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Konsultacje
Oleje mineralne  metody oznaczania
Jakimi metodami oznacza siê oleje mineralne
w powietrzu rodowiska pracy?
Oleje mineralne s¹ mieszaninami ciek³ych wêglowodorów o d³ugich ³añcuchach wêglowych i temperaturze wrzenia powy¿ej 300oC. Sk³ad olejów jest ró¿ny, w zale¿noci od pochodzenia ropy i
technologii jej przerobu. Zró¿nicowanie
fizykochemicznych w³aciwoci ró¿nych
typów olejów mineralnych powoduje, ¿e
s¹ one szeroko stosowane w przemyle.
Stosuje siê je jako smary, rodki ochronne przeciw korozji metali, czynniki ch³odz¹ce i hartuj¹ce, separatory w przemyle ceramicznym i budowlanym, rodki
zmiêkczaj¹ce przy produkcji tworzyw
sztucznych, surowce napêdowe, komponenty kosmetyków i leków.
Najwiêksze iloci olejów zu¿ywa przemys³ maszynowy. Oleje mineralne s¹ tu
szeroko stosowane jako preparaty ch³odz¹ce przy obróbce ubytkowej metali.
Oleje mineralne u¿ywane s¹ pod dwiema
postaciami: jako ch³odziwa olejowe i
emulsje wodno-olejowe.
W procesach technologicznych z
udzia³em wysokich temperatur dochodzi
do zmian sk³adu chemicznego i w³aciwoci olejów. Oleje ulegaj¹ utlenieniu,
zanieczyszczeniu cz¹stkami metali i produktami spalania w wysokich temperaturach wystêpuj¹cych na ostrzu narzêdzia
skrawaj¹cego (przy katalitycznym dzia³aniu aktywnej powierzchni metalu).
Mog¹ powstawaæ nowe, pierwotnie nieobecne, szkodliwe substancje. Najbardziej
znanym przyk³adem jest powstawanie rakotwórczej N-nitrozoaminy z trietanolanoaminy i azotynów, zwi¹zków dodawanych jako rodki antykorozyjne. W olejach zawieraj¹cych frakcjê naftenow¹ w
ostrych warunkach temperaturowych
mo¿e nastêpowaæ odwodornienie naftenów do bardziej trwa³ych zwi¹zków aromatycznych i dalsza kondensacja miêdzy
cz¹steczkami aromatycznymi lub aroma-
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tycznymi i olefinowymi. W przepracowanych olejach pojawiaj¹ siê wielopiercieniowe wêglowodory aromatyczne, w
tym benzo(a)piren. Emulsje wodno-olejowe mog¹ ulegaæ ska¿eniu bakteriami,
dro¿d¿ami i grzybami.
Najwy¿sze dopuszczalne stê¿enie i
najwy¿sze dopuszczalne stê¿enie chwilowe dla olejów mineralnych okrela siê
na poziomie:
NDS = 5 mg/m3
NDSCh = 10 mg/m3
Wartoci te odnosz¹ siê tylko do fazy
ciek³ej aerozolu oleju mineralnego w powietrzu.
Mechanizm powstawania aerozoli jest
bardzo ró¿ny i z³o¿ony. Przechodzenie
oleju do atmosfery mo¿e odbywaæ siê
ró¿nymi drogami. W powietrzu mo¿na
wyró¿niæ:
 aerozole rozpryskowe powstaj¹ce w
wyniku rozpadu strumienia cieczy ch³odz¹cej przy uderzeniu w nieruchom¹ lub
wiruj¹ca przeszkodê;
 aerozole kondensacyjne powstaj¹ce
w wyniku kondensacji par po przemieszczeniu w ch³odniejsze rejony strefy obróbki;
 w przypadku stosowania ch³odziwa
emulsyjnego typu olej-woda, przy zetkniêciu z gor¹cym narzêdziem nastêpuje
szybkie odparowanie wody z emulsji z wyrzuceniem w powietrze aerozolu oleju.
Wiêkszoæ stosowanych w przemyle
ch³odziw olejowych zawiera dodatki
uszlachetniaj¹ce w ilociach nawet do
30%. W sk³ad dodatków wchodz¹ zwi¹zki bakteriobójcze i antyseptyczne, emulgatory, inhibitory korozji, przeciwutleniacze, zwi¹zki zapobiegaj¹ce pienieniu i
wyd³u¿aj¹ce trwa³oæ ch³odziwa i inne.
Wszystkie te zwi¹zki bêd¹ przechodziæ
równie¿ do powietrza zwiêkszaj¹c nara¿enie pracowników.

