant la funció min 

(mínim), o també escalant el sistema mitjançant la funció prod. 

 

D’altra banda, cada regla va acompanyada d’un pes, paràmetre valorat entre 0 i 1, que 

representa el nivell d’importància dintre de tot el sistema. Així doncs, és possible definir regles 



Capítol 5. Diagnosi dels MEC de cogeneració mitjançant l’anàlisi del lubricant 

 

185

amb poc pes, és a dir, que no influeixin en el sistema, i, a més a més, basant-se en l’experiència 

del dissenyador, donar més rellevància a certes regles i menys a d’altres. 

  

5.2.2.5. El mètode d’agregació de les regles del sistema expert de lògica difusa 

 

 Continuant la descripció del sistema de lògica difusa, una vegada definides les regles de 

treball del sistema, s’ha de poder integrar aquestes regles en una única etapa del sistema, la funció 

de la qual és definida pel sistema d’inferència. En el treball es defineix el sistema mitjançant el 

tipus Mamdani, encara que n’hi ha altres, com ara el Sugeno. El sistema d’inferència Mamdani és 

el més utilitzat actualment per definir sistemes d’ajuda a la decisió. Aquest sistema va ser el 

primer que es va construir segons la teoria dels conjunts difusos com a proposta per controlar 

una turbina de cicle combinat sobre la base de les regles de control lingüístiques obtingudes de 

l’experiència dels operadors de la planta.[92]  

 

 Aquest sistema té la particularitat respecte d’altres que es necessita un procés de 

desdifusificació, és a dir, la conversió de la resposta del sistema en un valor que és interpretat pel 

conjunt difús de les variables de sortida. 

 

5.2.2.6. El mètode de desdifusificació del sistema expert de lògica difusa 

 

 Com s’ha vist fins ara, el procés de qualsevol sistema d’inferència en lògica difusa està 

compost per les parts següents: difusificació de les variables d’entrada, aplicació dels operadors 

lògics en els antecedents, implicació dels antecedents cap a les conclusions, agregació de les 

conclusions mitjançant les regles i, finalment, desdifusificació.  

 

 Habitualment es necessita obtenir un valor final de la variable de sortida per aconseguir un 

resultat útil en el problema que s’ha de resoldre. En aquesta etapa és quan adquireix importància 

el procés de desdifusificació: es tracta d’obtenir un valor numèric a partir del conjunt difús generat 
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pel sistema d’inferència. Hi ha molts mètodes a l’hora de la conversió en un valor de les variables 

de sortida. El més emprat per a sistemes d’ajut a la decisió és el mètode centroide, basat en la 

utilització de la mitjana ponderada de tots els punts de dades del conjunt difús de sortida. Hi ha 

altres opcions, com el mètode bisector, el mètode de la mitjana dels màxims, el mètode del major 

dels màxims, el mètode del menor dels màxims i altres. 

 

5.3. Desenvolupament del programa de manteniment predictiu MANCOGEN 

 

En  l’apartat anterior, s’ha intentat donar una visió ràpida de les característiques dels 

sistemes de lògica difusa per poder entendre amb més profunditat el sistema expert realitzat per 

l’autor i el programa informàtic que li dóna suport, el MANCOGEN. 

 

 

 

5.3.1. Introducció 

 

Actualment, les exigències de fiabilitat de la maquinària, la tendència cap a les reduccions 

de personal, així com els costos afegits de les aturades imprevistes, impulsen cada vegada més 

contundentment les tècniques de monitorització i, en concret, les tècniques de manteniment 

proactiu mitjançant el lubricant. 

No seria just afirmar que una sola tècnica de manteniment predictiu és adequada per 

obtenir informació sobre l’estat de funcionament i manteniment d’una màquina, ja que totes les 

tècniques han de ser complementàries per conduir a la resposta més acurada possible. En aquest 

treball, l’estudi del manteniment predictiu s’ha centrat en l’anàlisi dels fluids del motor, per intentar 

obtenir la resposta del sistema més fiable possible dintre de les limitacions que imposa l’origen de 

la informació. Malgrat tot, el sistema que es presenta en aquest apartat intenta definir les relacions 

entre símptomes i fallades per esbrinar les autèntiques limitacions d’aquesta tècnica. 
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Com es constata en el següent apartat, els sistemes experts de manteniment mitjançant 

l’anàlisi dels lubricants constitueixen un àmbit d’estudi poc conegut i poc utilitzat. Per aquesta raó, 

l’autor del treball es va plantejar la realització d’un programa de manteniment predictiu que 

d’alguna manera recollís l’experiència en aquest camp de la tècnica, però que introduís novetats 

pel que fa al funcionament i els paràmetres d’avaluació.  

 

El programa MANCOGEN, desenvolupat per l’autor sota l’entorn Microsoft Visual 

Basic, intenta assolir els objectius expressats anteriorment dintre del món de la lògica difusa.[3] 

En principi, el plantejament de l’estudi es va enfocar cap a solucions globals de manteniment per 

obtenir respostes prou completes per a la valoració del sistema mecànic. Però, posteriorment, es 

va comprendre que un programa expert de manteniment no havia de convertir-se en una eina 

d’enginyeria tan complicada d’utilitzar, tan lenta i amb una necessitat d’informació tan elevada 

que fos difícil d’aplicar. L’esquema de realització del programa es visualitza a la figura 5.3. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.3. Configuració del disseny del programa de manteniment MANCOGEN[36] 

Considerant les premisses anteriors es va establir uns criteris clars per al disseny del 

programa de manteniment predictiu: 

 

— El programa havia d’oferir diferents nivells de manteniment de manera que es pogués 

modular el grau d’aprofundiment del manteniment i el temps de resposta, bé pel temps 

d’avaluació dels assaigs o bé per la possibilitat de disponibilitat d’informació. 

 

— El programa havia de dissenyar-se sota un entorn amigable que fos fàcil d’utilitzar i 

que permetés obtenir la informació d’una manera còmoda. 
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— El programa havia de permetre que tècnics especialitzats poguessin modificar el 

sistema expert, de manera que es poguessin realitzar les modificacions oportunes en 

funció de les especificacions de la màquina, és a dir, havia de tenir una configuració 

oberta. 

 

— El programa havia de disposar d’un subprograma de càlcul de perfils de partícules de 

desgast per dimensió fractal i una base de dades de topologia de les partícules per 

intentar establir relacions causa-efecte entre les partícules de desgast i el tipus de desgast 

involucrat en el motor. 

 

— El sistema expert havia de funcionar sota la lògica difusa, per poder obtenir uns 

comentaris, unes diagnosis i unes recomanacions de l’estat de manteniment dels motors 

de cogeneració. 

 

5.3.1.1. Alguns exemples de referència 

 

L’anàlisi del lubricant ha estat des de fa uns anys una tècnica utilitzada per moltes 

companyies subministradores per avaluar l’estat del fluid i la seva disponibilitat per continuar en 

funcionament.[68] Actualment, mitjançant noves tècniques com les apuntades en els apartats 

anteriors, ha estat possible arribar a la monitorització del motor a través de l’estudi i el seguiment 

dels diferents paràmetres i contaminants del lubricant. En conseqüència, algunes companyies 

disposen d’un sistema d’avaluació propi que, encara que en molts casos no és factible anomenar-

los sistemes experts, són intents per acostar el manteniment predictiu mitjançant el lubricant als 

motors de cogeneració.  

 

En aquesta introducció es distingirà entre els sistemes d’ajuda al seguiment del lubricant 

en l’àmbit nacional i en l’àmbit europeu. El primer cas que s’avalua és el sistema ADOC de la 

companyia REPSOL-YPF. Aquest sistema expert s’ha desenvolupat en col·laboració amb el 

Centre de Motors Tèrmics de l’Escola Politècnica de València. Es tracta d’un programa expert 
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que analitza l’estat de manteniment del motor en funció d’un conjunt de variables principals com 

ara la viscositat, el TBN, l’aigua, els elements insolubles, la matèria carbonosa i els continguts 

metàl·lics, a més d’altres continguts, de manera que es dóna una resposta del sistema amb un 

lògica probabilística. El sistema permet actualitzar les concentracions metàl·liques de desgast, de 

manera que s’estableixen uns índexs de parametrització per determinar si el lubricant està fora 

dels rangs adequats i si l’estat del motor és correcte. El sistema és capaç de fer comentaris, 

diagnosis i recomanacions en funció de les entrades del sistema, amb la qual cosa constitueix un 

autèntic sistema expert de manteniment. És l’únic programa expert desenvolupat en l’àmbit estatal 

basat en l’estat del lubricant. El funcionament del programa es basa en l’assignació de 

probabilitats als paràmetres d’entrada del programa conjuntament amb l’assignació de diferents 

probabilitats per a les regles i per a les respostes de sortida basades en el càlcul estadístic de les 

variables per cada tipus de motor i pels històrics de les seves bases de dades.  

 

D’altra banda, hi ha altres companyies que ofereixen un servei de vigilància del lubricant, 

però que no hi impliquen sistemes experts de manteniment. Per exemple, EXXON utilitza el 

servei EPS (Exxcare Plus Service). De la mateixa manera que el programa anterior, intenta oferir 

la màxima d’informació possible sobre l’estat del lubricant i contrasta els resultats amb l’estat del 

motor. El sistema monitoritza els canvis en les concentracions dels metalls de desgast a intervals 

regulars. Sembla que aquestes anàlisis combinades amb les que han realitzat els gestors dels 

motors ofereixen mitjans per predir possibles avaries del motor. El sistema combina la 

monitorització del motor amb el lubricant emprat. La principal diferència amb altres sistemes és la 

presa de mostres a intervals aproximats de 2.000 hores de motor, moment en què es realitza un 

estudi detallat del lubricant, i un grup d’anàlisis rutinàries a intervals aproximats de 500 hores. La 

quantificació de la concentració de partícules de desgast metàl·liques en el lubricant es realitza 

mitjançant espectrometria cada dues preses de mostres i per ferrometria de lectura directa cada 

quatre mostres. La combinació dels dos sistemes permet una detecció fiable de les diferents 

grandàries de partícula, que varien des d’1 µm fins a 100 µm. El mostreig cada 2.000 hores 

consisteix en una anàlisi ferrogràfica per avaluar la topologia de la partícula per establir les causes 

i els efectes que és possible que les produeixin, de manera que s’integra en el sistema un examen 

qualitatiu de la mostra que valora les partícules en quatre categories, basant-se en la proporció 
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d’àrea coberta en el ferrograma. A causa de la complexitat de l’assaig ferrogràfic, s’utilitza 

sempre que hi ha indicis de contaminació per l’anàlisi espectromètrica. Per la freqüència amb què 

el sistema efectua l’anàlisi i pel tipus d’anàlisi que fa és menys econòmic que altres sistemes. El 

sistema Exxcare expressa els resultats de les últimes 8 mostres, de manera que es pot avaluar 

l’evolució temporal dels paràmetres del lubricant i de les partícules de desgast, així com de les 

fotomicrografies de la ferrografia. 

 

Altres companyies, com MOBIL mitjançant el sistema PFA (progresive fast analisis), 

han utilitzat sistemes basats en el lubricant per obtenir informació de l’estat de manteniment del 

motor de manera econòmica. El sistema es basa en quasi 20 paràmetres diferents del lubricant, 

que es comparen amb els històrics d’una base de dades central, de manera que es poden establir 

uns valors de perill en funció de l’experiència acumulada. El sistema avalua paràmetres com ara la 

viscositat, la contaminació per combustible, el punt d’inflamació, el contingut d’aigua, el TBN, el 

SAN, l’oxidació, els elements insolubles i els continguts metàl·lics. L’espectrometria infraroja 

s’utilitza per determinar l’aigua, l’oxidació i la matèria insoluble de manera relativa mitjançant la 

caracterització d’uns pics determinats del diagrama. D’altra banda, els continguts metàl·lics es 

detecten mitjançant espectrometria d’emissió per plasma. El sistema suggereix les causes més 

probables del problema i recomana els canvis de lubricant. 

 

A excepció del sistema ADOC, que és realment un sistema expert probabilístic de 

manteniment basat en l’anàlisi del lubricant, a la resta de sistemes avaluats l’etapa de diagnosi i de 

manteniment predictiu, en què el sistema està capacitat per donar una resposta amb un cert marge 

de fiabilitat sobre l’estat del motor i els requeriments de manteniment, és força deficient.  

 

5.3.2.Etapes de manteniment del sistema 

 

Com s’ha comentat anteriorment, el sistema dissenyat té diferents etapes de manteniment 

en funció de les disponibilitats d’informació i del temps de resposta del sistema. D’altra banda, 

també s’ha d’aclarir que el mateix programa expert de manteniment proposa assolir etapes de 
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manteniment més elevades en funció de les respostes del sistema, de manera que es generen els 

criteris d’actuació que ha de seguir l’usuari per seleccionar el tipus de manteniment desitjat.  

 

Com s’ha comentat en el cas d’EXXON  amb el servei Exxcare, ja s’apunta 

incipientment una tendència cap a aquest tipus de configuracions. Altres autors, com Arnaiz i 

Terradillos,[4] de TECKNIKER, proposen dividir el procés de manteniment en diferents etapes 

per poder optar a donar una resposta més ràpida i menys costosa de manteniment que impliqui 

una anàlisi rutinària del sistema. 

 

Seguint aquestes directrius, el sistema MANCOGEN proposa tres nivells de manteniment 

per ordre d’importància i complexitat per al manteniment predictiu dels motors de cogeneració: 

 

— Manteniment ràpid 

— Manteniment avançat 

— Manteniment de recerca 

 

Els nivells de manteniment són acumulatius, de manera que cada nivell implica els 

anteriors. 

 

5.3.2.1. Manteniment ràpid 

 

Aquesta primera etapa de manteniment es caracteritza per la poca informació necessària 

per extreure resultats sobre l’estat de manteniment. S’han seleccionat els paràmetres d’entrada 

del sistema que donen, al mateix temps, força informació del sistema i que són relativament ràpids 

d’executar.  

 

L’objectiu d’aquest nivell és avaluar tendències de l’estat de manteniment del motor i 

detectar anomalies clares en el sistema de funcionament. Per aquesta raó, el sistema està compost 

dels grups d’entrades següents: 
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— Variables de funcionament del motor relacionades amb el manteniment 

Correspon a un conjunt de paràmetres donats pel mateix sistema de funcionament del 

motor. En aquest cas es disposa de les variables següents, ja comentades en el capítol 

anterior:  

 — Cabal de refrigeració del motor. 

 — Cabal de refrigeració del refrigerador intermedi. 

 — Temperatura de l’aigua de refrigeració del motor. 

 — Temperatura de l’aigua de refrigeració del refrigerador intermedi. 

 — Consum de lubricant. 

— Pressió en el càrter. 

— Consum específic de lubricant. 

— Cabal de lubricació del sistema. 

— Temperatura de lubricació. 

— Cabal d’aire d’admissió. 

— Cabal d’aire d’escapament. 

— Temperatura de l’aire d’admissió. 

— Temperatura de l’aire d’escapament. 

 

La gran majoria dels motors de cogeneració disposen d’aquesta informació tant des del 

punt de vista dels valors recomanats pel constructor com dels valors que es donen a la planta per 

a sistemes de control de tipus SCADA de monitorització del motor.  

 

D’altra banda, també es disposa de la informació sobre les incidències conjuntes del 

motor i el lubricant. 

 

— Variables de funcionament del lubricant: 

Corresponen a les variables relacionades amb les durades de funcionament del lubricant i 

del motor, juntament amb altres paràmetres que el sistema expert utilitza per realitzar 

operacions internes, per exemple el càlcul d’actualitzacions de referències de desgast: 
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— Temps de funcionament del motor en hores. 

 — Temps de funcionament del lubricant en hores. 

— Nombre de reompliments de lubricant entre les dues mostres consecutives. 

 — Volum total de lubricant afegit entre dues mostres consecutives. 

 

En aquest cas, la informació s’extreu més aviat del personal de la planta de manteniment. 

Aquestes dades es traurien molt probablement dels fulls de control del manteniment correctiu del 

motor. 

 

En tercer lloc, entrarien variables pròpies del lubricant relativament senzilles d’analitzar i 

que, com s’exposava anteriorment, són indicatives de tendències en l’estat de manteniment. 

 

— Variables de degradació del lubricant: 

Es tractaria de les propietats fisicoquímiques següents: 

 — Color/aspecte. 

 — Densitat. 

 — Viscositat a 40ºC. 

 — Viscositat a 100ºC. 

   — Índex de viscositat. 

 

Finalment, s’avaluen dos paràmetres relacionats amb la contaminació del lubricant, que 

són paràmetres operatius ràpids de mesurar i que tenen una gran sensibilitat a la contaminació. 

 

— Variables de contaminació dels fluids motors:  

— Contingut d’aigua del lubricant. 

— Nivell de pH de l’aigua de refrigeració del motor. 

 

Com es pot imaginar, pel tipus d’informació que es maneja no es pretén disposar d’una 

informació acurada del sistema si no ha arribat a esbrinar tendències clares de fallades i possibles 
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inicis de problemes en la màquina. El conjunt de variables representa 24 entrades, que donarien, 

després d’entrar en el sistema expert, una resposta de manteniment. 

 

5.3.2.2. Manteniment avançat 

 

Aquesta segona etapa de manteniment englobaria l’etapa anterior, però en aquest cas es 

disposaria d’un volum d’informació més gran que permetria una resposta més precisa de les 

variables de sortida. Alguns autors com Ontiveros[67] o Figueroa[35] ja proposen aquest model 

com a base del sistema expert de manteniment; d’altra banda, molts serveis d’anàlisi del lubricant 

apunten que aquests paràmetres poden ser una referència per mesurar la degradació del lubricant 

i la contaminació quantitativa per partícules de desgast. Alguns exemples s’han especificat 

anteriorment, però n’hi ha d’altres, com ara el sistema OIL-TECH, amb patent americana 

WEARCHECK,[4] que preconitza aquests paràmetres per determinar l’estat de manteniment. 

 

La composició de les variables en aquest tipus de manteniment és determinada pels 

següents elements afegits respecte de l’etapa anterior: 

 

— Variables de degradació del lubricant: 

Es composaria de les propietats fisicoquímiques del lubricant: 

 — TAN 

 — SAN 

— TBN 

 — SBN 

 — Rigidesa dielèctrica 

 — Residu de Conradson 

 

D’altra banda, també es disposa de les variables de contaminació del sistema per a 

aquest tipus de manteniment avançat: 
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— Variables de contaminació del lubricant: 

— Dilució del lubricant pel combustible. 

— Insolubles de pentà i benzè del lubricant. 

— Continguts per espectrometria d’emissió del lubricant: argent, alumini, bor, 

bari, calci, cadmi, crom, coure, ferro, liti, magnesi, manganès, molibdè, sodi, 

níquel, fòsfor, plom, antimoni, silici, estany, sofre, titani, vanadi i zinc. 

