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PLA dE mANTENimENT 
PrEVENTiU
El reglament de baixa ten-
sió (REBT) prescriu condici-
ons de muntatge, explotació 
i manteniment de les instal-
lacions de baixa tensió (BT). 
Sobre això cal destacar:
•   Cal  fer una  inspecció  ini-

cial de les instal·lacions 
i les modificacions, re-
paracions o ampliacions 
d’instal·lacions abans de 
posar-les en servei.

•   Els  titulars  de  les  instal·
lacions les han de mantenir 
en bon estat de funciona-
ment, utilitzar-les d’acord 
amb les seves característi-
ques i no intervenir-hi per 
modificar-les.

Respecte a les instal·lacions 
d’alta tensió (> 1000 V) cal 
destacar:
•   Les empreses de transport 

i distribució d’energia elèc-
trica s’han de responsabi-
litzar de l’execució, el man-
teniment i la verificació de 

  —  condicionada. Hi ha 
un defecte greu o lleu 
d’una inspecció anteri-
or i no s’ha corregit.

  —  Negativa. S’observa un 
defecte greu com a mí-
nim.

Com a conclusió, veiem 
que, respecte a les revisions 
legals, únicament tenim 
l’obligació que una OCA 
faci una revisió cada tres 
anys pel cap baix. L’OCA ha 
de detectar defectes greus 
i lleus, i n’ha d’informar, 
però no pot intervenir en 
la detecció de millores o en 
l’estat correcte d’envelli-
ment de les instal·lacions i 
dels equips.

Per tant, si realment 
volem optimitzar el nostre 
pressupost de manteniment 
i garantir la nostra produc-
ció, hem de fer un pas més: 
aplicar un pla de manteni-
ment preventiu que inclo-
gui assajos predictius per 
assegurar en tot moment la 

atesa la necessitat evident d’avançar en la implementació de processos preventius i 
predictius de manteniment a les instal·lacions per tal d’optimitzar-ne, econòmicament, 
l’explotació, la consultoria de l’MP4 d’schneider és una resposta avançada en el mante-
niment de la distribució elèctrica. aquesta auditoria avalua el rendiment de la instal·lació 
elèctrica i proporciona recomanacions per millorar-lo i mantenir-lo al llarg de la vida útil 
de la instal·lació, que augmenten la fiabilitat de la xarxa elèctrica. 
mANEL JárrEgA dOmÍNgUEz l services sales support director schneider electric

les línies que són propietat 
seva. 

•   Els  titulars  han  de  con-
tractar el manteniment de 
les línies que són propietat 
seva amb la finalitat de ga-
rantir-ne el degut estat de 
conservació i funcionament. 
Aquestes instal·lacions han 
de ser inspeccionades cada 
tres anys, pel cap baix, pels 
organismes corresponents 
de control.

•   Abans  d’engegar  qualsevol 
instal·lació d’aquesta classe, 
s’ha de signar un contracte 
de manteniment amb una 
empesa instal·ladora auto-
ritzada.

•   Les  inspeccions  les  ha  de 
fer una OCA (Organisme de 
Control Autoritzat) amb una 
periodicitat mínima de tres 
anys. El resultat de la ins-
pecció pot ser:

  —  Favorable. No hi ha defec-
tes a la instal·lació, o són 
lleus, i han de ser elimi-
nats abans de la inspecció  
següent. 

Auditories mP4: optimització  
del manteniment preventiu en  
la distribució elèctrica mT i bT
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nostra producció i optimit-
zar el cost del manteniment 
esmentat.

AUdiTOriA mP4
L’objectiu principal de l’au-
ditoria MP4 és avaluar el 
rendiment d’una instal-
lació elèctrica i proporci-
onar recomanacions per 
millorar-lo i mantenir-lo al 
llarg de la vida útil de la 
instal·lació. Els elements 
principals de l’MP4 afecten:  
•  La  fortalesa  i  la  debilitat 

de la instal·lació i dels 
equips. 

•  Els riscos principals d’acord 
amb el procés del client. 

•  Les  solucions  per  gestio-
nar els riscos i optimitzar 
les actuacions de mante-
niment.

Com a resultat s’obtenen 
quatre plans: 
•  Pla de manteniment per 

garantir el bon funciona-
ment de la instal·lació. 

•  Pla de modernització per 
gestionar l’obsolescència 
d’equips i millorar-ne el 
rendiment. 

•  Pla de monitorització per 
controlar els riscos quant 
als costos de disponibili-
tat i la qualitat de l’ener-
gia. 

•  Pla de gestió per garantir 
la seguretat de les perso-
nes, el seguiment del ren-
diment de la instal·lació i 
la gestió de les competèn-
cies.