Metody oznaczania olejów
Wêglowodory parafinowe, bêd¹ce
g³ównym sk³adnikiem rafinowanych olejów mineralnych, stosowanych jako media ch³odz¹ce, nie ulegaj¹ ¿adnym charakterystycznym reakcjom chemicznym.
Wszystkie stosowane metody oznaczania
olejów s¹ niespecyficzne; stosuje siê metody grawimetryczne i spektrofotometryczne (fluorescencja, refraktometria,
spektrofotometria w podczerwieni i nadfiolecie).
W Polsce do oznaczania olejów mineralnych w powietrzu na stanowiskach pracy stosowane s¹ trzy metody, ujête w Polskich Normach:
1. PN-77/Z-04108.01 Badania zawartoci olejów. Oznaczanie olejów (mg³a)
na stanowiskach pracy metod¹ spektrofotometrii absorpcyjnej w podczerwieni.
2. PN-80/Z-04108.02 Badania zawartoci olejów. Oznaczanie olejów (mg³a)
na stanowiskach pracy metod¹ spektrofotometrii absorpcyjnej w nadfiolecie.
3. PN-88/Z-04108.04 Badania zawartoci olejów. Oznaczanie fazy ciek³ej olejów mineralnych na stanowiskach pracy
metod¹ spektrofotometrii absorpcyjnej w
podczerwieni.
Oznaczanie oleju wg dwóch pierwszych norm polega na przepuszczaniu
badanego powietrza przez p³uczki wype³nione tetrachlorometanem (CCl4) lub cykloheksanem  pomiarze absorbancji poch³oniêtego oleju mineralnego w zakresie promieniowania podczerwonego lub
nadfioletowego. Stosuj¹c metodyki opisane w tych normach mierzy siê ca³kowit¹ zawartoæ wêglowodorów alifatycznych w powietrzu  sumaryczn¹ iloæ par
i aerozolu, nie mo¿na wiêc tych wartoci
porównywaæ z wartociami NDS i
NDSCh.
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W przypadku trzeciej normy oznaczanie polega na pobraniu fazy ciek³ej olejów mineralnych z powietrza na s¹czek z
w³ókna szklanego i desorpcji oleju tetrachlorometanem (CCl4). Zawartoæ oleju
w roztworze oznacza siê metod¹ spektrofotometrii absorpcyjnej w podczerwieni
przy wybranej liczbie falowej. Wyniki
pomiarów stê¿eñ otrzymane za pomoc¹
tylko tej metodyki s³u¿¹ do oceny nara¿enia na oleje mineralne na stanowiskach
pracy.
Poniewa¿ tetrachlorometan jako perchlorowany zwi¹zek o dzia³aniu niszcz¹cym warstwê ozonow¹ znalaz³ siê na licie zwi¹zków, których obrót podlega cis³ej kontroli, zasz³a koniecznoæ zmiany
metodyki oznaczania olejów w powietrzu.
Metodyka oznaczania oleju z zastosowaniem spektrofotometrii absorpcyjnej w
podczerwieni wymaga³a zmiany rozpuszczalnika, natomiast metodyka oznaczania
w zakresie nadfioletu  zmiany sposobu
pobierania próbek powietrza.
W wyniku przeprowadzonych badañ
najczêciej stosowanych w przemyle olejów, zaproponowano dwie metody oznaczania olejów mineralnych w powietrzu
na stanowiskach pracy. W obydwu metodykach próbki powietrza pobierane s¹ na
s¹czki, co pozwala wyeliminowaæ wp³yw
na wynik oznaczania znajduj¹cych siê w
powietrzu par zwi¹zków organicznych
pochodz¹cych ze stosowanego oleju.

Metoda spektrofotometrii
absorpcyjnej w podczerwieni
Spraw¹ pierwszorzêdn¹ sta³o siê
znalezienie takiego zwi¹zku, który by³by dobrym rozpuszczalnikiem olejów,
nie wykazywa³ absorpcji w zakresie
3000-2800 cm-1 i nie podlega³ specjalnej
kontroli stosowania.