 

S’ha d’especificar, com es presenta més extensament en apartats posteriors, que aquests 

continguts d’espectrometria tenen uns orígens diferenciats en funció del tipus d’element. Així 

doncs, com a exemple es podria dir que l’element ferro correspon clarament a una font de 

desgast del motor i que, en canvi, continguts com el bari o el liti formen part obligatòriament dels 

additius del lubricant. En alguns elements es podria donar el cas que el contingut tingués dos 

orígens diferents, de manera que, en aquest casos, s’ha de ponderar amb cautela el valor amb 

què influeix en el sistema.   

 

El paràmetre de dilució, en aquest cas, potser seria més convenient anomenar-lo 

contaminació per combustible, ja que a causa de l’elevada viscositat dels combustibles pesants 

la contaminació del lubricant per fuel comporta un augment de la viscositat. 

 

El conjunt de variables per a aquesta etapa de manteniment representa 55 entrades, que 

donarien, després d’entrar en el sistema expert, una resposta de manteniment. 

 

5.3.2.3. Manteniment de recerca 

 

L’última etapa de manteniment englobaria les anteriors i representaria una cerca de 

l’origen dels problemes de manteniment des del punt de vista del manteniment proactiu. Amb els 

paràmetres afegits s’intenta arribar a donar una resposta més acurada del sistema entrant quant a 

l’origen de la causa del funcionament anormal. 
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En aquest apartat s’introdueixen alguns paràmetres fisicoquímics nous, però sobretot 

s’analitza el manteniment des del punt de vista de les partícules de desgast més grans de 10 µm, 

que l’anàlisi espectromètrica no és capaç de detectar. En aquest nivell s’arriba a avaluar 

ferrometria de lectura directa i ferrometria analítica. Això, juntament amb el seguiment d’altres 

fluids importants del motor, com ara l’aigua de refrigeració i el combustible emprat en la 

combustió. 

 

Diferents autors preconitzen aquests dos últims fluids com a bases d’un manteniment 

integral dels motors d’encesa per compressió de cogeneració. Fins i tot, alguns fabricants de 

motors com DEUZT[65] recomanen realitzar diferents assaigs sobre l’aigua de refrigeració i el 

combustible com a mesura per assegurar un estat òptim del sistema de refrigeració i una 

minimització de la producció de cendres que poden afectar la cambra de combustió. 

 

Llavors s’especifica les variables afegides al sistema i no incloses en les etapes anteriors: 

 

— Variables de degradació del lubricant: 

— Punt d’inflamació del lubricant 

— Punt de combustió del lubricant 

 — Punt de congelació del lubricant 

— Volatilitat del lubricant 

 — Desemulsionabilitat del lubricant 

 — Punt d’anilina del lubricant 

 — Untuositat del lubricant 

 — Corrosió a la làmina de coure del lubricant 

 

Encara que algunes d’aquestes variables aïllades no poden donar massa informació del 

sistema ni del grau de degradació del lubricant, en combinació amb altres poden arribar a 

detectar  tendències de processos anormals. Per exemple, en el cas de la desemulsionabilitat del 

lubricant com a mesura de la capacitat d’expulsió d’aigua del lubricant, en col·laboració amb el 

contingut d’aigua del lubricant poden donar una idea del grau d’eficàcia del sistema de 
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centrifugació del lubricant, des del punt de vista de l’esgotament dels additius de formulació del 

lubricant. El paràmetre d’untuositat, que es fa servir en certs lubricants sintètics de nova 

generació, juntament amb la viscositat a temperatures baixes indiquen les conseqüències sobre el 

motor de les aturades productives obligatòries d’alguns motors de cogeneració. És a dir, un 

motor amb aturades econòmiques habituals hauria de controlar aquests dos últims paràmetres per 

evitar els desgastos excessius dels cilindres i els segments dels pistons, ja que, encara que els 

motors es mantenen a una certa temperatura, es podria dir que s’estan engegant fora del règim 

d’estabilitat de la viscositat d’un lubricant monograu. 

 

 En tot cas, com s’ha comentat anteriorment, el sistema analitza paràmetres relacionats 

amb el manteniment del fluid combustible i l’aigua de refrigeració i també: 

 

— Variables de degradació del combustible: 

— Viscositat del combustible a 100ºC 

— Residu carbonós del combustible 

 — Contingut d’aigua del combustible 

 — Corrosió a la làmina de coure del combustible 

 

— Variables de degradació de l’aigua de refrigeració: 

 — Índex de pH de l’aigua de refrigeració 

  — Contingut de clor de l’aigua de refrigeració 

  — Contingut de SOx de l’aigua de refrigeració 

  — Duresa total alemanya de l’aigua de refrigeració 

 

Finalment, el sistema disposa dels paràmetres ferromètrics tant des de la vessant 

quantitativa com de la qualitativa. En aquest punt s’introdueixen com a paràmetres els valors 

ferromètrics de lectura directa, així com tots els paràmetres derivats d’aquests últims, i també els 

paràmetres qualitatius de la ferrometria analítica, en concret la que es basa en dues 

característiques: el factor de forma de les partícules de desgast i la dimensió fractal. 
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Diferents estudis sobre tribologia aplicada[2] han arribat a establir relacions entre el tipus 

de desgast produït en una màquina i la forma de les partícules de desgast. D’altra banda, autors 

com Stachowiak[81] han utilitzat la dimensió fractal de les partícules de desgast com a paràmetre 

per controlar el desgast. 

 

Així doncs, el sistema de manteniment introdueix aquestes variables per intentar esbrinar 

mitjançant un estudi estadístic el tipus de desgast predominant en la màquina i, al mateix temps, 

avaluar quantitativament el nombre de partícules que circulen en el lubricant: 

 

— Variables de les partícules de desgast: 

— Variable DL i DS  de ferrometria de lectura directa. 

— Índex de severitat (IS) de la ferrometria de lectura directa. 

— Concentració total de partícules (CPD) i percentatge de partícules grans 

(PLP)  de la ferrometria de lectura directa. 

— Factor de forma i dimensió fractal de les partícules de desgast. 

 

5.3.3. Actualització de les dades del sistema de manteniment 

 

El sistema de manteniment permet introduir totes les variables especificades abans en 

dues bases de dades elaborades amb el Microsoft Access, que consten de 7 taules de dades, 

en les quals es recullen totes les variables. L’esquema de la informació es determina en el 

diagrama de blocs de la figura 5.4. 

 

 

 

 

 

 

 

FUNCIONAM

.ESTÀNDAR 

FUNCIONAM

.MONITORIT. 

LUBRICANT 

REFERÈNCIA 

LUBRICANT 

MOSTRA 
COMBUST. 

REFERÈNCIA 

COMBUST. 

MOSTRA 
REFRIGER. 

REFERÈNCIA 

REFRIGER. 

MOSTRA 
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Figura 5.4. Esquema de distribució de relacions entre el sistema de referència de les variables i el 

sistema de recollida d’informació de mostreig 

 D’aquesta manera, el programa inclou tota la informació que tracta el sistema expert i el 

mòdul de visualització de les variables. S’hi observa clarament la correspondència entre les 

variables de referència, en les quals es basaran les referències del sistema expert, i les variables 

d’estat de cada mostra, que es compararan amb les anteriors.  

 

 

 

Figura 5.5. Formulari d’entrada de les dades de funcionament dels motors del programa 

MANCOGEN 
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La metodologia utilitzada per introduir les dades en el programa s’aprecia en la figura 5.5, 

que és un exemple del cas del mòdul d’entrada general de les dades de funcionament de 

referència. L’estructura de carpetes apilades és molt senzilla i fàcil d’utilitzar. En cadascun dels 

mòduls és possible executar totes les operacions bàsiques d’una base de dades: afegir registres, 

modificar registres, confirmar registres, cancel·lar operacions d’entrada de valors i esborrar 

motors. 

 

 En el cas del mòdul d’entrada de les variables de la mostra de lubricant, una vegada 

confirmada l’entrada d’una nova mostra es calculen les noves referències actualitzades tal com 

s’apuntava en el capítol anterior, de manera que queden preparades per actualitzar el sistema 

expert de manteniment. 

 

 

 

Figura 5.6. Formulari d’entrada de les dades de les mostres de lubricant dels motors del 

programa MANCOGEN 
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A la figura 5.6 es presenta el formulari d’entrada per a les mostres de lubricant, que 

serviran per engegar el sistema expert de manteniment. El sistema proposa un número de 

referència que es conservarà per a aquesta mostra i que la identificarà unívocament en tot el 

procés de manteniment. D’altra banda, es podria afegir que si el motor és nou i no es disposa 

d’informació sobre les referències d’aquest, el sistema li assigna les més properes respectant 

l’ordre següent: primer s’avalua si hi ha motors del mateix model; si no n’hi ha, s’analitza si n’hi ha 

de la seva marca, i, si tampoc no n‘hi ha, s’introdueix una referència genèrica basada en tots els 

motors de la base de dades. 

 

Aquesta assignació de referències, com es pot apreciar, permet que qualsevol motor 

disposi dels valors més adequats possibles per poder aplicar les regles d’inferència del sistema 

expert. D’altra manera, la posada en marxa del sistema expert seria impossible. 

 

5.3.4.Visualització de les variables del sistema de manteniment 

 

Com s’ha comentat en capítols anteriors, la visualització dels valors històrics dels 

paràmetres de manteniment és una eina molt eficaç a l’hora de detectar problemes en el sistema 

de funcionament i manteniment del motor.  
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Figura 5.7. Visualització dels paràmetres ferrogràfics en el programa MANCOGEN 

Així doncs, per posar un exemple, la visualització de la pressió en el càrter del motor al 

llarg del temps informa de manera concisa sobre l’estat de tancament de la cambra de combustió. 

Partint de valors de referència relativament baixos es pot apreciar l’augment sostingut del 

paràmetre a mesura que els segments perden efectivitat. Segons això, un programa de 

manteniment ha de permetre una visualització temporal de les variables de manera senzilla. 

MANCOGEN està preparat per a aquesta tasca mitjançant els mòduls de visualització que 

segueixen l’esquema de la figura 5.7. 

 

El sistema permet seleccionar qualsevol motor i seguir l’evolució de qualsevol paràmetre 

de manteniment al llarg del temps. 
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5.3.5.Disseny  del sistema expert de manteniment per lògica difusa 

 

En capítols anteriors s’ha fet una introducció resumida a la lògica difusa. El sistema 

dissenyat pel doctorand està construït amb Matlab, de manera que permet l’entrada automàtica 

per a cada mostra de lubricant en el sistema expert mitjançant una connexió directa del programa 

amb les bases de dades del sistema de manteniment.[27] El programa[57] disposa de tres opcions 

principals: 

 

— La primera executa el programa expert per habilitar les respostes del sistema. 

 

— La segona, dirigida a usuaris avançats, permet editar el model d’expertesa per a cada 

motor i realitzar-hi les modificacions oportunes.  

 

— La tercera permet aprofundir en la representació de les superfícies de resposta del 

sistema expert enfront de les diferents variables. 

 

Com s’observa en els apartats anteriors, el programa de manteniment presenta un disseny 

obert, de manera que permet realitzar les modificacions oportunes per millorar l’acció 

d’expertesa en cada sistema.  

 

5.3.5.1. Execució del programa expert de manteniment 

 

El funcionament del programa d’expertesa es basa en l’avaluació de l’última mostra de 

seguiment del sistema per al motor. Això implica que s’accedeix a totes les bases de dades del 

sistema per poder obtenir els valors que ha d’avaluar el programa. D’altra banda, es generen 

cada cop les referències oportunes que situaran les corbes d’acompliment de les variables 

d’entrada en el sistema en valors propis per al motor que s’ha d’estudiar. Una vegada el 

programa disposa de tota la informació, inicia el motor d’inferència, que aplica les regles del 
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sistema expert, seguint els passos especificats en l’apartat anterior, de manera que es dóna una 

resposta sempre en funció del nombre d’entrades que s’ha utilitzat.  

 

El sistema expert no dóna una sola resposta de sortida. Seria absurd pensar que un únic 

valor seria suficient, ja que es malmetria informació. Per això el treball proposa 11 índexs o taxes 

d’estat de manteniment com a indicadors de l’estat de manteniment de diferents parts de la 

màquina i, també, alguns índexs generals. 

 

Una altra característica del sistema expert, que potser altres sistemes de consultes no 

inclouen, és que dóna respostes vàlides per a manteniments eficients o molt eficients, és a dir que 

el sistema no solament és capaç de detectar problemes, sinó també d’avaluar el nivell de 

manteniment des de la perspectiva de l’eficiència. D’aquesta manera, les variables de sortida 

tenen en compte els nivells de perill del motor i també avaluen l’eficiència del sistema de 

manteniment emprat en el motor.  

  

5.3.5.1.1. Definició de les variables de sortida de manteniment 

 

Tal com s’expressava anteriorment, el programa disposa d’un conjunt de variables de 

sortida del sistema expert que s’expliciten en aquest apartat. La figura 5.8 mostra en conjunt el 

sistema expert amb les variables d’entrada a la part esquerra, ja comentades en un altre capítol, 

el motor d’inferència a la zona central i les variables de sortida al costat dret de la figura. 
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Figura 5.8. Esquema del sistema expert del programa MANCOGEN 

 

 Com s’aprecia a la figura 5.8, s’han establert diferents índexs de resposta del sistema, 

que es poden agrupar en dues classes: 

 

— El grup format pels estats de manteniment, és a dir, que avaluen la condició de 

diferents parts del motor o la condició general de la màquina. En aquest grup s’inclouen 

les variables següents: estat de funcionament, estat de manteniment, estat de l’alimentació, 

estat dels segments-camises (part alta del motor), estat dels rodaments (part baixa del 

motor), estat de les vàlvules i estat de la refrigeració. Les dues primeres són de caràcter 

general i la resta són específiques de diferents parts funcionals del motor. 

— El grup format per les taxes de manteniment, és a dir, la condició dels fluids del 

sistema i de les partícules que transporta. En aquest grup s’inclouen les variables següents: 

taxa de desgast quantitativa, taxa de desgast qualitativa, taxa de degradació i taxa de 
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contaminació. Les dues primeres fan referència a l’àmbit del desgast enfocat a les 

partícules i les dues últimes fan referència als fluids del motor. 

 

Un cop comentats els trets fonamentals de les variables de sortida, fóra bo entrar a 

especificar, amb profunditat, l’origen i la justificació de cada una d’aquestes. 

 

— Estat de funcionament: bàsicament, aquesta variable es nodreix de les variables de 

funcionament d’entrada, combinades amb altres variables pròpiament de manteniment. 

Com a variable d’estat general, intenta donar una visió general del funcionament del 

motor mitjançant els paràmetres d’entrada. També s’ha de dir que s’alimenta de les 

variables de sortida específiques paral·lelament a les regles del sistema, de manera que 

registra l’acumulació de la resta de paràmetres. 

 

— Estat de manteniment: de la mateixa manera que la variable anterior, aquesta és una 

variable general que es genera de l’acumulació de les altres variables i de l’avaluació 

paral·lela de les entrades del sistema. Les inclouen la gran majoria dels sistemes experts 

de manteniment.[63] [55] 

 

 

— Estat de l’alimentació: aquesta variable es concentra en determinats paràmetres 

d’entrada molt relacionats amb l’estat dels injectors i les bombes d’alta pressió, que estan 

relacionats amb el combustible i alguns paràmetres del lubricant com ara la dilució i el 

contingut de vanadi, i més indirectament amb altres variables que hi estan relacionades 

com ara les temperatures d’escapament. D’altra banda, per posar un altre exemple, 

residus carbonosos elevats també denotarien problemes de degoteig dels injectors a 

causa de la producció de nombroses carbonisses a la cambra de combustió. 

 

— Estat dels segments i les camises: aquesta variable representa la part alta del 

motor. A causa de la diferència de la procedència dels continguts metàl·lics dels diferents 

orígens del desgast,[67] alguns autors la defineixen directament com la conseqüència d’uns 
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certs continguts metàl·lics com ara el ferro, el crom i el níquel. Malgrat això, per afinar la 

resposta de l’estat el sistema s’alimenta d’altres paràmetres com ara el funcionament de la 

pressió del càrter i el consum específic del motor. 

 

— Estat dels rodaments: la variable, en aquest cas, segueix la mateixa mecànica, de 

manera que els continguts de desgast analitzats corresponen al plom, l’estany i el coure[67] 

com a paràmetres característics d’aquesta part del motor, combinats amb altres entrades 

predominants com els desgastos abrasius i de rodolament que es produeixen en casos de 

principis de fallades catastròfiques i que tenen molta importància. 

 

— Estat de les vàlvules: s’ha de tenir en compte sempre que el sistema de distribució 

estigui lubricat pel mateix fluid que el càrter. És possible esbrinar certes tendències en el 

sistema de distribució en funció dels paràmetres de funcionament i de les propietats del 

lubricant. Així, es podria dir, per exemple, que un augment continuat de la temperatura 

d’escapament, sense el corresponent augment de la temperatura d’admissió, és un 

símptoma típic d’un tancament de les vàlvules defectuós provocat probablement per la 

pèrdua de material en la zona del seient o per dipòsits de vanadi o carbonissa en la 

mateixa zona. D’altra banda, aquests últims paràmetres conjuntament amb continguts 

també elevats de ferro, crom i níquel ajudarien a deduir tendències del sistema de 

distribució. 

 

— Estat de la refrigeració: les variables d’entrada de l’aigua de refrigeració són molt 

útils en aquest cas, ja que informen sobre l’estat de manteniment del sistema de 

refrigeració. A banda d’aquests, hi ha altres paràmetres que també poden afinar la tasca 

de resposta del sistema, com són ara, per exemple, els cabals de refrigeració per detectar 

fuites i les temperatures de refrigeració per intuir problemes de calcificacions i obturacions 

en el sistema de refrigeració. 

 

— Taxa de desgast quantitatiu: alguns experts de manteniment[67] ja utilitzen un 

paràmetre semblant per determinar si la concentració de partícules de desgast, en general, 
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supera uns certs nivells que el sistema considera alarmants. La variable es basa en els 

resultats de l’espectometria d’emissió dels continguts de ferro, crom, níquel, plom, estany 

i coure. 

 

— Taxa de desgast qualitatiu: en aquest cas, es concentra en les entrades dels 

paràmetres que donen informació sobre el tipus de desgast predominant que es produeix 

en el motor. Així doncs, s’utilitzen les variables ferromètriques de lectura directa, que 

expressen valors de severitat del desgast, i les variables ferromètriques analítiques, que 

informen sobre el tipus de desgast produït en el motor. Això, juntament amb el paràmetre 

de dimensió fractal dels perfils de les partícules de desgast, arriba a comportar una 

resposta del sistema sobre el desgast qualitatiu. 

 

— Taxa de degradació: té en compte les variables de les propietats fisicoquímiques del 

lubricant, de les quals dóna més pes a les reconegudes per altres estudis[62] com ara el 

TBN, la viscositat, el residu carbonós, la rigidesa dielèctrica, la densitat, sense deixar de 

banda altres com ara la volatilitat, la corrosió a la làmina de coure, etc. 

 

— Taxa de contaminació: també és interessant conèixer la influència dels diferents fluids 

en l’entorn exterior i entre ells mateixos. Així doncs, s’avaluen paràmetres com ara el 

contingut d’aigua del lubricant, la dilució, els elements insolubles i altres contaminacions 

dels fluids auxiliars com ara el contingut d’aigua del combustible, el contingut de SOx i la 

duresa total de l’aigua de refrigeració.[60] 

 

5.3.5.1.2. Organització de la informació 

 

A partir d’aquest apartat, el treball intenta explicar com s’organitza l’estructura del 

sistema d’inferència, és a dir, el conjunt de regles que comanden el sistema expert. Aquesta 

informació ha estat consultada durant el transcurs d’aquesta recerca en diferents fonts i 
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representa el valor afegit del sistema expert. Les fonts d’informació es poden agrupar en els 

elements següents: 

  

— Informació obtinguda d’altres sistemes de diagnosi amb lògiques tradicionals. 

 

— Informació procedent de catàlegs, llibres, manuals i revistes relacionats amb aquests 

tipus d’aplicacions. 

 

— Informació extreta de l’experiència professional de tècnics d’empreses dedicades al 

manteniment de motors MEC de cogeneració de règim mitjà i que han cedit els seus 

motors per comprovar el funcionament del sistema expert, com s’aprecia en el proper 

capítol. 

 

— L’experiència pròpia de l’autor del treball, que sap com funciona el programa i quins 

avantatges i limitacions imposa el sistema. 

 

Tota aquesta informació s’ha intentat reflectir en les regles de diagnosi del sistema per 

aconseguir l’estructura més fiable possible, tenint en compte que un sistema expert per a un motor 

sempre representa una eina feta a mida del mateix sistema. En conseqüència, el programa permet 

variar pràcticament tots els paràmetres per possibilitar aquesta adaptació de la forma més senzilla 

possible. 

 

Com tot sistema expert, l’organització de la informació es basa en les respostes, de 

manera que qualsevol usuari del programa les pugui entendre fàcilment. Per això, la informació 

del sistema es va classificar en tres categories o tipus de frases: 

 

— Frases de comentari: no suposen cap afirmació sobre una conclusió de diagnosi, 

sinó que, simplement, expliciten els valors dels paràmetres d’entrada al sistema, com per 

exemple un contingut alt (difús) d’un contaminant. D’altra banda, tampoc no impliquen 

l’engegada del motor d’inferència. 
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— Frases de diagnosi: presenten les possibles fallades del motor que causen les 

anomalies exposades en la fase de comentaris. El motor d’inferència ha actuat i ha donat 

els resultats de manteniment. 

 

— Frases de recomanacions : com a conseqüència de l’etapa anterior, es generen una 

sèrie de consells per comprovar i evitar la situació d’anomalia, com per exemple revisions 

de certs components, proposicions de reparacions o canvis parcials o totals del fluids del 

motor.[59] 

 

Tot i que encara que entre els amants d’aquest tipus d’eines es diu que un sistema expert 

sempre està incomplet, és a dir, que és una eina que s’ha d’anar millorant contínuament per 

aconseguir resultats més acurats, el programa té un grau de correspondència força acceptable en 

comparació amb altres sistemes, com es veurà en el proper capítol. Malgrat això, s’ha de ser 

conseqüent amb les afirmacions anteriors i s’ha d’apuntar que probablement es necessitin estudis 

posteriors per poder completar-lo i corregir-lo. Per aquestes raons, l’autor del treball afirma, 

malgrat que la correlació entre símptomes i sentències és bona, que no hi ha una correspondència 

total entre tots dos.  

 

 En els estudis que ha realitzat el doctorand per implementar els missatges del sistema 

expert es va realitzar una selecció de les possibles sentències que el programa podria manejar. 

Aquestes sentències redactades com a comentaris, diagnosis i recomanacions es presenten en els 

apartats següents en lletra cursiva, estan relacionades amb les variacions dels diferents paràmetres 

analitzats i es basen  en tota classe d’informació. 

  

5.3.5.1.3. Sentències de comentari 

 

Les sentències de comentari són conseqüència del mateix valor d’entrada de la variable 

del sistema expert, que es compara amb les corbes d’acompliment de les variables d’entrada, a 
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partir de les quals s’extreu una conclusió sobre el paràmetre avaluat. Així doncs, seguint la 

descripció dels grups de les variables del sistema, en els paràgrafs següents es descriuen les 

sentències de comentari dels diferents orígens de la informació. S’ha de tenir en compte que les 

sentències de comentari representen quasi 400 frases sobre l’estat del sistema, per la qual cosa 

s’ha intentat esquematitzar-ne la descripció. D’altra banda, el criteri d’ordenació de les sentències 

es basa a assignar la sentència per a la variable a la corba d’acompliment màxim, de manera que, 

en aquests grups de variables, la informació en majúscules representa en primer lloc la variable de 

manteniment, i en segon lloc, el nivell d’acompliment màxim del valor d’entrada amb el valor 

numèric d’aquest. 

 

— Variables de funcionament del motor: aquest grup de variables són definides pel 

mateix motor i representen la primera aproximació a l’estat de manteniment de la 

màquina des del punt de vista del funcionament. Les estructures de les sentències de 

comentari s’ajusten a l’exemple següent: 

 

"La TEMPERATURA de REFRIGERACIÓ del motor presenta un estat de 

funcionament DEFICIENT amb un grau d'acompliment del 85%." 

 

— Variables de degradació del lubricant: aquest grup de variables són definides per 

la mostra del lubricant. En aquest cas, les estructures dels missatges de manteniment 

tenen un esquema similar al següent: 

 

“La VISCOSITAT a 40ºC del lubricant presenta un valor CORRECTE amb un 

grau d'acompliment del 70%." 

 

— Variables de contaminació del lubricant: el sistema avalua els valors de 

contaminació de la mostra, tal com han estat definides en apartats anteriors, i assigna 

graus d’acompliment sobre els paràmetres d’entrada, en funció del comportament de 

les corbes d’acompliment de cada variable, com per exemple els següents: 
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“El CONTINGUT D’AIGUA del lubricant presenta un valor BAIX amb un grau 

d'acompliment del 75 %."  

 

— Variables de desgast quantitatiu: aquest grup de variables corresponen a 

continguts de la mostra de lubricant i són definides pels continguts metàl·lics 

d’espectrometria. El tipus de sentència és semblant a la de l’exemple model següent: 

 

“El CONTINGUT de partícules de desgast de FERRO presenta un valor BAIX 

 amb un grau d'acompliment del 90%." 

 

— Variables de desgast qualitatiu: aquest grup defineix les variables de manteniment, 

la informació de la qual prové dels perfils de desgast de les partícules metàl·liques.  

 

“El FACTOR DE FORMA de les partícules de desgast presenta un valor típic de 

DESGAST CORROSIU amb un grau d'acompliment del 95 %." 

 

— Variables de manteniment del combustible: aquest grup representa les entrades 

de propietats del combustible que poden informar indirectament de l’estat de 

manteniment de parts del motor. La sentència següent és un exemple d’aquest tipus 

de variable:  

 

“La VISCOSITAT del FUEL a 100ºC presenta un valor ALT amb un grau 

d'acompliment del 80%." 

 

— Variables de manteniment del refrigerant: aquest grup de variables està format 

per les propietats fonamentals que defineixen les característiques del sistema de 

refrigeració des del punt de vista del manteniment predictiu. Les sentències tindrien la 

forma següent: 
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“El PH de l'AIGUA del SISTEMA DE REFRIGERACIÓ presenta un valor BAIX 

amb un grau d'acompliment del 75%." 

 

Amb els exemples anteriors s’ha intentat donar una idea de la l’estructura de la informació 

del sistema expert des de la vessant del grup de comentaris.  

 

5.3.5.1.4. Sentències de diagnosi 

 

Les sentències de diagnosi responen a l’execució de l’anàlisi del sistema expert de 

manteniment. Segons això, corresponen als valors de les variables de sortida del sistema de 

manteniment, en funció dels quals s’efectuen un conjunt de sentències de diagnosi sobre l’estat de 

manteniment del motor. 

 

S’ha establert un criteri de publicació de les sentències tenint en compte que un sistema 

expert de manteniment tipus ha de ser conservador en les conclusions, ja que des del punt de 

vista de l’autor és preferible mostrar un símptoma incipient abans que el problema sigui greu que 

detectar un fallada del sistema sense que el programa hi hagi pogut reaccionar. Amb aquest criteri 

s’ha considerat convenient establir un comportament de les variables de sortida de la manera 

següent: 

 

— Els valors de les variables de sortida que donin una resposta per sobre del 75% del 

grau d’acompliment es consideraran que resulten de la corba d’acompliment pròpia, a 

l’efecte d’assignar-hi les sentències de diagnosi. 

 

— Els valors de les variables de sortida que estiguin per sota del 75% del grau 

d’acompliment però que se situïn a la part dreta de la corba d’acompliment, es 

consideraran com a propis de la corba d’acompliment de la variable. Per contra, la 
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part esquerra pertany a la corba inferior d’acompliment, de manera que es possibilita 

un sistema força conservador pel que fa a l’emissió de sentències de diagnòstic. 

 

Aquests criteris potser s’entenen millor en un exemple d’una variable de sortida, com la 

de la figura 5.9, on s’esquematitza la disposició dels criteris de selecció dels missatges de 

diagnosi. 

 

   

 

Figura 5.9. Criteri d’assignació de sentències de diagnosi en funció dels valors de les variables 

de sortida de manteniment 

 

En aquesta etapa de diagnosi,  el sistema recull 55 sentències, cadascuna de les quals és 

generada per valors concrets de les variables de sortida. Per aquesta raó, a tall d’exemple, es 

mostren alguns dels missatges de diagnosi mitjançant les variables que els generen. 
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— Sentències relacionades amb l’estat de funcionament: aquest grup de sentències 

no poden ser molt específiques, ja que tracten l’estat del sistema de forma general, 

sense especificar els orígens o les causes del problemes de manteniment i, d’altra 

banda, representen un resum de les altres variables de manteniment específiques. 

 

En funció del valor de la variable es produeixen les sentències següents: 

Per als valors de la variable molt deficient o deficient: 

 

“El motor presenta un funcionament anormal, possiblement causat per 

problemes en el sistema de refrigeració, per desgast excessiu del tancament del 

cilindres o per fuites del sistema de refrigeració." 

 

Per al valor de la variable correcte: 

 

“El motor presenta un estat de funcionament normal, tots els paràmetres 

avaluats estan dintre dels rangs estàndard." 

 

Per als valors de la variable eficient o molt eficient: 

 

“El motor presenta un estat de funcionament perfecte, el tancament dels 

cilindres i el sistema de refrigeració estan en unes condicions òptimes.” 

 

— Sentències relacionades amb l’estat de manteniment: en aquest cas, el 

sistema de missatges avalua les variables de manteniment per arribar a una 

resposta global de l’estat de manteniment del motor. 

 

En funció del valor de la variable es produeixen les sentències següents: 

Per als valors de la variable molt deficient o deficient: 
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“El motor presenta un estat de manteniment poc adequat, com a conseqüència 

d’un tancament insuficient dels cilindres o de contaminacions variades del 

sistema de refrigeració i lubricació.” 

 

Per al valor de la variable correcte: 

 

“El motor presenta un estat de manteniment normal, amb uns símptomes 

d'envelliment acceptables.” 

 

Per als valors de la variable eficient o molt eficient: 

 

“El motor presenta un estat de manteniment eficaç, els sistemes de refrigeració 

i lubricació estan en condicions normals, i el desgast del motor està dintre 

d’intervals més aviat reduïts.” 

 

— Sentències relacionades amb la taxa de desgast quantitatiu: aquest 

paràmetre ja indica resultats segons uns paràmetres determinats pel que fa al 

desgast; per tant, les conclusions de les sentències són molt més concretes. 

 

Per als valors de la variable molt baix o baix: 

 

“El motor presenta una taxa de desgast reduïda, de manera que el desgast del 

motor està per sota dels valors normals." 

 

Per al valor de la variable normal: 

 

“El motor presenta una taxa de desgast normal i similar a la taxa d'altres 

mostres del mateix motor i per al mateix model." 

 

Per als valors de la variable alt o molt alt: 
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“El motor presenta una taxa de desgast alta provocada probablement per un 

desgast excessiu dels òrgans de fricció superiors o inferiors del motor.“ 

 

— Sentències relacionades amb la taxa de desgast qualitativa: en aquest cas, 

es tindrien les sentències següents: 

 

Per al valor de desgast corrosiu: 

 

“El desgast corrosiu és predominant com a tipus de desgast del motor." 

 

Per al valor de desgast per fatiga: 

 

“El desgast per fatiga és predominant com a tipus de desgast del motor." 

 

Per al valor de desgast abrasiu : 

 

“El desgast abrasiu és predominant com a tipus de desgast del motor." 

 

Per al valor de desgast per rodolament: 

 

“El desgast per rodolament és predominant com a tipus de desgast del motor." 

 

Per al valor de desgast no metàl·lic: 

 

“El desgast no metàl·lic és predominant com a tipus de desgast del motor." 

 

— Sentències relacionades amb la taxa de degradació: les sentències tenen un 

aspecte com les frases següents: 
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Per als valors de la variable molt baix o baix: 

 

“El lubricant o el fluid de refrigeració presenten un nivell de conservació eficaç. 

El lubricant podria continuar en servei." 

 

Per al valor de la variable normal: 

 

“El lubricant o el fluid de refrigeració presenten graus d'esgotament 

acceptables. El lubricant podria continuar en servei." 

 

Per als valors de la variable alt o molt alt: 

 

“El lubricant o el fluid de refrigeració presenten nivells de degradació que 

s’han de tenir en compte. Si la viscositat ha disminuït o ha augmentat 

notablement, el lubricant està fora del grau SAE. Si els insolubles i el residu 

carbonós són elevats podria donar-se una obturació dels filtres o els conductes 

d'admissió o una fallada del turbocompressor per una mala combustió. Si el 

nivell d'insolubles i residu carbonós és alt conjuntament amb valors de TBN 

baixos podria donar-se un pèrdua pel tancament del conjunt segments-camises. 

En el cas de valors alts de viscositat i TBN, probablement hi ha un problema de 

degradació (oxidació) del lubricant." 

 

— Sentències relacionades amb la taxa de contaminació: el sistema permet 

aprofundir en el nivell de contaminació del lubricant i del sistema de refrigeració. 

 

Per als valors de la variable molt baix o baix: 

 

“No es detecta aigua de contaminació, ni insolubles, ni hi ha dilució, de manera 

que es pot afirmar que la contaminació exterior és nul·la. El lubricant i l'aigua 

de refrigeració no estan contaminats." 
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Per als valor de la variable normal: 

 

" Els nivells de contaminants dels fluids de circulació del motor tenen valors 

normals. El lubricant i l'aigua de refrigeració no estan contaminats." 

 

Per als valors de la variable alt o molt alt: 

 

" La contaminació per aigua o per combustible, així com el nivell d'insolubles 

del lubricant, és anormal. En el cas de continguts d'aigua elevats, podria 

tractar-se d'un problema de funcionament de les centrifugadores del lubricant o 

una contaminació per aigua de refrigeració. Hi ha el risc d'hidròlisi dels additius 

del lubricant i esgotament de la reserva alcalina del lubricant (TBN), i en 

conseqüència que augmenti la viscositat. En el cas de dilucions fortes i un punt 

d'inflamació i una viscositat baixos, possiblement hi ha fuites de combustible 

per mal funcionament de les bombes d'injecció. Atenció, el lubricant o el fluid 

de refrigeració deuen estar contaminats." 

 

— Sentències relacionades amb l’estat de l’alimentació: les sentències tenen un 

aspecte semblant a les frases següents: 

 

Per als valors de la variable molt deficient o deficient: 

 

“La dilució pot ser important juntament amb la viscositat del lubricant, podria 

ser causada per un problema en el sistema d'alimentació possiblement per una 

dosificació incorrecta. Possible fallada del sistema d'injecció per un excés de 

cabal de la bomba o per fuites dels injectors, o perquè la bomba treballa fora 

del punt de disseny." 

 

Per al valor de la variable correcte: 
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"Sembla que el sistema d'alimentació funciona correctament." 

 

Per als valors de la variable eficient o molt eficient: 

 

"El sistema d'alimentació dosifica el combustible correctament, no s'aprecien 

contaminacions per combustible en el lubricant." 

 

— Sentències relacionades amb l’estat del segment i les camises: les 

sentències tenen un aspecte semblant a les frases següents: 

 

Per als valors de la variable molt deficient o deficient: 

 

“L'estat de la part alta del motor (segments, camises, pistons) presenta un 

desgast important atesos els valors d'alguns continguts metàl·lics de ferro, crom 

i níquel. Probablement els segments dels pistons estan desgastats. Si els 

continguts de ferro i alumini són molt elevats, probablement el desgast del 

conjunt pistons-camises és molt important. Si el contingut de ferro és molt 

important, hi deu haver un desgast excessiu generalitzat a la part alta del 

motor." 

 

Per al valor de la variable correcte: 

 

"L'estat de la part alta del motor (segments, camises, pistons) presenta un 

desgast normal atesos els valors d'alguns continguts metàl·lics de ferro, crom i 

níquel." 

 

Per als valors de la variable eficient o molt eficient: 
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"L'estat de la part alta del motor (segments, camises, pistons) presenta un 

desgast molt baix atesos els valors d'alguns continguts metàl·lics de ferro, crom 

i níquel." 

 

 

— Sentències relacionades amb l’estat dels rodaments: les sentències tenen un 

aspecte semblant a les frases següents: 

Per als valors de la variable molt deficient o deficient: 

 

“L'estat de la part baixa del motor (rodaments) presenta un desgast important 

atesos els valors d'alguns dels continguts metàl·lics de plom, estany, coure i 

alumini. Si el contingut de plom, estany o alumini és molt elevat, podria succeir 

que peces com els coixinets amb base d’aquests metalls s'estiguin desgastant 

ràpidament." 

 

Per al valor de la variable correcte: 

 

"L'estat de la part baixa del motor (rodaments) presenta un desgast normal 

atesos els valors d'alguns dels continguts metàl·lics respecte a altres mostres del 

mateix motor." 