Takie kryteria spe³nia praktycznie bardzo niewiele zwi¹zków, jedynie perhalogenowane pochodne wêglowodorów olefinowych posiadaj¹ce tylko wi¹zania

wêgiel-wêgiel i wêgiel-halogen. Najpopularniejszy z nich  tetrachloroetylen
wykazuje udowodnione dzia³anie rakotwórcze i nie móg³ byæ zastosowany w
opracowywanej metodyce. Aby zachowaæ poprzednie warunki oznaczania wêglowodorów w powietrzu, zdecydowano
siê zastosowaæ 1,1,2,2-tetrachloroetan 
C2H2Cl4. W interesuj¹cym dla analizy olejów zakresie, w pobli¿u 2890 cm-1, obserwuje siê pasma drgañ walencyjnych
grupy metinowej. Pasma wywo³ane tym
rodzajem drgañ s¹ bardzo ma³e i zazwyczaj gin¹ wród innych pasm analitycznych. W przypadku oznaczania olejów
przy stosowaniu kuwety z tetrachloroetanem jako odnonikiem podczas pomiarów absorbancji  s¹ do pominiêcia. Dlatego jako pasmo analityczne mo¿na przyj¹æ równie¿ dla tego rozpuszczalnika pasmo drgañ walencyjnych grupy metylenowej v = 2854 cm-1.
Przy pracach z 1,1,2,2-tetrachloroetanem nale¿y zachowaæ szczególn¹ ostro¿noæ, gdy¿ zwi¹zek ten klasyfikowany jest
jako bardzo toksyczny w razie kontaktu
ze skór¹ i podczas nara¿enia drog¹ oddechow¹ (T+, R26/27). Wszystkie prace
nale¿y wykonywaæ pod dobrze dzia³aj¹cym wyci¹giem.
Do pobierania prób powietrza zaproponowano s¹czki z w³ókna szklanego (typ
FO-1) produkcji polskiej zamiast stosowanych w PN-88/Z-04108.04 s¹czków z
w³ókniny NK-8 produkcji by³ej NRD.
Na podstawie przeprowadzonych badañ stwierdzono, ¿e oleje mineralne
mog¹ byæ oznaczane metod¹ spektrofotometrii absorpcyjnej w podczerwieni z zastosowaniem do ekstrakcji z
s¹czka 1,1,2,2-tetrachloroetanu w zakresie stê¿eñ 0,510 mg/m3 powietrza
(0,12 wartoci NDS). Jako pasmo analityczne przyjêto pasmo drgañ walencyjnych grupy metylenowej n = 2854 cm-1.
Badane oleje by³y dobrze wymywane z
s¹czków za pomoc¹ 1,1,2,2-tetrachloroetanu. Wspó³czynniki odzysku wynosi³y
powy¿ej 90%.

Metoda spektrofotometrii
absorpcyjnej w nadfiolecie
Jak wspomniano wczeniej, wiêkszoæ
technicznych olejów mineralnych zawiera
dodatki uszlachetniaj¹ce. Je¿eli dodatki te
bêd¹ zwi¹zkami zawieraj¹cymi w swej
budowie grupy chromoforowe, wi¹zania
wielokrotne lub piercienie aromatyczne,
istnieje mo¿liwoæ oznaczenia ich metod¹ spektrofotometrii w nadfiolecie. Przed
oznaczaniem olejów mineralnych w nadfiolecie nale¿y w pierwszej kolejnoci
zbadaæ widmo roztworu badanego oleju
w zakresie 200300 nm i sprawdziæ czy
w tym zakresie posiada ono wyrane pasma adsorpcji. Jako rozpuszczalnik mo¿na stosowaæ cykloheksan, który w zakresie 210380 nm nie posiada w³asnych
pasm absorpcji i jednoczenie jest doskona³ym rozpuszczalnikiem olejów. Przy
pracach z cykloheksanem nale¿y zachowaæ szczególn¹ ostro¿noæ, gdy¿ zwi¹zek ten jest wysoce ³atwo palny (R 11).
Do pobierania prób powietrza nale¿y stosowaæ równie¿ s¹czki z w³ókna szklanego. Przy zastosowaniu cykloheksanu do
ekstrakcji oleju z s¹czka wspó³czynnik
odzysku wynosi³ 9097%, w zale¿noci
od rodzaju stosowanego oleju.
Oleje mo¿na oznaczaæ metod¹ spektrofotometrii absorpcyjnej w nadfiolecie
w powietrzu na stanowiskach pracy w
zakresie stê¿eñ 1,510 mg/m3 (0,32,0
wartoci NDS).
Procedury analityczne oznaczania
olejów mineralnych w powietrzu opublikowano w Podstawach i Metodach
Oceny rodowiska Pracy wydawanych
przez CIOP (zeszyt 22, 1999). Stanowi¹ one podstawê opracowania projektów polskich norm, które zostan¹ wprowadzone zamiast obecnie obowi¹zuj¹cej
metody podanej w PN-88/Z-04108.04.
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