 

Per als valors de la variable eficient o molt eficient: 

 

"L'estat de la part baixa del motor (rodaments) presenta un desgast baix atesos 

els valors d'alguns dels continguts metàl·lics respecte a altres mostres del 

mateix motor. " 

 

— Sentències relacionades amb l’estat del sistema de distribució: les 

sentències tenen un aspecte semblant a les frases següents: 
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Per als valors de la variable molt deficient o deficient: 

 

"L'estat del sistema de distribució (vàlvules) presenta un manteniment molt 

deficient i el contingut de manganès i níquel és elevat, cosa que implica un 

desgast important dels seients de les vàlvules i un augment important de les 

temperatures d'escapament. Si el contingut de níquel és molt elevat, 

probablement algun element del sistema de distribució està sotmès a desgast." 

 

Per al valor de la variable correcte: 

 

"L'estat del sistema de distribució (vàlvules) presenta un manteniment correcte, 

el contingut de manganès és normal." 

 

Per als valors de la variable eficient o molt eficient: 

 

"L'estat del sistema de distribució (vàlvules) presenta un manteniment adequat, 

el desgast dels seients de les vàlvules no sembla apreciable i les temperatures 

d'escapament estan controlades." 

 

— Sentències relacionades amb l’estat del sistema de refrigeració: les 

sentències tenen un aspecte semblant a les frases següents: 

 

Per als valors de la variable molt deficient o deficient: 

 

"El manteniment del sistema de refrigeració presenta uns nivells molt baixos, a 

causa de contaminacions externes, cosa que ha deteriorat les superfícies de 

bescanvi, de manera que les temperatures d'admissió han augmentat 

severament. Si hi ha concentracions de coure elevades, podria haver-hi desgast 

de les juntes en el sistema de refrigeració." 
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Per al valor de la variable correcte: 

 

"El manteniment del sistema de refrigeració presenta un estat correcte, els 

valors de la qualitat de l'aigua de refrigeració no presenten anomalies i les 

temperatures d'admissió són normals." 

 

Per als valors de la variable eficient o molt eficient: 

 

"El manteniment del sistema de refrigeració presenta un estat adequat, els 

valors de qualitat de l'aigua de refrigeració no presenten anomalies i les 

temperatures d'admissió són baixes." 

 

5.3.5.1.5. Sentències de recomanacions 

 

L’última fase del sistema proposa un ventall de recomanacions relacionades amb les 

diagnosis realitzades a l’etapa anterior.[59] Les recomanacions no es concentren només a donar 

consells sobre les operacions de manteniment del motor, sinó que en funció dels resultats del 

procés recomanen la verificació dels resultats obtinguts en una etapa de manteniment mitjançant 

etapes de nivell superior. D’aquesta manera, el mateix programa proposa criteris de mobilitat 

entre les diferents etapes de manteniment del sistema, en funció dels resultats de seguiment dels 

fluids del motor. 

 

El programa expert disposa de 55 recomanacions, de les quals, seguint l’estructura de 

l’apartat anterior, es dóna un exemple com a funció de la resposta del sistema. S’ha d’aclarir que 

el sistema no dóna cap resposta en el cas que la variable de sortida no hagi estat avaluada. Per 

posar un exemple, si es realitza un manteniment ràpid no hi haurà resposta pel tipus de desgast 

que es produeix en el motor, de manera que no hi haurà recomanacions sobre aquest tema. En 

aquest apartat es recullen les diferents recomanacions del programa de manteniment.  
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— Sentències de recomanacions relacionades amb l’estat de funcionament: 

Aquest grup de sentències no poden ser molt específiques, ja que tracten l’estat 

del sistema de forma general; en canvi, donen criteris per variar el nivell de 

manteniment del motor.  

 

En funció del valor de la variable es produeixen les sentències següents: 

Per als valors de la variable molt deficient o deficient: 

 

"Es recomana una revisió del funcionament del motor. Reviseu el sistema de 

refrigeració, la compressió dels cilindres i l'estat dels rodaments. Si és possible, 

executeu un nivell de manteniment superior." 

 

Per al valor de la variable correcte: 

 

"Es recomana continuar realitzant seguiments periòdics per detectar possibles 

futures anomalies." 

 

Per als valors de la variable eficient o molt eficient: 

 

"Es recomana continuar realitzant seguiments periòdics per detectar possibles 

futures anomalies." 

 

— Sentències de recomanacions relacionades amb l’estat de manteniment: en 

aquest cas, el sistema recomana les operacions de manteniment convenients en 

funció del valor de la variable, de manera que es produeixen les sentències 

següents: 

 

Per als valors de la variable molt deficient o deficient: 
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"Es recomana una revisió general de tot el motor, pel que fa al manteniment. Si 

és possible, executeu un nivell de manteniment superior." 

 

Per al valor de la variable correcte: 

 

"Es recomana continuar realitzant seguiments periòdics per detectar possibles 

futures fallades." 

 

Per als valors de la variable eficient o molt eficient: 

 

"Es recomana prolongar els períodes de manteniment predictiu." 

 

— Sentències de recomanacions relacionades amb la taxa de desgast 

quantitatiu: es tracta de recomanacions més concretes sobre diferents parts del 

motor. 

 

Per als valors de la variable molt baix o baix: 

 

"Es recomana continuar els controls de desgast rutinaris." 

 

Per al valor de la variable normal: 

 

"Es recomana continuar els controls de desgast rutinaris." 

 

Per als valors de la variable alt o molt alt: 

 

"Es recomana una revisió general de les parts altes i baixes del motor a la 

propera parada de manteniment. Si és possible, executeu un nivell de 

manteniment superior." 
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— Sentències de recomanacions relacionades amb la taxa de desgast 

qualitativa: en aquest cas, es tindrien les sentències següents: 

 

Per al valor de desgast corrosiu: 

 

"Es recomana vigilar les possibles contaminacions d'aigua del motor així com 

les fuites del sistema de refrigeració." 

 

Per al valor de desgast per fatiga: 

 

"Es recomana la inspecció dels rodaments, per detectar-hi possibles esquerdes 

per fatiga." 

 

Per al valor de desgast abrasiu : 

 

"Es recomana la inspecció dels filtres d'aspiració per la possible entrada de 

partícules abrasives i les possibles fallades internes del motor." 

 

Per al valor de desgast per rodolament: 

 

"Es recomana la inspecció dels rodaments, per detectar-hi esquerdes i 

desgastos excessius." 

 

Per al valor de desgast no metàl·lic: 

 

"Es recomana la inspecció de les juntes plàstiques, les mànegues i els accessoris 

del sistema d'origen no metàl·lic." 

 

— Sentències de recomanacions relacionades amb la taxa de degradació: les 

sentències tenen un aspecte com les frases següents: 
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Per als valors de la variable molt baix o baix: 

 

"Es recomana continuar els controls de degradació del lubricant rutinaris." 

 

Per al valor de la variable normal: 

 

"Es recomana continuar els controls de degradació del lubricant rutinaris." 

 

Per als valors de la variable alt o molt alt: 

 

"Es recomana la inspecció del sistema d'admissió i els turbocompressors. A més 

a més, cal realitzar diagrames de compressió i revisar el consum de lubricant 

per avaluar el tancament dels conjunts segments-pistons-cilindres. S'hauria 

d'afegir lubricant nou corresponent al 40% de la càrrega total per restablir les 

característiques inicials del lubricant. Si és possible, executeu un nivell de 

manteniment superior." 

 

— Sentències de recomanacions relacionades amb la taxa de contaminació: el 

sistema permet recomanar accions sobre el lubricant i el sistema de refrigeració. 

 

Per als valors de la variable molt baix o baix: 

 

"Es recomana continuar els controls de contaminació del lubricant rutinaris." 

 

Per al valor de la variable normal: 

 

"Es recomana realitzar els controls dels filtres d'aire rutinaris." 

 

Per als valors de la variable alt o molt alt: 
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"Es recomana revisar els circuits de refrigeració per detectar-hi fuites a la 

propera aturada de manteniment. Reviseu el funcionament de les 

centrifugadores del lubricant per detectar-hi anomalies de funcionament. 

Inspeccioneu les bombes d'injecció per trobar-hi fuites de combustible. Si és 

possible, verifiqueu el consum de combustible i comproveu els fums per avaluar 

la regulació dels injectors i de les bombes. Si és possible, executeu un nivell de 

manteniment superior." 

 

— Sentències de recomanacions relacionades amb l’estat de l’alimentació: les 

sentències tenen un aspecte semblant a les frases següents: 

Per als valors de la variable molt deficient o deficient: 

 

"Es recomana revisar urgentment el sistema d'alimentació. Comproveu-ne els 

fums per avaluar el funcionament dels injectors i les bombes d'injecció. Si és 

possible, executeu un nivell de manteniment superior." 

 

Per als valors de la variable correcte: 

 

"Es recomana continuar els controls del sistema d'alimentació rutinaris." 

 

Per als valors de la variable eficient o molt eficient: 

 

"Es recomana continuar els controls del sistema d'alimentació rutinaris." 

 

— Sentències de recomanacions relacionades amb l’estat dels segments i les 

camises: les sentències tenen un aspecte semblant a les frases següents: 

 

Per als valors de la variable molt deficient o deficient: 
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"Es recomana avaluar mitjançant diagrames de compressió l'estat dels 

conjunts segments-cilindres-pistons i fer una inspecció visual de l'estat dels 

segments a la propera aturada de manteniment. Si és possible, executeu un 

nivell de manteniment superior." 

 

Per als valors de la variable correcte: 

 

"Es recomana continuar els controls rutinaris de la part alta del motor." 

 

Per als valors de la variable eficient o molt eficient: 

 

"Es recomana continuar els controls rutinaris de la part alta del motor." 

 

— Sentències de recomanacions relacionades amb l’estat dels rodaments: les 

sentències tenen un aspecte semblant a les frases següents: 

 

Per als valors de la variable molt deficient o deficient: 

 

"Es recomana inspeccionar l'estat dels rodaments a la propera aturada de 

manteniment. Si és possible, executeu un nivell de manteniment superior." 

 

Per al valor de la variable correcte: 

 

"Es recomana continuar els controls rutinaris de la part baixa del motor." 

 

Per als valors de la variable eficient o molt eficient: 

 

"Es recomana continuar els controls rutinaris de la part baixa del motor." 
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— Sentències de recomanacions relacionades amb l’estat del sistema de 

distribució: les sentències tenen un aspecte semblant a les frases següents: 

 

Per als valors de la variable molt deficient o deficient: 

 

"Es recomana revisar urgentment el sistema de distribució (seients de les 

vàlvules i guies) del motor. Si és possible, executeu un nivell de manteniment 

superior." 

 

Per al valor de la variable correcte: 

 

"Es recomana continuar els controls rutinaris del sistema de distribució del 

motor." 

 

Per als valors de la variable eficient o molt eficient: 

 

"Es recomana continuar els controls rutinaris del sistema de distribució del 

motor." 

 

— Sentències de recomanacions relacionades amb l’estat del sistema de 

refrigeració: les sentències tenen un aspecte semblant a les frases següents: 

 

Per als valors de la variable molt deficient o deficient: 

 

"Es recomana inspeccionar urgentment el sistema de refrigeració per detectar-

hi possibles fuites d'aigua. Si és possible, executeu un nivell de manteniment 

superior." 

 

Per al valor de la variable correcte: 
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"Es recomana continuar els controls rutinaris del sistema de refrigeració del 

motor." 

 

Per als valors de la variable eficient o molt eficient: 

 

"Es recomana continuar els controls rutinaris del sistema de refrigeració del 

motor." 

 

5.3.5.2. Edició del programa expert del motor 

 

Per bé que el programa expert s’ha definit en els apartats anteriors de forma explícita, tal 

com es comentava al començament del capítol el programa expert permet interaccionar amb tot 

el disseny per poder ajustar millor els paràmetres per a cada motor. Així doncs, es podria dir que 

cada motor que ingressa en el sistema de manteniment disposa de tres arxius propis de 

manteniment segons el nivell de manteniment que es demani.  

 

En conseqüència, l’usuari expert pot modificar paràmetres del programa, des de les 

corbes d’acompliment, passant per les regles d’inferència del sistema, fins a les variables que 

intervenen en el procés d’expertesa.  
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Figura 5.10. Editor del sistema expert de manteniment MANCOGEN 

 

 A la figura 5.10 hi ha el formulari principal del sistema expert difús amb totes les variables 

d’entrada i sortida que actuen en el sistema. El bloc central correspon al motor d’inferència, on es 

recullen les regles de comportament del sistema. D’altra banda, la figura 5.11 correspon a l’editor 

de les variables d’acompliment del sistema en què es poden realitzar ajustos del comportament 

de les variables, i, finalment, la figura 5.12 dóna una imatge del sistema d’inferència del sistema de 

manteniment, de manera que és possible modificar les regles de comportament del sistema de 

manteniment del motor.  

 

 Aquest formulari donaria l’accés d’entrada general per a cadascun dels nivells de 

manteniment. El nivell de l’exemple correspon a l’etapa de manteniment de recerca, les 

configuracions del qual es podrien variar mitjançant l’operació d’apuntar sobre qualsevol de les 

variables del sistema, així com sobre el motor d’inferència situat a la part central. 
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Figura 5.11. Editor de les variables amb les corbes d’acompliment de MANCOGEN 

 

Si es vol modificar les variables del sistema, s’ha de treballar amb el formulari 

corresponent, el qual permet substituir paràmetres com ara els valors de referència, el nombre de 

corbes d’acompliment, les amplàries de les corbes, la denominació, etc. 

 

El sistema també permet modificar el mateix sistema d’inferència en tot el procés. Així 

doncs, és possible variar els processos de difusificació, implicació i agregació, així com avaluar 

diferents tipus de desdifusificació. 

 

 En l’editor del motor d’inferència és possible modificar les regles del sistema, així com 

variar les ponderacions de les regles. D’altra banda, es poden ampliar amb noves regles per 

millorar el sistema. 
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Figura 5.12. Editor del sistema d’inferència del programa MANCOGEN 

 

Com s’aprecia en les explicacions anteriors, el sistema és de tipus obert per poder 

realitzar sempre les modificacions oportunes i assegurar que el sistema no quedarà estàtic.[59] 

 

També s’ha de tenir en compte que el sistema permet visualitzar la relació entre les 

variables d’entrada i de sortida que dóna el sistema d’inferència, per avaluar gràficament tot el 

sistema i poder-lo afinar amb molta més precisió, tal com es comentarà a l’apartat posterior. 

 

5.3.5.3. Visualització de les variables del sistema expert 
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Finalment, el programa permet visualitzar les relacions entre les variables d’entrada i de 

sortida de manteniment mitjançant una aplicació del mateix programa per facilitar la comprensió 

del sistema. 

 

 Com a exemple de visualització, s’ha representat la resposta del sistema en el 

manteniment de recerca per a la variable de sortida taxa de desgast quantitatiu (vegeu la figura 

5.13). La resposta depèn de dos paràmetres, el contingut per espectrometria de ferro i de níquel, 

i s’observa que per a continguts de ferro i níquel relativament reduïts la variable de sortida respon 

amb situacions d’estat properes al nivell correcte. En canvi, per a continguts elevats el sistema 

augmenta la resposta de la taxa de desgast quantitatiu fins a valors molt elevats i en una zona 

de nivell alt. Això, demostra la sensibilitat del sistema de manteniment respecte dels canvis 

produits en el motor i que poden afectar la resposta del programa d’expertesa. D’altra banda, 

s’ha de tenir en compte que el sistema sigui suficientment ponderat per filtrar les situacions poc 

perilloses de manera que resulti molt més fiable en el funcionament.  

 

La taxa de desgast quantitativa està afectada pels continguts de ferro i de niquel en 

l’etapa de manteniment de recerca, però la influència d’aquests factors no arriba a ser important 

enfront de la variació total del paràmetre de sortida. 
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Figura 5.13. Visualitzador del sistema expert del programa MANCOGEN 

 

5.3.6. Disseny de programes de suport al sistema de manteniment 

 

El programa MANCOGEN es podria definir com un programa de manteniment per 

poder funcionar amb normalitat. Malgrat això, es necessita disposar de certs programes 

complementaris que realitzin algunes operacions necessàries per aconseguir una funcionalitat 

completa. Així doncs, en primer lloc, s’hauria de poder calcular, tal com s’ha especificat en el 

capítol 3, la dimensió fractal dels perfils de desgast mitjançant la tècnica de càlcul de 

Richardson.[51] L’autor del treball ha dissenyat un subprograma de càlcul de perfils de manera 

que en el mateix programa és factible calcular aquesta variable. 

 



Capítol 5. Diagnosi dels MEC de cogeneració mitjançant l’anàlisi del lubricant 

 

237

En segon lloc, es va observar que era necessari recollir en una base de dades els perfils 

de desgast de tots els motors per realitzar l’avaluació dels paràmetres de desgast qualitatiu, de 

manera que es poguessin crear històrics a partir de les dades recollides. En els apartats següents 

s’intenta explicar aquestes eines de manteniment i la influència que exerceixen en el programa de 

manteniment. 

 

5.3.6.1. Programa de càlcul de la dimensió fractal 

 

El sistema disposa d’un programa de càlcul de la dimensió fractal de les partícules de 

desgast en dues dimensions. El formulari principal del programa és el de la figura 5.14. 

 

 

 

Figura 5.14. Programa de càlcul de la dimensió fractal de les partícules de desgast 
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 El sistema preveu dues opcions principals, una per efectuar el càlcul de manera 

automàtica i una altra per als usuaris avançats per realitzar el càlcul per fases o manualment.[66]  

 

El procés de càlcul està integrat per diferents fases. Una vegada s’ha carregat el perfil de la 

partícula, s’escaneja els perfils per deixar el contorn anomenat four faces (figura 5.15); llavors, el 

programa realitza diferents poligonació del perfil a diferents escales, de manera que s’obté el 

perímetre per a cadascuna de les aproximacions.  

 

Això permet obtenir un conjunt de parells de dades que, introduïdes en un ajust lineal de base 

logarítmica, dóna la dimensió fractal de la partícula com a característica pròpia del perfil. A les 

figures 5.15 i 5.16 s’aprecia tot el procés. 

 

 

 

Figura 5.15. Procés d’escaneig de la partícula de desgast 
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 El programa visualitza les successives poligonacions sobre el perfil de la partícula, així 

com els resultats de cada etapa i el gràfic amb la regressió lineal per al perfil, i finalment calcula la 

dimensió fractal que s’utilitzarà en el sistema expert.  

 

 

 

Figura 5.16. Procés de càlcul de la dimensió fractal per partícules de desgast 

 

5.3.6.2. Programa d’adquisició de dades de ferrometria  

 

Els perfils de desgast captats per microscòpia, després d’un tractament amb una anàlisi 

d’imatge, s’introdueixen en una base de dades en la qual hi ha inclosos, a més a més del factor de 

forma i la dimensió fractal, altres paràmetres morfològics de les partícules de desgast com ara els 

perímetres, el factor d’aspecte i l’àrea, juntament amb els paràmetres de ferrometria per a la 

mostra de lubricant. 
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A la figura 5.17 es mostra la presentació de la base de dades de suport del programa de 

manteniment. La base de dades està connectada amb el programa de manteniment de manera 

que es poden avaluar per a una mostra de lubricants tots els paràmetres expressats anteriorment, 

i es poden visualitzar l’evolució de cada motor respecte a aquestes variables. 

 

 

 

Figura 5.17. Base de dades de les partícules de desgast, incloent-hi la ferrometria 

 

 Aquest dos últims programes només entren en funcionament en l’etapa de manteniment 

de recerca. En les etapes de manteniment anteriors no es tenen en compte, ja que no s’entra a 

analitzar les partícules de desgast. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTOL 6. AVALUACIÓ EXPERIMENTAL DEL SISTEMA DE 

MANTENIMENT 
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CAPITOL 6. AVALUACIÓ EXPERIMENTAL DEL SISTEMA DE 

MANTENIMENT. 

6.1.Introducció 

 

En aquest capítol es desenvolupa l’aplicació experimental del programa de manteniment 

amb el sistema de diagnosi del programa MANCOGEN mitjançant l’anàlisi del lubricant, de 

manera que es pot considerar un exemple de tot el plantejament realitzat al llarg del treball, en 

concret pel que fa als capítols 4 i 5, els resultats del qual pot servir per validar la metodologia 

proposada. 

 

Es planteja el mètode general de funcionament del programa amb els resultats de dos dels 

motors analitzats, on es presenten les dades , les sentències i els gràfics obtinguts amb les mostres 

analitzades, per observar i comprovar el comportament del sistema en el funcionament rutinari 

amb l’objectiu de detectar fallades incipients o possibles avaries en la màquina. 

 

D’altra banda, es mostren les tècniques emprades en l’avaluació dels fluids de 

manteniment que s’han descrit en detall en el capítol tres del treball. 

 

6.2.Disponibilitat experimental 

 

Malgrat que en el capítol tres es realitza un estat de l’art de les tècniques fluídiques 

aplicades a manteniment predictiu, en aquest apartat es detalla el recolzament rebut en l’avaluació 

experimental del sistema de manteniment. 

 

D’aquesta forma la comprovació de l’eina de manteniment s’ha basat en els següents 

punts: 
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- Les etapes de manteniment de recerca s’han realitzat íntegrament en els laboratoris de 

lubricants i combustibles del Departament d’Enginyeria Industrial de l’Escola 

Politècnica Superior de Girona. Així doncs, tots les anàlisis fisico-químiques, les 

anàlisis morfològiques de partícules de desgast i les anàlisis dels fluids auxiliars del 

motor s’han efectuat en els nostres laboratoris. 

 

- Les dades de funcionament del motor han estat subministrades per l’empresa 

encarregada del manteniment dels motors, i han entrat en el sistema expert com a 

variables d’entrada del sistema . 

 

- El sistema ha disposat de les dades d’altres sistemes d’expertesa d’altres 

subministradors com es comenta en apartats anteriors. Així, s’ha contrastat el sistema 

MANCOGEN amb altres com FAMM (TEXACO), ADOC (REPSOL-YPF) i 

EXXCARE  (EXXON). 

 

- Algunes de les dades de les etapes de manteniment ràpid i avançat han estat 

subministrades pels mantenidors dels motors de cogeneració. Així doncs, en alguns 

casos, algunes variables fisico-químiques mesurades com a dades estan extretes 

d’informes de manteniment. 

 

- La informació tècnica dels motors juntament amb els comentaris sobre les incidències 

diaries del sistema han estat recollides pel mantenidor i traspassades a l’autor del 

treball. 

 

- L’autor ha realitzat dos cursos de programació orientada a objectes per a la 

construcció del programa de manteniment MANCOGEN. 

 

- Els perfils de desgast de les partícules dels motors han estat recollides mitjançant 

ferrometria, i, posteriorment s’han tractat amb microscopia electrònica i un programa 

d’anàlisi d’imatges. 
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- Els continguts metàl·lics quantitatius s’han mesurat mitjançant un espectrometre 

d’emissió per plasma ICP de la Universitat de Girona per observar els valors per sota 

de les 5 µm de diàmetre equivalent. 

 

- Els càlculs de les dimensions fractals de les partícules de desgast s’han realitzat 

mitjançant un programa dissenyat pel propi autor de la tesi, i està inclòs en el 

programa de manteniment. 

 

- S’ha disposat de tot un recull de normes ASTM per  la realització de les proves 

sobre els fluids, així com per a definir les tècniques experimentals en els diferents 

assaigs realitzats en el treball.  

 

Totes les tècniques experimentals emprades en el sistema de manteniment estan recollides en el 

capítol tres de manera detallada i, s’han seguit per a l’obtenció dels valors d’entrada del sistema 

de manteniment d’expertesa. D’altra banda, també s’han recollit a la bibliografia les normes 

emprades en els assaigs dels diferents paràmetres. 

 

6.3.Funcionament del sistema de manteniment 

  

El sistema desenvolupat per l’autor del treball ja ha estat explicat de manera detallada en 

capítols anteriors, però fóra interessant realitzar un seguit de recomanacions a l’hora de treballar 

amb el sistema com a conjunt d’operacions. Així doncs, s’hauria de dir que el programa està 

preparat per treballar amb dades parcials de manera que es poden realitzar seguiments del motor 

sense tenir totes les entrades d’informació del sistema.  

 

El mètode funcionaria de la manera següent: En introduir un nou motor en la base de 

dades, se’n demanen les dades administratives i les característiques generals del motor pel que fa 

al funcionament i pel que fa a l’arquitectura de la màquina. Es recomana enviar la mostra en pots 
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de vidre, els quals malgrat que són més delicats conserven millor les característiques del lubricant. 

D’altra banda, també es demanen els valors de funcionament del motor per a la data de recollida 

de la mostra de lubricant. Aquestes dades de partida s’utilitzen per donar les respostes de 

manteniment combinades amb l’anàlisi del fluid lubricant.  

 

A continuació, s’estudia la mostra de lubricant en el nostre laboratori, en el cas que el 

motor ja hagi estat estudiat es recull el nivell de manteniment assolit per la informació de 

recomanacions de l’última mostra d’aquest motor; si el motor és nou, es comença pel nivell més 

inferior anomenat ràpid. Una vegada es disposa dels resultats de la mostra, s’introdueix tota la 

informació en el sistema de manteniment MANCOGEN; tot i que aquesta informació pot ser 

modificada per les dades recollides d’altres motors, es dóna una resposta de manteniment del 

motor en funció de les noves dades introduïdes. El sistema de manteniment permet disposar dels 

resultats, els comentaris, la diagnosi, i les recomanacions, així com fer el seguiment de qualsevol 

variable de funcionament del motor. Tota la informació manejada pel sistema ha de conduir a una 

visió clara i senzilla dels resultats que permeti una comunicació ràpida i accessible per als usuaris 

no especialistes en aquest àmbit. 

 

 Amb aquest objectiu, els gràfics de seguiment dels paràmetres mesurats en el motor són 

molt importants a l’hora d’avaluar tendències incipients de fallades i avaries. Com estableix la 

coneguda corba de banyera[67] de taxa de fallades en màquines, a la vida d’una màquina hi ha tres 

zones clarament definides: una que es caracteritza per fallades prematures a causa del fenomen 

del rodatge; una zona de vida útil del motor, en què aquest pot experimentar fallades aleatòries, i, 

finalment, una part del sistema que se situa fora del rang normal de treball, representada per 

fallades per un excés d’ús. Aquesta forma representa el moment per canviar les peces d’un 

sistema complex com és ara un motor, de manera que la zona central esdevé en una sinusoïdal 

provocada per l’entrada de peces noves.  

 

Encara que el sistema té en compte aquestes variacions de la taxa de desgast per als 

plantejaments de la corba de banyera, gràcies a l’actualització de les referències, s’ha de 

reconèixer que no té gaire capacitat per determinar els límits aconsellables per a cadascun dels 
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paràmetres de funcionament. Per això, aquesta informació s’ha d’extreure dels gràfics de 

seguiment, els quals donen a l’usuari un altre argument de base per poder considerar la diagnosi 

com un element fiable. 

 

Les anàlisis de les mostres i del sistema requereixen una mínima aportació de volums de 

lubricant perquè es puguin realitzar els assaigs especificats en els capítols anteriors. D’acord amb 

l’experiència en la validació del sistema, s’ha calculat un volum de 500 cm3, en el cas del nivell 

màxim de manteniment de recerca, i, en manteniment avançat un volum de 250 cm3; i per acabar, 

per al manteniment ràpid es necessita un volum de lubricant de 125 cm3[67]. Pel que fa als fluids 

auxiliars, s’ha fixat una quantitat de 250 cm3. tant de combustible com de refrigerant. 

 

6.4. Validació experimental del sistema de manteniment 

 

En aquest apartat es realitza el seguiment de dos motors MEC de cogeneració de règim 

mitjà de quatre temps, de manera que es presenten els resultats de la metodologia de 

manteniment proposada. Aquests resultats es comparen amb altres mètodes de manteniment i 

amb el comportament real del motor per avaluar la bondat del sistema d’expertesa. D’altra 

banda, s’ha de dir que el sistema s’ha comprovat per altres motors, però potser aquest dos tenen 

unes característiques particulars durant el seguiment que els fan especialment representatius.  

    

6.4.1. Aplicació a un motor WÄRTSILÄ/CONFIREL 

 

A continuació es descriu el seguiment d’un motor MEC de quatre temps de règim mitjà 

des que s’introdueix en el sistema, del qual es disposa de 60 mostres de lubricant usat de la zona 

del càrter i que han estat analitzades. El període d’estudi  està comprès entre el gener de 1999 i 

el juliol del 2000. 
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El fabricant del motor és WÄRTSILÄ, i el model, el VASA18V32, el qual té les 

especificacions tècniques següents: 

Planta de cogeneració: CONFIREL  Marca: WÄRTSILÄ      Model: VASA 18V32 

Velocitat:750 rpm.    Potència a ple règim: 6400 kW 

Cilindrada: 580 l.    Cilindres: 18    

Diàmetre/cursa: 320/400 mm  Volum del càrter: 4000 l. (Utilitza una depuradora) 

 

6.4.1.1. Sistema de manteniment 

 

En el moment d’ingressar el motor en el sistema se’n van especificar les dades, que en 

resum estan recollides en les especificacions anteriors. 

 

 A la primera mostra enviada al sistema, el lubricant portava en funcionament 592 hores i 

el consum diari de lubricant del motor era de 80 l, amb una capacitat de càrter de 4.000 l. El 

sistema va assignar a la primera mostra unes referències genèriques, ja que no hi havia referències 

anteriors per a aquesta marca, ni aquest model. També es van compensar les concentracions per 

poder comparar les mostres amb els valors de referència.  

 

 El lubricant que emprava el motor era el TEXACO TARO 40XL40, que té les 

característiques principals de la taula 6.1. 

 

TEXACO TARO 40XL40 

PROPIETATS  VALOR 

Grau SAE 40 

Densitat a 15ºC 0,91 

Viscositat a 40ºC 139 

Viscositat a 100ºC 14 

Índex de viscositat  97 

Índex d’acidesa total (TAN) 16,2 

Índex de basicitat total (TBN) 40 

Índex d’acidesa forta (SAN) 27,9 



Capítol 6. Avaluació experimental del sistema de manteniment 

 

249

Índex de basicitat  forta (SBN) 61,8 

Residu Carbonós de Conradson  4 

Punt d’inflamació/combustió  231/248 

 

Tabla 6.1. Algunes propietats del lubricant de  referència per al motor WARTSILA. 

Per poder observar el comportament de les variables del sistema, a la taula 6.2 s’ha 

recollit, a tall d’exemple, diferents mostres del motor amb alguns valors d’algunes variables del 

sistema MANCOGEN. 

 

PARÀMETRE 1a MOSTRA 2a MOSTRA 3a MOSTRA 4a MOSTRA 5a MOSTRA 

Hores motor 40.820 41.335 41.984 42.766 43.563 

Hores lubricant 4.007 4.535 5.184 5.966 6.763 

Data 19/11/99 5/1/00 1/3/00 10/5/00 17/7/00 

Al mesurat  6 6 7 8 10 

Al compensat  6,3 6,9 7,7 8,7 10,9 

Al de referència 6 6,3 7,2 8,2 10,3 

Cr mesurat  2 3 2 2 2 

Cr compensat  2,1 3,4 2,2 2,2 2,2 

Cr de referència 2 3,1 2 2,1 2,1 

Fe mesurat  24 21 22 32 29 

Fe compensat  25,2 24 24,3 35 31,8 

Fe de referència 24,4 21,9 22,6 32,8 29,8 

Ni mesurat  73 66 54 57 56 

Ni compensat  76,7 75,7 59,7 62,3 61,4 

Ni de referència 74 68,7 55,6 58,5 57,5 

Pb mesurat  1 3 2 3 5 

Pb compensat  1,1 3,4 2,2 3,3 5,5 

Pb de referència 1 3,1 2,1 3,1 5,1 

Si mesurat 8 7 10 14 13 

Si compensat  8,4 8 11 15,3 14,3 

Si de referència 8,1 7,3 10,3 14,4 13,4 

Sn mesurat 1 2 2 3 3 

Sn compensat  1,1 2,3 2,2 3,3 3,3 

Sn de referència 1 2,1 2,1 3,1 3,1 

Mg mesurat 90 89 89 77 78 

*Mg de referència 97 97 97 97 97 

Aigua 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 

Dilució 9,4 8,4 9,3 7,8 6,4 
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Viscositat a 40ºC 160,6 162,5 167 174,1 164,1 

TBN 22,2 23,1 26,7 24,9 29,3 

M. carbonosa 19,8 18,2 19,8 20,2 17,2 

Insolubles 0,19 0,2 0,2 0,2 0,22 

Punt d’inflamació 244 242 245 249 240 

* Dades del lubricant de referència 

 

Tabla 6.2. Algunes dades de les variables del sistema MANCOGEN per al motor WARTSILA. 

En primer lloc, s’ha de realitzar una sèrie d’aclariments sobre les dades exposades a la 

taula 6.2. S’ha de tenir en compte que el sistema actualitza les referències dels continguts de 

desgast per a cada mostra amb continguts metàl·lics mesurats, de manera que es puguin ajustar 

els desgastos del material. D’altra banda, el contingut de magnesi no és estrictament el resultat del 

desgast, sinó que serveix com a mesura de la degradació del lubricant, ja que forma part dels 

additius d’aquest.  

 

A la taula 6.2 es poden apreciar els valors de les concentracions de desgast 

compensades per als volums de lubricant afegits al motor. Per contra, les referències del sistema 

se centren en els valors dels continguts de les mostres, cosa que indica una normalitat de 

funcionament pel que fa al desgast. Lògicament, el valor del contingut de magnesi tendeix a la 

baixa, ja que el lubricant experimenta un procés d’esgotament continu.  

 

Els valors de contaminació per aigua se situen en els marges adequats per al sistema. En 

canvi, els valors de viscositat tenen una lleugera tendència a augmentar, però sense sobrepassar 

els valors de 180 cSt. Això s’aprecia amb més detall en el seguiment de la variable a llarg termini 

on es poden observar tendències molt més suaus. Pel que fa al valor del TBN es detecta una 

tendència continuada a la baixa que potser no és gaire clara en aquestes cinc últimes mostres, 

però que s’aprecia en un seguiment a un termini més llarg. Per acabar, el motor té uns continguts 

de matèria carbonosa alts, però que no n’afecta el funcionament normal.   

 

Un cop introduïdes les dades en el sistema de manteniment, el programa de manteniment 

MANCOGEN avalua el sistema i arriba a les informacions de resultat del sistema expert que 
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s’han exposat a la figura 6.1, de manera que les figures 6.2, 6.3 i 6.4 corresponen respectivament 

als comentaris, la diagnosi i les recomanacions per a l’última mostra del motor. 

 

En aquest cas, el sistema treballa en el mode de manteniment avançat, de manera que es 

podrien avaluar tots els paràmetres de sortida, excepte la taxa de desgast qualitativa.  

Els dos blocs inferiors del formulari de la figura 6.1 corresponen als valors d’entrada del 

sistema de manteniment, és a dir, totes les variables incloses dintre del sistema de manteniment 

avançat i els valors de sortida una vegada s’ha executat el sistema expert de manteniment. 

   

 

 

Figura 6.1. Estructura de la resposta de MANCOGEN per a l’última mostra de CONFIREL 

 

 Es pot observar que els valors de manteniment són força propers al valor correcte de 

0,5, cosa que d’alguna manera és un senyal que el sistema, en general, tindrà un aspecte normal 

quant a l’estat de manteniment i al de funcionament.  
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 D’altra banda, les figures 6.2. i 6.3, com a continuació del formulari, inclouen els 

comentaris extrets dels paràmetres d’entrada. S’aprecia que pel que fa als paràmetres de 

funcionament tots se situen en uns valors correctes, però n´hi ha alguns, com ara la temperatura 

del motor, que estan fora del rang normal. Un cop consultat el mantenidor del motor, es va 

considerar que una revisió del circuit primari del sistema de refrigeració podria haver provocat 

una baixada de les temperatures del sistema. Aquesta modificació es va recollir en el sistema 

expert per poder centrar millor els valors de referència per a aquest motor.  

 

Els cabals d’admissió i d’escapament també són alts respecte dels valors de referència 

del sistema. Una vegada es va consultar els encarregats del manteniment de la instal·lació no es va 

trobar una explicació satisfactòria, per la qual cosa es va optar per modificar els valors de 

referència a dades més elevades.  
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Figura 6.2. Comentaris del sistema expert MANCOGEN per a l’última mostra de CONFIREL  

 

 El valor alt del paràmetre d’hores de funcionament del motor sí que està justificat, tenint 

en compte que el motor té una vida de 10 anys. D’altra banda, el nombre de reompliments i els 

volums d’afegits són baixos en comparació amb els períodes de presa de mostres i el volum del 

càrter del motor. 

  

 

 

Figura 6.3. Continuació dels comentaris del sistema expert MANCOGEN per a l’última mostra 

de CONFIREL.  

 

D’altra banda, els paràmetres de viscositat han augmentat i tenen un comportament 

similar tant a 40ºC com a 100ºC, de manera que el sistema experimenta un increment, però sense 

sobrepassar el límit del 25% ni saltar a un altre grau SAE.[25] Per contra, sí que són preocupants 

els nivells del TBN i el residu de Conradson, ja que estan molt allunyats dels valors de referència i 
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tenen uns graus d’acompliment molt elevats. Això podria donar lloc a sentències que fessin 

referència a aquest fenomen pel que fa a la degradació del lubricant. També la dilució del sistema 

és alta, cosa que indicaria una certa manca de tancament dels segments de la part alta del motor. 

 

En el cas de la diagnosi per a aquesta mostra, a les figures 6.4 i 6.5 s’observa que el 

sistema avalua tots els paràmetres dintre del nivell normal, és a dir que tant el manteniment com el 

funcionament són normals; d’altra banda, però, s’ha d’esmentar que el grau d’acompliment del 

valor del paràmetre degradació del lubricant és sensiblement més baix que la resta. Això és 

conseqüència dels valors de degradació tan deficients assolits pel lubricant, els quals, però, no 

són suficients per canviar l’avaluació de l’estat del fluid. 

  

 

 

Figura 6.4. Diagnosi del sistema expert MANCOGEN per a l’última mostra de CONFIREL. 
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 D’altra banda, com a conseqüència d’aquesta diagnosi es produeixen un conjunt de 

recomanacions del sistema de manteniment per continuar el control de l’estat de manteniment i 

funcionament del motor des de la vessant del manteniment predictiu. A la figura 6.6 es presenta 

les recomanacions per a aquesta mostra: com es pot apreciar, els missatges recomanen continuar 

els seguiments periòdics de la màquina. 

  

 

 

Figura 6.5. Continuació de la diagnosi del sistema expert MANCOGEN per a l’última mostra 

de CONFIREL. 

 

 S’ha de tenir en compte que aquests tipus de motors que treballen amb fuels residuals 

experimenten una sèrie de fenòmens habituals com ara el poliment de les camises, la formació de 

laques a les camises, i de dipòsits sota el cap del pistó, la corrosió en calent del cap dels pistons, 

l’aferrament dels segments rascadors del lubricant, la formació de dipòsits en el cap dels pistons, 

l’augment del consum de lubricant i la caiguda dels nivells de TBN en el càrter.  
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 Les pressions de la injecció en aquests motors, que moltes vegades arriben als 1.600 

bars, provoquen fuites de combustible en les bombes, de manera que els nivells de dilució poden 

ser importants. Alguns fabricants toleren una contaminació mitjana del 2%, encara que es poden 

trobar valors de dilució del 20%. La majoria dels combustibles pesants obtinguts del craqueig a 

causa de la naturalesa aromàtica són incompatibles amb els lubricants parafínics; segons això, si el 

fuel pesant es barreja amb el lubricant, els components solubles del combustible s’hi dissolen en 

el lubricant, la qual dissolució pot arribar en alguns casos al 90%.  

  

 

 

Figura 6.6. Recomanacions del sistema expert MANCOGEN per a l’última mostra de 

CONFIREL. 

 

Malgrat això, alguns components del combustible com ara els asfaltens del craqueig no es 

dissolen en els lubricants parafínics; ben al contrari, es coagulen i formen partícules asfaltèniques 
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de 2 a 5 µm que romanen en suspensió en el lubricant. Aquestes partícules, molt enganxoses, 

formen dipòsits negres a les superfícies del motor com ara  sistema de distribució i el càrter del 

motor.  

 

 Alguns cops originen l’aferrament dels segments rascadors del pistó, de manera que 

s’augmenta significativament el consum de lubricant, així com la formació de dipòsits a les zones 

calentes de les ranures del pistó. La coagulació dels asfaltens pot arribar a clavar els èmbols de 

les bombes d’injecció que funcionen amb barreres de lubricant, de manera que s’agreuja el 

problema de dilució i l’augment de la viscositat del lubricant.  

 

 Com es pot apreciar, tots aquests efectes es poden aplicar a la mostra estudiada: els 

nivells de viscositat elevats, juntament amb els valors elevats del TBN, el residu carbonós i la 

dilució, indiquen processos d’evolució de degradació com els que s’han exposat abans.  

 

 L’estratègia que segueixen molts fabricants de lubricants és mantenir un grau de dispersió 

dels asfaltens molt elevat, amb la qual cosa el nivell de neteja millora molt i la detergència del 

lubricant impedeix que es formin dipòsits.  

 

 A causa del continu increment de la potència dels motors de cogeneració de quatre 

temps, augmenta la temperatura de la cambra de refrigeració del pistó. Tot i que la temperatura 

típica del cap del pistó ronda els 250ºC, actualment molts motors treballen a 300ºC en règim 

continu, cosa que pot comportar que es formin dipòsits de carbó a la part inferior del pistó per 

carbonització del lubricant, els quals creen una capa aïllant que augmenta la temperatura del pistó, 

que fins i tot pot arribar a augments de 100ºC, com ha estat registrat. En conseqüència, s’intenta 

emprar lubricants amb una estabilitat tèrmica més elevada. A aquestes altes temperatures del cap 

del pistó, els continguts de sodi i vanadi del fuel hi poden arribar a formar compostos que el 

corroeixen. 

 

 Un altre fenomen típic que s’ha consultat als encarregats del manteniment d’aquest motor, 

correspon al poliment de les camises. No interessa que les camises perdin la rugositat d’origen 
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per mantenir la pel·lícula de lubricant. La desaparició d’aquesta rugositat provoca un considerable 

augment del consum de lubricant. El poliment de les camises el provoca principalment, el desgast 

abrasiu dels dipòsits del cap del pistó contra les camises. El poliment depèn de molts factors, 

com ara la pressió de combustió, el disseny del pistó, el lubricant emprat, el tipus de fuel i el 

consum de lubricant, és un problema cada vegada més important en els motors actuals, fins al 

punt que es modifiquen els dissenys dels pistons per col·locar un segment antipoliment que rasca 

els dipòsits produïts pel cap del pistó. Malgrat això, molts  lubricants incorporen additius 

antipoliment per atenuar aquest efecte.  

 

 Tal com s’aprecia en les mostres del lubricant, es dóna una caiguda permanent del TBN 

des dels valors inicials del lubricant nou de referència. Alguns fabricants de lubricants intenten 

combatre aquest efecte per evitar la corrosió dels segments i el desgast de la camisa. Per això és 

necessari que el punt mort superior tingui una alcalinitat alta. La majoria de fabricants de motors 

permeten una caiguda del TBN fins a 20 mg KOH/g en motors MEC de velocitat mitjana 

determinada pel contingut de sofre. Altres, opten per recomanar lubricants amb una reserva 

alcalina superior amb TBN de 50 a 60 mg KOH/g. 

 

 Els resultats obtinguts per MANCOGEN s’han comparat amb altres metodologies com 

ara FAMM (TEXACO), i es comprova que són molt similars des del punt de vista de la 

degradació del lubricant. També s’han assajat algunes mostres amb el programa ADOC 

(REPSOL-YPF) i els resultats també han estat satisfactoris. 

 

6.4.1.2. Seguiment dels paràmetres de manteniment del motor 

 

 Com es comentava a l’inici del capítol, és molt interessant visualitzar els històrics dels 

diferents paràmetres de manteniment per avaluar les tendències de funcionament i extreure’n 

conclusions sobre els comportament dels fluids del motor. Per aquesta raó, en aquest apartat es 

comenten algunes variables de manteniment que el mateix programa MANCOGEN permet 

analitzar. 
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 Amb aquesta intenció i tenint en compte els fenòmens explicats en l’apartat anterior, 

s’exposa el seguiment complet del motor en funció dels diferents paràmetres.  

— Pressió en el càrter, contaminació per combustible i contingut de vanadi: 

 

La pressió en el càrter representa un indicador eficaç de l’estat de manteniment del 

tancament dels pistons (vegeu la figura 6.7). A l’inici de l’estudi, el motor estudiat tenia un 

comportament amb una alta pressió que el programa de manteniment detectava. Després 

d’analitzar algunes mostres i en observar que el contingut de vanadi també augmentava, 

és a dir, que hi havia una contaminació per combustible evident, s’opta per aturar el 

motor i canviar els segments per millorar el tancament de la cambra de combustió.  

 

 

 

Figura 6.7. Evolució de la variable pressió en el càrter per al motor CONFIREL amb canvi de 

valors evident per una subtitució massiva de segments. 
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D’altra banda, aquesta modificació es nota immediatament en la variable dilució, que 

havia arribat a valors molt alts, tal com s’aprecia a les figures 6.8 i 6.9.  

 

 

 

Figura 6.8. Evolució de la variable contaminació per combustible per al motor CONFIREL. 

S’observa una disminució progressiva del valor a partir de la substitució dels segments. El 

programa detecta valors alts de dilució i recomana accions correctives. 

 

D’altra banda el contingut de vanadi corrobora aquestes informacions amb uns valors 

molt alts en zones properes al canvi dels segments. D’aquesta manera es demostra que el 

sistema va detectar el problema de poca estanquitat, el qual es va corregir com s’aprecia 

en els seguiments de les variables, amb què els valors van tornar a nivells normals. El 

contingut de vanadi ha confirmat les sospites sobre la contaminació elevada de 
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combustible i ha demostrat que la combinació de diferents paràmetres pot arribar a donar 

respostes de manteniment molt més fiables. 

 

Sembla que l’estratègia de manteniment ha resultat útil per avaluar la causa de l’anomalia 

en la màquina i actuar en conseqüència per resoldre el problema des d’una vessant de 

manteniment proactiu. D’altra banda, el sistema ha estat capaç de detectar els símptomes 

incipients de la fallada i ha estat útil per realitzar les accions convenients sobre el sistema.  

 

 

 

Figura 6.9. Evolució de la variable contingut de vanadi per al motor CONFIREL. Valors elevats 

de vanadi que coincidiesen amb el canvi dels segments. 

 

— Viscositat a 40ºC i TBN: 
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Els nivells de viscositat i TBN tenen un comportament en el sistema diferent a l’anterior: 

encara que estan a un nivell força alt, no tenen una tendència exponencial, sinó que 

augmenten gradualment al llarg del temps. A les figures 6.10 i 6.11 es presenta la 

visualització de cadascun dels paràmetres de manteniment. En el cas de la viscositat, els 

valors estan sempre per sobre dels 150 cSt i experimenten un augment progressiu cap a 

valors superiors però mai no sobrepassen de manera nítida la viscositat màxima que 

permet el grau SAE. Aquest augment implica una dificultat de lubricació, la qual, però, no 

es pot corroborar fins al final del seguiment, on els continguts metàl·lics de desgast 

augmenten significativament, sobretot el contingut de ferro i alumini, que palesen una 

manca de lubricació en algunes parts del motor. 

 

  

 

Figura 6.10. Evolució de la variable viscositat a 40ºC per al motor CONFIREL. Progressiu 

augment de la viscositat amb el temps. 
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A causa de les continuades reposicions de lubricant nou, el valor de la viscositat va 

augmentant molt gradualment. Malgrat això, s’observen unes periodicitats d’oscil·lació 

dels valors de viscositat al llarg del temps que es relacionen amb els volums de 

reompliment per a cada període. D’altra banda, l’augment del residu carbonós també 

ajuda a agreujar a aquest fenomen. 

 

Els valors del TBN han anat disminuint abans del seguiment amb el programa 

MANCOGEN, però en el període estudiat s’observa un comportament força estable, és 

a dir, s’ha arribat a una caiguda del TBN estabilitzada en els valors que s’aprecien a la 

figura 6.11. Sembla que el sistema ha assolit la corba de saturació de la reserva alcalina 

enfront dels reompliments de lubricant que es realitzen a la màquina. 

  

 

 

Figura 6.11. Evolució de la variable TBN al motor CONFIREL. Progresiva disminució de la 

reserva alcalina al llarg del temps. 
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— Continguts de desgast de ferro i alumini: 

 

A les figures 6.12 i 6.13 es poden apreciar els seguiments dels continguts metàl·lics del 

ferro i l’alumini. Es pot observar que els nivells de desgast de la part alta del motor i de la 

part baixa augmenten. D’altra banda, com es veurà més endavant, això és confirmat pels 

valors de residu carbonós i els insolubles de pentà i benzè que també tenen uns valors 

força elevats. Això es va produir després de realitzar una etapa de manteniment de 

recerca i que es comprovessin valors de desgast molt elevats. 

 

D’aquesta manera, se sospita del possible esgotament total del lubricant, que no es pot 

recuperar amb els afegiments rutinaris que s’efectuen durant el funcionament normal del 

motor.  
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Figura 6.12. Evolució de la variable contingut de ferro al motor CONFIREL. Els valors de 

desgast s’accentuen al final del periode d’estudi. 

 

A la figura 6.12 s’observa l’evolució del contingut de ferro al llarg del període estudiat, i 

s’hi es pot apreciar un cert augment de la concentració de desgast en les mesures 

centrals. El programa MANCOGEN no detecta cap anomalia de manteniment que pugui 

provocar aquest augment en la concentració. D’altra banda, es consulta aquesta 

incidència amb els encarregats del manteniment del motor, els quals consideren que una 

possible causa és el període de rodatge dels segments nous del motor, que podrien induir 

uns nivells de desgast una mica superiors als previstos inicialment. Malgrat això, el sistema 

expert no recull cap incidència, i altres assaigs comparatius com el programa FAMM no 

mostren cap missatge d’alarma. 

 

En canvi, sí que és important esmentar els valors de les últimes mostres, que indiquen 

continguts de ferro importants. Segons aquests, es donen resultats de l’ordre del 50% per 

sobre dels valors habituals previstos per a aquest motor. 
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Figura 6.13. Evolució de la variable contingut d’alumini al motor CONFIREL. Els valors de 

desgast d’alumini s’accentuen al final de l’etapa del lubricant, el sistema MANCOGEN detecta el 

problema i recomana una inspecció dels coixinets.  

A la figura 6.13 es representa l’evolució del contingut d’alumini com a exemple del 

comportament de la zona baixa del motor: s’hi pot apreciar un augment sostingut dels 

continguts d’aquest element en les últimes mostres que s’accentua en l’últim registre de 

manera acusada. 

 

— Insolubles de pentà i benzè i residu carbonós: 

 

Els insolubles de pentà i benzè confirmen la idea que el lubricant està esgotat pel que fa al 

grau d’oxidació. D’altra banda, el nivell de residu carbonós augmenta de manera alarmant 

en les últimes mostres, encara que es pot resoldre de manera  provisional augmentant els 

nivells del filtratge del circuit de lubricació, com es pot apreciar a les figures 6.14 i 6.15. 
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Figura 6.14. Evolució de la variable insolubles en pentà i bencè al motor CONFIREL. La 

degradació del lubricant resulta continua al llarg del temps. 

 

Com es pot visualitzar en la figura 6.14, el valor dels insolubles de pentà i benzè no deixa 

d’augmentar malgrat els volums de lubricants afegits, cosa que confirma el control dels 

additius mesurat indirectament pel contingut de magnesi.  

 

El residu carbonós té una tendència ascendent clara, sense gaire possibilitats 

d’estabilització. Malgrat les mesures comentades anteriorment, sembla que el motor 

acumula carbonissa i altres residus, com s’aprecia a la figura 6.15. 
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En resum, sembla que el lubricant és capaç de controlar la dispersió dels contaminants, 

però a la vegada el sistema de filtratge i de depuració del sistema no aconsegueix eliminar 

els contaminants dispersos.  

 

  

 

Figura 6.15. Evolució de la variable residu carbonós al motor CONFIREL. Els sistemes de 

filtratge no resulten eficaços per evitar l’acumulació de residus. 

 

Per acabar, es fa esment de l’evolució dels continguts de magnesi, que poden donar una 

idea del grau de conservació dels additius del lubricant. El nivell devalla de manera 

continuada, a excepció de les primeres mostres. Un cop consultats aquests resultats amb 

el grup de tècnics de manteniment del motor, es comenta que les primeres mostres poden 

experimentar els desgasts excessius dels segments, que provoquen un lleuger increment 

dels continguts de magnesi. 
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D’altra banda, això confirma que, juntament amb els valors dels insolubles de pentà i 

benzè, malgrat els afegiments diaris de lubricant, les propietats dels additius es degraden 

gradualment sense possibilitats de recuperació en el període estudiat. 

 

 

 

Figura 6.16. Evolució de la variable contingut de magnesi al motor CONFIREL. El procés de 

degradació del lubricant es confirma pels valors de magnesi mesurats en el motor. 

 

6.4.1.3. Manteniment de recerca WÄRTSILÄ/CONFIREL 

 

 Durant el seguiment d’aquest motor es realitzen diferents etapes de manteniment de 

recerca, en què s’analitzen totes les variables del sistema MANCOGEN. En aquest apartat es 

presenten alguns resultats avaluats en aquest nivell de manteniment predictiu, particularment, les 
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respostes del sistema d’expertesa de manteniment i els resultats de les taxes de manteniment 

qualitatiu. 

 

 

 

Figura 6.17. Estructura de la diagnosi del sistema MANCOGEN en el nivell de manteniment de 

recerca del motor CONFIREL. 

 

 A tall d’exemple es presenta l’anàlisi d’una mostra de lubricant recollida el 29 de març de 

2001 del motor de la planta CONFIREL, per analitzar amb profunditat el sistema de 

manteniment de la màquina. A la figura 6.17 es visualitza el resultat de l’aplicació del sistema 

d’expertesa per al motor en qüestió. Les variables d’entrada s’aprecien en el quadre superior, i 

les variables de resposta de programa, a la part inferior. 
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 Els valors dels estats i les taxes de manteniment són força propers al valor central, cosa 

que denotaria posicions de manteniment i funcionament acceptables. A la figura 6.18 es poden 

visualitzar els comentaris respecte dels valors d’entrada del sistema.  

 

 

 

Figura 6.18. Comentaris de l’etapa de manteniment de recerca del programa MANCOGEN en 

el motor CONFIREL. 

 

 No es tornarà a revisar els paràmetres que ja s’han especificat en els apartats anteriors, 

però sí que és convenient comentar els paràmetres nous que entren en aquesta etapa de 

manteniment. Així doncs, a la figura 6.18 es poden apreciar els comentaris per als diferents blocs 

d’informació característica del nivell de manteniment de recerca. En primer lloc, cal apuntar els 

valors de punt d’anilina i rigidesa dielèctrica baixos, cosa que denotaria pèrdues de les fraccions 

més volàtils del lubricant. D’altra banda, la corrosió a la làmina de coure amb un valor alt 

implicaria una certa degradació dels components del lubricant, tal com es corroborava amb altres 
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mostres en apartats anteriors. Pel que fa als valors de qualitat del fuel sembla que se situen límits 

acceptables, cosa que corroborarien els valors baixos del residu carbonós.  

 

 D’altra banda, els valors ferrogràfics representen valors normals, també ratificats pels 

valors dels continguts de partícules grans de la ferrometria, que indiquen l’absència de desgastos 

severs. En canvi, l’avaluació de les característiques qualitatives del desgast mitjançant els perfils 

de desgast indiquen tendències corrosives del desgast combinades d’altra banda amb un desgast 

adhesiu. Els valors de l’aigua de refrigeració sembla que són normals enfront dels assaigs 

realitzats. 

 

 

 

Figura 6.19. Diagnosi de manteniment de recerca del programa MANCOGEN al motor 

CONFIREL. 

La diagnosi es reflecteix a la figura 6.19 on s’aprecia el nivell de desgast qualitatiu que 

sembla que assoleix el motor com a nivell de desgast de rodolament tipus en funcionament 
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estàndard de maquines rotatives. La resta de paràmetres estan dintre dels valors que es 

consideren normals i tenen uns graus d’acompliment força elevats en general. 

 

 Com a conseqüència d’aquesta diagnosi es generen unes recomanacions per als diferents 

paràmetres de manteniment, com es pot apreciar a la figura 6.20, on es visualitzen els missatges, 

els quals aconsellen, en aquest cas, continuar els controls rutinaris del sistema. La resposta del 

sistema enfront dels desgasts de rodolament recomana realitzar inspeccions rutinàries dels 

coixinets a causa que es detecta el predomini del desgast de rodolament respecte d’altres tipus 

de desgast.  

 

  

 

Figura 6.20. Recomanacions de manteniment de recerca del programa MANCOGEN per al 

motor CONFIREL. 

 Com a exemple del sistema de manteniment de recerca es presenten algunes partícules de 

desgast per al motor estudiat que han estat utilitzades per confeccionar les respostes de 
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manteniment predictiu pel que fa a resultats ferromètrics i de desgast qualitatiu. A la figura 6.21 es 

presenta un exemple de la base de dades de desgast que conté totes les partícules recollides per 

aquests motors. 

 

 Resulta evident comentar que les solucions que proposa el sistema expert estan 

determinades pel nombre de partícules recollides per a cada sistema. D’aquesta manera, com 

més informació ferromètrica s’hagi recollit d’una màquina, més precisa serà la resposta es podrà 

assolir i més fiable esdevindrà la diagnosi per a aquesta etapa. 

 

 

 

Figura 6.21. Base de dades on es recullen els perfils de les partícules juntament amb els 

paràmetres morfològics i els paràmetres ferromètrics del motor CONFIREL. 
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6.4.2. Aplicació a motor WARTSILA/ANTREL 

 

A continuació s’exposa el seguiment d’un motor MEC de quatre temps de règim mitjà 

des que ingressa en el sistema, del qual es disposa de 60 mostres de lubricant usat de la zona del 

càrter i que han estat analitzades. El període d’estudi  està comprès entre maig de 1999 i abril del 

2001. 

 

El fabricant del motor és WÄRTSILÄ i el model, el VASA18V32, que té les 

especificacions tècniques següents: 

 

Planta de cogeneració: CONFIREL  Marca: WÄRTSILÄ      Model: VASA 18V32 

Velocitat:750 rpm.    Potència a ple règim: 6400 kW 

Cilindrada: 580 l.    Cilindres: 18    

Diàmetre/cursa: 320/400 mm  Volum del càrter: 4000 l. (Utilitza una depuradora) 

 

6.4.2.1. Sistema de manteniment 

 

En el moment en què el motor va ingressar en el sistema, se’n va especificar les dades, 

que en resum es recullen en les especificacions anteriors. 

 

 A la primera mostra enviada al sistema, el lubricant portava en funcionament 153 hores i 

el consum diari de lubricant del motor era de 140 l, amb una capacitat de càrter de 4.000 l. S’ha 

de comentar que durant el període d’estudi d’aquest motor es van canviar dues vegades el volum 

total de lubricant del càrter. El sistema va assignar a la primera mostra unes referències del model, 

ja que estaven disponibles les referències per a aquest model. També es van compensar les 

concentracions per poder comparar les mostres amb els valors de referència.  

 

 El lubricant emprat pel motor era un TEXACO TARO 40XL40, que té les 

característiques principals de la taula 6.1. A la figura 6.22 es representa les hores de 
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funcionament dels tres canvis de lubricant. A primera vista, s’aprecia tot un cicle complet de vida 

del lubricant avaluat des de l’inici fins al final, així com dos cicles incomplets d’inici de l’estudi i de 

final d’aquest. Les conclusions referides als cicles curts s’hauran d’avaluar amb cautela a causa 

de les poques mostres de lubricant analitzades per aquest sistema.  

 

 D’altra banda, els resultats del cicle de lubricant complet poden validar l’eficàcia del 

sistema de manteniment per prendre decisions a l’hora de realitzar renovacions totals de lubricant 

i detectar desviacions clares del sistema respecte als valors considerats normals per a aquest 

motor. 

 

 

 

Figura 6.22 Hores de funcionament del lubricant en el període estudiat en el sistema ANTREL. 

Es distingueixen tres cicles de lubricant diferenciades, un cicle és complet.  
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Per poder observar el comportament de les variables del sistema, , a la taula 6.3  s’ha 

recollit, a tall d’exemple, 5 mostres del motor amb alguns valors d’algunes variables del sistema 

MANCOGEN. 

 

PARÀMETRE 1a MOSTRA 2a MO STRA 3a MOSTRA 4a MOSTRA 5a MOSTRA 

Hores motor 49.021 50.324 51.089 51.857 53.154 

Hores lubricant 4.250 5.530 6.302 7.076 894 

Data 3/11/99 29/2/00 9/5/00 13/7/00 27/11/00 

Al mesurat  7 9 9 11 11 

Al compensat  8,2 11,4 9,4 12,4 12,7 

Al de referència 7,3 9,7 9,1 11,4 11,5 

Cr mesurat  2 1 2 2 2 

Cr compensat  2,3 1,3 2,1 2,3 2,3 

Cr de referència 2,1 1,1 2 2,1 2,1 

Fe mesurat  24 20 24 25 29 

Fe compensat  27,9 25,3 25,1 28,3 33,6 

Fe de referència 25 21,5 24,3 25,9 30,3 

Ni mesurat  58 28 43 41 57 

Ni compensat  67,5 35,4 45 46,4 66 

Ni de referència 60,7 30,1 43,6 42,5 59,6 

Pb mesurat  1 3 3 5 4 

Pb compensat  1,1 3,8 3,2 5,7 4,6 

Pb de referència 1 3,3 3,1 5,2 4,2 

Si mesurat 9 22 13 14 13 

Si compensat  10,5 27,8 13,6 15,8 15 

Si de referència 9,4 23,7 13,2 14,5 13,6 

Sn mesurat 0,5 1 3 3 3 

Sn compensat  0,6 1,3 3,2 3,4 3,5 

Sn de referència 0,5 1,1 3,1 3,1 3,1 

Aigua 0,03 0,17 0,07 0,03 0,05 

Dilució 7,7 6,7 6,7 3,3 4,7 

Viscositat a 40ºC 154,3 148,3 156,4 157,5 165 

TBN 29,3 28,4 28,4 31,1 25,8 

M. carbonosa 19 12,8 14,1 15,6 20,4 

Insolubles 0,22 0,12 0,16 0,17 0,21 

Punt d’inflamació 249 246 245 246 245 

* Dades del lubricant de referència 
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Taula 6.3. Algunes dades de les variables del sistema MANCOGEN per al motor 

WARTSILA/ANTREL. 

 

En primer lloc, s’ha de realitzar una sèrie d’aclariments sobre les dades exposades a la 

taula 6.3. S’ha de tenir en compte que si no es disposa de dades sobre continguts de desgast, el 

sistema copia les referències donades per a l’última mostra amb continguts metàl·lics mesurats. 

 

A la taula 6.3 és possible apreciar els valors de les concentracions de desgast 

compensades pels volums de lubricant que s’han afegit al motor. Per contra, les referències del 

sistema es basen en els valors dels continguts de les mostres, cosa que indica que pel que fa al 

desgast el funcionament és normal.  

 

 

 

Figura 6.23. Estructura de la resposta de MANCOGEN per a l’última mostra d’ANTREL. 
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Sembla que alguns valors de contaminació per aigua són massa elevats per al sistema. En 

canvi, els valors de viscositat estan dintre dels marges normals. Això s’aprecia amb més detall en 

el seguiment de la variable a llarg termini, amb el qual es poden observar tendències molt més 

suaus. Pel que fa al valor del TBN, es mostra una tendència continuada a la baixa que potser no 

és gaire clara en aquestes mostres, però que s’aprecia en un seguiment a més llarg termini. 

Finalment, el motor té uns contingut de matèria carbonosa alts, però que no n’afecta el 

funcionament normal.   

 

Una cop introduïdes les dades en el sistema de manteniment, el programa de manteniment 

MANCOGEN avalua el sistema i arriba a les informacions exposades a la figura 6.23, en què es 

recullen els resultats del sistema expert, de manera que les figures 6.24, 6.25 i 6.26 corresponen, 

respectivament, als comentaris, la diagnosi i les recomanacions per a l’última mostra del motor. 

 

 

 

Figura 6.24. Comentaris del sistema expert MANCOGEN per a l’última mostra d’ANTREL. 
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En aquest cas, el sistema treballa en el mode de manteniment ràpid, per la qual cosa es 

podrien avaluar tots els paràmetres de sortida, excepte la taxa de desgast quantitativa i qualitativa 

i l’estat dels rodaments. 

 

Com a conseqüència de l’activació del sistema d’expertesa es generen unes sentències de 

comentari, que es presenten a la figura 6.24 i que és interessant comentar.  

 

 

 

Figura 6.25. Diagnosi del sistema expert MANCOGEN per a l’última mostra d’ANTREL. 

 

 Sembla que tots els valors estan dintre dels marges normals, excepte la pressió del càrter, 

que sembla que és elevada. Els tècnics de la planta comuniquen que si bé es cert que s’hauria 

d’inspeccionar la compressió dels cilindres per evitar aquest efecte, la majoria dels motors 

treballen a aquestes pressions de càrter sense gaire problemes. S’ha de tenir present, però, que 

aquest valor alt també representa una possible comunicació entre la cambra de combustió i el 
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càrter. Com a conseqüència es tenen valors alts de viscositat i contaminació per carbonissa de les 

zones baixes del motor. 

 

 Com a resultat del procés d’expertesa es generen les sentències de diagnosi i les 

recomanacions que mostren les figures 6.25 i 6.26. 

 

 

 

Figura 6.26. Recomanacions del sistema expert MANCOGEN per a l’última mostra 

d’ANTREL. 

 

Com es pot comprovar, el sistema detecta l’anomalia de manca de tancament dels 

cilindres i emet un missatge d’alerta. D’altra banda, també es genera un missatge de comprovació 

del sistema d’alimentació a causa de l’elevat valor de la viscositat. Continguts apreciables d’aigua 

recomanen la revisió del sistema de refrigeració per cercar la causa de la contaminació. 
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Finalment, tots aquests senyals d’alerta condueixen a uns paràmetres generals de manteniment i 

funcionament deficients.  

 

 Les recomanacions del programa, com es pot observar a la figura 6.26, demanen que 

s’inspeccioni certs punts del motor relacionats amb la diagnosi anterior i, d’altra banda, 

recomanen portar-lo a un nivell de manteniment superior per ratificar les informacions recollides 

en aquesta etapa. 

 

 Com s’ha comprovat, el sistema de manteniment ha detectat les desviacions i fallades del 

sistema, i assessora la persona que realitza el manteniment pel que fa a les actuacions  per 

resoldre-les. La metodologia  sembla que funciona, sempre que es tingui present que cada motor 

representa per si mateix un sistema mecànic amb unes característiques pròpies que s’han de 

posar a punt abans de realitzar qualsevol afirmació de manteniment sobre la màquina. 

 

6.4.2.2. Seguiment dels paràmetres de manteniment del motor 

 

 Com es comentava a l’inici del capítol, és molt interessant visualitzar els històrics dels 

diferents paràmetres de manteniment per avaluar les tendències de funcionament i extreure’n 

conclusions sobre els comportaments dels fluids del motor. Per aquesta raó, en aquest apartat es 

comenten algunes variables de manteniment que el mateix programa MANCOGEN permet 

mostrar per al motor ANTREL. 

 

 Amb aquesta intenció i recordant els fenòmens explicats en l’apartat anterior, es mostra el 

seguiment complet del motor en funció dels diferents paràmetres.  

 

— Pressió en el càrter, contaminació per combustible i consum específic de combustible 

 

La pressió en el càrter és un indicador eficaç de l’estat de manteniment del tancament 

dels pistons (vegeu la figura 6.27). A l’inici de l’estudi, el motor estudiat té un 
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comportament força acceptable, a mesura que augmenten les hores de funcionament del 

motor es nota un increment gradual de la pressió en el càrter, és a dir, una manca de 

tancament dels cilindres, per la qual cosa s’opta per aturar el motor i canviar els segments 

per millorar el tancament de la cambra de combustió i, a la vegada, es realitza un canvi 

total del lubricant. El sistema de manteniment recomanava un canvi parcial dels volums del 

càrter i, també, indicava valors alts de la pressió en el càrter. Però l’equip de manteniment 

va considerar més adequat realitzar un reompliment total. 

 

Els valors de contaminació per combustible refermen aquests comentaris sobre els 

paràmetres anteriors. L’evolució de la contaminació no és exponencial, sinó que 

s’estabilitza a uns valors  mitjans del 7,5% durant el període d’estudi. Després del canvi 

total de lubricant es pot apreciar una millora del paràmetre a causa del reemplaçament de 

dos segments en dos cilindres. 
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Figura 6.27. Evolució de la variable contaminació per combustible del motor ANTREL. 

 

L’augment sostingut de la pressió en el càrter es soluciona en substituir el volum de 

lubricant i alguns segments dels cilindres. 

 

— Viscositat a 40ºC i TBN  

 

El seguiment de paràmetres de degradació del lubricant també és útil a l’hora de conèixer 

amb més profunditat les tendències de possibles problemes en el sistema mecànic. Així 

doncs, es presenten alguns resultats pel que fa al seguiment de la viscositat a 40ºC, que 

tendeix cap a uns valors decreixents al llarg del temps, tal com s’aprecia a la figura 6.28. 

Això també és confirmat pels valors del TBN del lubricant del càrter, que també tenen 

tendència a augmentar també a mesura que el motor treballa. L’explicació d’això sembla 

que és l’alt nivell de detergència del lubricant, el qual malgrat que fa que els valors de 

residu carbonós siguin força elevats, aconsegueix mantenir unes lectures de viscositat 

força acceptables. D’altra banda, la recuperació dels valors del TBN podria indicar que 

hi ha hagut un canvi en el contingut de sofre del combustible que, probablement junt amb 

una millora del tancament condueix a un augment dels valors del TBN del motor. 

 

Resulta interessant observar que els valors de viscositat màxima coincideixen amb valors 

del residu carbonós força elevats, la qual cosa donaria idea de com afecten els sòlids en 

suspensió en els valors de la viscositat.  

 

D’altra banda, la disminució de la viscositat també és acompanyada d’una davallada en el 

valor del residu carbonós, el que obligaria a pensar en alguna intervenció a la màquina per 

a l’eliminació dels continguts en suspensió del  lubricant.  

 

Sembla que el sistema del motor tendeix a manifestar unes tendències de manteniment per 

diferents paràmetres del sistema d’expertesa de manera que és relativament clar detectar 

els possibles problemes del motor. 
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Figura 6.28. Evolució de la variable viscositat a 40ºC del motor ANTREL. 

 

- Continguts de desgast en ferro i alumini : 

 

Els continguts de desgast del motor poden informar sobre els processos de desgast del 

motor. En el cas del motor ANTREL és interessant observar els següents detalls en 

l’evolució dels paràmetres. En primer lloc, cal fer esment que els valors estan marcats per 

uns punts molt elevats a la zona central, que són justificats per uns canvis en les culates i 

els segments realitzats sobre el 20 de setembre de 1999, els quals comporten un procés 

d’adaptació de les noves peces que produeix valors de desgast força elevats (vegeu la 

figura 6.29). Això també es confirmat per uns  valors dels continguts d’alumini molt més 

estables, cosa que donaria un resultat global de manteniment estable en el sistema de 

manteniment. En canvi, els valors elevats de les últimes mostres no els pot justificar cap 
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operació de manteniment en el motor. A més es detecta una baixada de la compressió 

d’un dels cilindres, de manera que es decideix revisar els segments i la culata.  

 

 

 

Figura 6.29. Evolució del contingut de ferro del motor ANTREL. Valors elevats a la zona 

central a causa de les reparacions en les culates. 

 

El sistema de la part baixa del motor segueix la corba de desgast normal i cada vegada 

més apunta cap a valors més alts de desgast dintre de l’evolució temporal del motor, cosa 

que és confirmada per la mateixa tendència en l’evolució del plom del motor. A la figura 

6.30 es mostra l’evolució temporal dels continguts d’alumini del motor, on s’observa 

aquest fenomen. 
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Figura 6.30. Evolució del contingut d’alumini del motor ANTREL. Valors força elevats al final 

del període útil del lubricant abans de la substitució total. 

 

— Insolubles de pentà i benzè, i residu carbonós 

 

L’evolució dels dos paràmetres és similar. D’una banda, el residu carbonós es manifesta 

segons la figura 6.31, on es veu que al començament de l’estudi creix de manera ràpida. 

El sistema detecta el problema i recomana la revisió del sistema de filtratge del lubricant i 

el de l’aire d’admissió i fuel. Se substitueixen els filtres sobre el 5 de juliol de 1999, alguns 

dels quals estan molt deteriorats, cosa que comporta la progressiva restauració dels 

valors del residu carbonós fins a pràcticament l’acabament de l’estudi, on sembla que 

torna a remuntar.  
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Els valors dels insolubles (vegeu la figura 6.32) es comporten de la mateixa manera com a 

resultat de l’estreta relació entre els dos paràmetres, que corroboren les afirmacions 

sobre el nivell de contaminació del lubricant. D’aquesta forma, es pot apreciar que el 

lubricant experimenta un atac contaminant fort en la primera etapa l’origen del qual a 

primera vista no és senzill de justificar. Comentaris dels encarregats del manteniment de la 

planta, justifiquen aquests valors per una mala dosificació del combustible, que provoca 

alts nivells de nocremats en les cambres de combustió conjuntament amb algunes 

deficiències d’estanquitat. Es va inspeccionar algunes culates per poder discernir 

conjuntament amb la revisió de les pressions d’injecció i els injectors, i es van realitzar 

algunes substitucions de material.  

 

 

 

Figura 6.31. Evolució del residu carbonós del motor ANTREL. Valors molt elevat detectats pel 

sistema que recomana revisions del sistema d’injecció i del sistema de filtrat. 
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Sembla que els resultats de la comprovació van ser satisfactoris en el sentit que resolien el 

problema, ja que els valors van anar disminuint a mesura que es realitzaven reompliments 

successius. D’altra banda, al final de l’estudi es torna a detectar un increment d’aquests 

paràmetres, de manera que es necessitarien més mostres per arribar a confirmar aquests 

canvis. 

 

 

  

Figura 6.32. Evolució dels insolubles de pentà i benzè del motor ANTREL. 

 

6.4.2.3. Manteniment de recerca WARTSILA/ANTREL 

 

 Durant el seguiment d’aquest motor es realitzen diferents etapes de manteniment de 

recerca, en què s’analitzen totes les variables del sistema MANCOGEN. En aquest apartat es 

presenten alguns resultats avaluats per aquest nivell de manteniment predictiu, particularment, les 
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respostes del sistema d’expertesa de manteniment i els resultats de les taxes de manteniment 

qualitatiu. 

 

 A tall d’exemple es presenta l’anàlisi d’una mostra de lubricant recollida el 27 de abril de 

2001 del motor ANTREL, per analitzar amb profunditat el sistema de manteniment de la 

màquina. A la figura 6.33 es visualitza el resultat de l’aplicació del sistema d’expertesa per al 

motor en qüestió. Les variables d’entrada s’aprecien en el quadre superior, i les variables de 

resposta de programa, a la part inferior. 

 

 

 

Figura 6.33. Estructura de la diagnosi del sistema MANCOGEN per al nivell de manteniment de 

recerca en el motor ANTREL. 

 

Malgrat que no es disposava dels resultats definitius dels continguts de desgast, el sistema 

de manteniment podia treballar amb dades parcials per valorar amb la informació disponible 
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l’estat de la màquina. A primera vista s’aprecia que la gran majoria dels paràmetres estan propers 

al valor de 0,5, que implicaria un estat i unes taxes de manteniment normals. D’altra banda, els 

valors de la taxa de desgast qualitativa i la taxa de degradació tenen valors més allunyats del valor 

central, per la qual cosa s’estudiaran amb més cura més endavant. Hem de comentar que a la 

data de l’anàlisi el motor funcionava sense cap incidència important. 

 

Es realitzen periòdicament comparacions del sistema proposat en el treball amb altres 

sistemes alternatius d’expertesa per veure les possibles desviacions del sistema MANCOGEN. 

Recollida la informació del sistema FAMM, no es detecta que hi hagi cap mena de problema en 

el motor com a conseqüència de les anàlisis efectuades. El programa MANCOGEN mostra a les 

figures 6.34 i 6.35 els comentaris del sistema.  

 

 

 

Figura 6.34. Comentaris del sistema MANCOGEN per al nivell de manteniment de recerca en 

el motor ANTREL. 
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 Els valors de la pressió en el càrter són alts, tal com especifica el programa, així com els 

valors de la viscositat del lubricant i el residu carbonós del fuel. És curiós que aquest dos últims 

valors tenen el mateix grau de desviació, segurament a causa de les constants fuites de restes de 

fuel cap al càrter, que explicarien els alts valors d’aquests paràmetres.  

 

Pel que fa als paràmetres ferrogràfics quantitatius, sembla que són normals dintre dels 

valors habituals, i els paràmetres ferrogràfics qualitatius sembla que tenen un desgast 

predominantment adhesiu combinat amb un desgast corrosiu.  

 

 

 

Figura 6.35. Continuació dels comentaris del sistema MANCOGEN per al nivell de 

manteniment de recerca en el motor ANTREL. 
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 El sistema de refrigeració no presenta en principi cap símptoma apreciable d’anomalies 

segons els paràmetres avaluats pel programa, per la qual cosa el programa segurament no 

detectarà cap tendència de fallada en aquest sistema. 

 

 La diagnosi per a la mostra del motor ANTREL es visualitza a les figures 6.36 i 6.37, on 

es pot apreciar que el sistema roman en estat de normalitat, malgrat que a l’etapa de manteniment 

anterior detectés anomalies. El sistema permet avaluar la taxa de desgast qualitativa com a de 

rodolament, habitual en el seguiment del motor com a desgast predominant en el sistema de la 

màquina. 

 

 

 

Figura 6.36. Diagnosi del sistema MANCOGEN per al nivell de manteniment de recerca en el 

motor ANTREL. 
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 Els diferents paràmetres de sortida del programa d’expertesa han ajudat a valorar els 

nivells potencials d’alarma, de manera que hem assegurat la fiabilitat de manteniment en el sistema 

mecànic. Això implica que el sistema ha funcionat com a indicador predictiu de la màquina, la 

qual cosa permet realitzar un estudi molt més aprofundit dels canvis produïts en el motor i, en 

conseqüència, de les possibles fallades de la màquina. 

 

 Per acabar, cal fer esment de les recomanacions del sistema com a informació que s’ha 

de tenir en compte per realitzar les accions oportunes per rectificar les desviacions de 

funcionament del motor i el manteniment. 

 

 

 

Figura 6.37. Continuació de la diagnosi del sistema MANCOGEN per al nivell de manteniment 

de recerca en el motor ANTREL. 
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 A la figura 6.38 es visualitzen les recomanacions per a aquesta mostra com a dades que 

s’han de tenir en compte per continuar el seguiment del motor.  

 

El grup de tècnics que fan el manteniment del sistema s’ha considerat en les apreciacions i 

en el desenvolupament del programa, així com en l’avaluació dels resultats, ja que és una font 

d’informació molt valuosa per afinar la resposta del sistema i per poder esbrinar les possibles 

causes de les reaccions del motor pel que fa al manteniment, la qual cosa permet donar les 

respostes el més acurades i precises possibles.  

Com s’ha demostrat en l’avaluació experimental de MANCOGEN, sembla que les 

tècniques emprades en el sistema de manteniment són adequades per obtenir respostes 

satisfactòries de manteniment en un sistema mecànic i representen una metodologia que poden 

seguir altres estudiosos del manteniment predictiu i proactiu que vulguin emprar aquestes 

metodologies d’anàlisi i seguiment. 
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Figura 6.38. Recomanacions del sistema MANCOGEN per al nivell de manteniment de recerca 

en el motor ANTREL. 
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CAPÍTOL 7. CONCLUSIONS DE LA TESI 

 

7.1. Introducció 

 

En les últimes dècades s’han impulsat nombroses investigacions adreçades a optimitzar el 

disseny, la fabricació i l’explotació de centrals de cogeneració i, en particular, les que són 

accionades per motors alternatius d’encesa per compressió. Els avenços en informàtica, 

l’obtenció de materials de més qualitat i l’ús de modernes tecnologies de fabricació han 

condicionat el desenvolupament d’unitats de cogeneració cada vegada més eficients. En els 

països desenvolupats, on hi ha poques possibilitats que es construeixin noves centrals, es posa 

una atenció especial a reduir els costos de manteniment a causa de la importància que tenen com 

a despesa de funcionament. 

 

Paral·lelament a la reducció de costos, s'està desenvolupant un increment de la fiabilitat i 

la seguretat a tots els sistemes de producció d’energia. Aquest procés que es va iniciar amb les 

centrals d’energia nuclear s’està traslladant a tot tipus de centrals generadores d’energia. 

L’establiment de noves legislacions més estrictes obliguen a controlar l’estat de certs components 

i paràmetres, com per exemple les emissions contaminants dels grups generadors i els nivells 

acústics dels sistemes. 

 

Els especialistes en manteniment industrial han anat adaptant aquestes realitats i han anat 

creant noves filosofies d’acció, en les quals es presta una atenció sistemàtica a màquines i equips, 

encara que aparentment funcionin dintre dels paràmetres exigits. Els nous sistemes de 

manteniment dirigeixen els esforços cap a aquesta direcció. Un altre fet, que es produeix en 

alguns països i que afavoreix l’alta prioritat del perfeccionament dels sistemes de manteniment, 

són els marcs legals limitats de potència de cogeneració i l’obertura dels mercats energètics amb 

noves lleis sobre el sector elèctric. 
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El treball de la tesi s'emmarca dintre d'aquest context, on les tècniques predictives de 

manteniment tenen un paper molt important. El manteniment predictiu basa el seu grau 

d’efectivitat més gran, respecte dels sistemes tradicionals, en el seguiment dels paràmetres de 

control de les màquines al llarg del temps, amb què incideix de manera decisiva en un estalvi 

considerable del temps i de les peces de recanvi, i a allargar la vida útil de les màquines. 

Paràmetres com ara els nivells de vibracions, la temperatura, les pressions de càrter, els cabals de 

combustible i d’aire d’entrada, o la potència de sortida, són variables dels sistemes productius, 

que segueix el personal tècnic, per prendre decisions adequades en el moment just. Els 

avantatges d’aquest sistema consisteixen a disminuir el nombre de revisions, cosa que incrementa 

la productivitat, disminueix les fallades imprevistes i redueix el temps de les reparacions, ja que és 

possible planificar-les amb antelació,  cosa que minimitza l’emmagatzematge de peces de recanvi 

a la planta i protegeix les màquines de fallades catastròfiques, com a conseqüència de la capacitat 

de detecció dels problemes incipients.  

 

Les tècniques seleccionades dependran del tipus de sistemes, l’impacte a la producció i 

els objectius que proposa el programa de manteniment. Malgrat tot, principalment es poden 

dividir en els grups següents: anàlisi de les vibracions, termografia, anàlisi del lubricant i tècniques 

d'ultrasons.  

 

En el sector de la generació d’energia amb motors alternatius, com en altres sectors 

industrials, els factors que realment incideixen a frenar l’aplicació del manteniment predictiu estan 

relacionats amb les dificultats per interpretar la informació oferta pel sistema i prendre les 

decisions tècniques oportunes. El control de les màquines mitjançant l’anàlisi del lubricant als 

motors alternatius de cogeneració, requereix un estudi acurat de les dades registrades per obtenir 

un diagnòstic correcte. 

 

Per aquesta raó, l'estudi de l'autor se centra en aquest aspecte, la utilització d'eines 

informàtiques que ajudin a interpretar els resultats dels sistemes de manteniment. Els sistemes 

experts representen un mètode per obtenir una solució adequada. El treball del doctorand es 

concreta en el disseny d'un programa de manteniment que inclogui un sistema expert i que, al 
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mateix temps, incorpori nous paràmetres de caracterització de l'estat del sistema per buscar les 

causes del funcionament anormal del motor. Amb aquest objectiu s'utilitzen lògiques no 

tradicionals com ara la lògica difusa i estructures de caracterització de partícules de desgast com 

són les estructures fractals de Richardson. 

 

7.2. Conclusions del treball 

7.2.1. Conclusions del desenvolupament de la metodologia proposada 

 

Tal com s’especificava a l’apartat anterior, el treball ha possibilitat el desenvolupament 

d’un conjunt de conceptes necessaris per a la consecució d’eines d’ajuda a la presa de decisions. 

Dintre d’aquestes estratègies es podria destacar els aspectes següents: 

 

— Disseny d’un programa d’expertesa basat en els paràmetres característics dels fluids 

del motor i dels paràmetres de funcionament de la màquina. 

 

— Utilització de lògiques no tradicionals en el disseny del programa de manteniment. 

 

— Integració en el programa de manteniment de totes les eines de càlcul. El programa 

MANCOGEN permet realitzar tot el seguiment del motor per si mateix sense el 

suport d’altres programes adjacents, al contrari que passa en altres sistemes. 

 

— Incorporació de nous paràmetres de funcionament combinats amb els paràmetres 

fluídics per caracteritzar els processos de manteniment en els sistemes mecànics. 

 

— Combinació de tots els fluids circulants dintre d’una filosofia de  manteniment proactiu 

que ajuda a la resolució d’una gran quantitat de sistemes mecànics de contacte. 
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— Introducció de paràmetres morfològics en el procés d’expertesa per aprofundir en el 

coneixement dels processos de desgast i, en conseqüència, dels resultats de 

manteniment adequats. 

 

— Aplicació d’estratègies d’expertesa no clàssiques per a la resolució de problemes 

mecànics en el cas aplicat a motors alternatius d’encesa per compressió de l’àmbit de 

cogeneració. 

 

D’altra banda, tot i que el mètode proposat al treball pot utilitzar-se manualment, la 

quantitat d’informació que es manipula fan necessari disposar d’eines d’ajuda tal com defineix el 

programa.  

 

A diferència d’altres sistemes, el sistema de manteniment està dotat de la flexibilitat 

suficient per no limitar la llibertat del dissenyador o expert. A més, l’eina és personalitzable, de 

manera que cada dissenyador pot modificar-ne els diferents paràmetres per adaptar-la als propis 

coneixements o al camp tecnològic específic de treball. 

 

7.2.2. Conclusions de l’aplicació de les tècniques i del mètode de manteniment 

 

Tant la metodologia com l’eina d’assistència al manteniment han estat provats en diversos 

exemples representatius com s’ha pogut apreciar en apartats anteriors.  

 

Les conclusions extretes són les següents: 

 

— La sistematització de la informació obtinguda pel sistema ajuda a aclarir els possibles 

problemes que s’esdevenen en els sistemes mecànics. 

 

— Els resultats obtinguts en els diferents exemples donen solucions que, com a mínim, 

s’assemblen a altres solucions proposades per altres sistemes i coincideixen amb 
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algunes conclusions d’experts en manteniment. A més, es genera molta més 

informació per poder aprofundir en el coneixement de la màquina. 

 

— El sistema expert constitueix una eina d’ajuda per a l’encarregat del manteniment i per 

als usuaris no experts en el camp del manteniment per prendre decisions pel que fa al 

funcionament de la màquina. 

 

— L’aplicació de programes d’ajuda en el càlcul de paràmetres de manteniment  

potencia l’aplicació del mètode, ja que facilita la gestió de la informació. 

 

— El recull de les tècniques d’anàlisi emprades en el sistema de manteniment s’ha utilitzat 

per realitzar un estat de l’art de les tècniques predictives aplicades en manteniment 

fluídic. 

 

—  S’ha aconseguit construir un sistema de manteniment predictiu que detecta les 

tendències de desgast i ofereix una informació útil a l’encarregat del manteniment per 

prendre les accions correctives adequades. 

 

7.2.3. Conclusions de l’avaluació experimental del sistema de manteniment 

 

De l’aplicació experimental de les tècniques i metodologia de manteniment 

s’extreuen les següents conclusions: 

 

— La resposta del sistema de manteniment MANCOGEN resulta vàlida pels sistemes 

estudiats, si es compara amb d’altres sistemes de manteniment fluidics experimentats 

en el treball. 

 

— El sistema de manteniment ofereix una informació molt completa de la màquina 

comparada amb d’altres sistemes. 
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El sistema MANCOGEN s’ha avaluat en el motor de la planta CONFIREL amb 

resultats satisfactoris. El programa ha aconseguit detectar les anomalies de funcionament del 

motor i donar una resposta de manteniment que concorda amb d’altres sistemes predictius: 

 

— El sistema ha detectat els augments de pressió en el càrter, de manera que s’ha actuat 

per substituir els segments. D’altra banda, s’observa que la contaminació per 

combustible del motor ha disminuit al llarg del temps després de la substitució dels 

segments. 

 

— La viscositat del lubricant ha anat augmentant gradualment en el motor, però sense 

sobrepassar els valors del grau SAE. El programa ha informat del problema durant 

tot el periode estudiat. 

 

— Els valors del TBN s’estabilitzen sobre el 50% del valor inicial, de manera que 

sembla que la reserva alcalina del lubricant està garantida en la vida útil del fluid. 

 

—  Els nivells de concentracions metàl·liques d’alumini i ferro s’han situat a valors molt 

alts al final del periode estudiat. El sistema ho ha detectat com a simptoma 

d’envelliment del lubricant. 

 

— El residu carbonós del motor ha anat augment ininterrompudament durant el periode 

d’estudi, el que denota una manca d’eficàcia del procés de filtratge del sistema 

mecànic.  

 

— El sistema MANCOGEN ha estudiat el procés de desgast en el motor,  mitjançant 

les variables de factor de forma i de dimensió fractal, per donar un resultat del tipus 

de desgast predominant en el sistema mecànic. 
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El sistema MANCOGEN s’ha avaluat amb resultats satisfactoris en el motor de la planta 

ANTREL. El programa ha detectat les situacions anòmales i ha informat de les possibles accions 

a efectuar: 

 

— L’evolució de la contaminació en combustible durant el periode estudiat ha estat 

ascendent. El programa de manteniment ha detectat el problema i ha informat de les 

possibles causes. 

 

— El comportament de la viscositat no ha estat tan evident com en el cas anterior, a 

causa que s’han produit diferents incidents en el motor que han obligat a omplir 

parcialment de nou el càrter. 

 

— Els continguts en ferro i alumini han anat augmentat fins a valors molt alts al final del 

període estudiat. El programa ha recomanat la substitució total del lubricant a causa 

de la incapacitat de reduir el desgast del motor. 

 

— La variació dels valors del residu carbonós del motor de la planta d’Antrel, es 

caracteritza per dues zones diferenciades. A l’inici de l’estudi, uns valors molt alts, 

que van ser detectades pel sistema amb inspeccions del sistema d’injecció i del grau 

d’estanquitat. Posteriorment, es recondueix el paràmetre que torna a remuntar al final 

del període d’estudi per esgotament del lubricant. 

 

— El sistema de manteniment es capaç d’assignar el grau de desgast del motor i el tipus 

de desgast produït, de manera que es caracteritza el procés de contacte entre les 

diferents parts mecàniques de la màquina.   

 

7.3. Propostes de futur 
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Una vegada es disposa d’un sistema de manteniment integrat per facilitar el control de la 

màquina, un dels passos que s’ha de realitzar i que actualment encara no s’ha desenvolupat és la 

integració d’altres tècniques en els sistemes de manteniment que permetin aconseguir eines encara 

més acurades i fiables per a la resolució dels reptes de manteniment. 

 

En aquest camp del manteniment dels sistemes mecànics, aquesta tesi obre camí a futurs 

desenvolupaments i ampliacions, entre els quals cal destacar els següents: 

 

— Implementació de sistemes de manteniment que englobin altres tècniques de 

manteniment complementàries com ara l’anàlisi de les vibracions i la termografia per 

assolir eines globals de manteniment. 

 

— Incorporació en el sistema d’altres tipus de sistemes mecànics, com per exemple 

altres classes de motors alternatius o reductors i altres sistemes de desgast que, per la 

seva importància, és evident que es poden aplicar a programes de manteniment 

proactiu i predictiu. 

 

— Desenvolupament d’eines més potents en la resolució dels sistemes de manteniment 

que no només englobin la diagnosi del sistema mecànic, sinó també la resta 

d’operacions i metodologies que acompanyen el procés de manteniment, com per 

exemple la gestió de recanvis o l’organització de les operacions de manteniment. 

 

— L’objectiu a llarg termini i molt ambiciós seria la integració de tots els processos 

relacionats amb el manteniment dintre d’una eina global que pogués gestionar el camp 

del manteniment des del punt de vista més ampli i complet possible, de manera que 

englobés tots els fenòmens que envolten la tecnologia del manteniment. 
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