L’abast de l’auditoria MP4 
són les subestacions i sales 
elèctriques de la instal·lació 
del client. I els equips princi-
pals són: 
•  Quadres  elèctrics  de  ten-

sió mitjana o interruptors 

MT (incloent-hi relés de 
protecció). 

•  Transformadors MT / MT 
i MT / BT. 

•  Quadres generals de bai-
xa tensió.

Els objectius de l’MP4 són: 
•  Disminuir  el  cost  i  aug-

mentar la fiabilitat de la 
xarxa elèctrica.

  —  Augmentar la segure-
tat elèctrica.

  —  Disminuir el nombre 
d’aturades.

  —  Disminuir el temps de 
parada, però no a tot 
preu. 

•  Buscar el veritable equili-
bri entre: 

  —  El cost de la inversió.
  —  El cost de l’estalvi.
•  A més de la inspecció “tèc-

nica”, fer també una ava-
luació de la seva distribu-
ció elèctrica.

Les conclusions i recomanaci-
ons principals es transmeten 
durant una presentació feta a 
les instal·lacions del client al 
final del procés de l’MP4. 

Una classificació segons 
el nivell del grau d’inversió/
risc permet d’establir priori-
tats com en l’exemple que es 
mostra a l’esquema de la pà-
gina 33. Cada recomanació 
es descriu amb tots els de-
talls durant la presentació 
final al client amb relació a 
aquestes qüestions: 
•  La descripció del problema 

i els riscos relacionats. 
•  La solució per corregir el 

problema o gestionar el 
risc. 

•  Els  costos  de  la  solució  
i l’avaluació del risc  
financer.

El document utilitzat du-
rant la presentació es lliu-

ra al client al final de la 
sessió. Aquesta presenta-
ció completa els informes 
finals que es lliuren al cli-
ent, que són els següents: 
•  El resum executiu en què 

s’expliquen les recomana-
cions presentades en la 
reunió de conclusió i es 
detallen les observacions 
formulades durant la pre-
sentació. 

•  Inventari de la instal·lació.  
•  Les decisions preses du-

rant l’anàlisi de fiabilitat 
i resultats.

•   Els  resultats  de  l’avalua-
ció d’estrès. 

•   La  definició  de  la  políti-
ca dels serveis per a cada 
equip. 

•  Quatre plans:
  —  Pla de manteniment. 

S’hi estableix la classe i 
la freqüència del man-
teniment per a cada ele-
ment de l’equip.

  —  Pla de modernització. 
S’hi detallen el reapro-
fitament d’equips i la 
modificació d’arquitec-
tures. 

  —  Pla de monitorització. 
S’hi fixa el seguiment 
dels punts, els dispo-
sitius que s’instal·len i 
l’anàlisi d’informes que 
s’han de presentar. 

  —  Pla de gestió. S’hi deta-
llen la seguretat, l’orga-
nització, la formació i els 
sistemes d’informació.  

 
Totes les dades aplegades 
durant l’inventari es desen 
a l’aplicació Cloud Zen, que 
és un lloc d’accés gratuït per 
al client on les pot consultar. 
En cas que el client vulgui 
que Schneider faci tot el seu 
manteniment o que en faci 
una part, tots els informes 
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són publicats en l’aplicació 
Cloud Zen, i tota la documen-
tació i les jerarquies d’equips 
s’han de mantenir com a part 
del contracte. Amb això el cli-
ent també pot tenir una visió 
clara del procés d’obsolescèn-
cia de la seva instal·lació i 
saber quines són les millors 
mesures per mantenir la seva 
instal·lació en les millors con-
dicions d’explotació.

PrOCéS d’ELAbOrACió
L’auditoria MP4 es basa en: 
•  Anàlisi de la fiabilitat de 

l’arquitectura de xarxa. 
Es basa en un enfocament 
d’arbre de fallades amb el 
modelatge de cada element 
de material elèctric. Les 
maneres de falla i les ta-
xes de fracàs són extretes 
dels IEEE data books. Les 
hipòtesis sobre la classe de 
reparació es determinen 
d’acord amb l’organització 
de manteniment. 

•  Avaluació de l’envelliment 
i l’estat de funcionament 
de cada element de l’equip: 
el nivell d’estrès. Diferents 
regles expertes combinen 

dades bàsiques (pols, tem-
peratura, humitat, quanti-
tat d’operacions, relació de 
càrrega, envelliment i ins-
peccions visuals).

•  Avaluació de l’organit-
zació del manteniment 
/ l’operació actual. Al-
guns àmbits clau avalu-
ats són, per exemple, les 
normes de seguretat, la 
definició del pla d’emer-
gència, els procediments 
de manteniment, el pla de 
manteniment o la gestió  
de contractes. S’ha d’op-
tar per un enfocament 
específic sobre el sistema 
d’informació a causa de la 
importància de les dades 
històriques.

La principal eina utilitzada 
en l’MP4 és un programari 
expert que proporciona les 
funcions següents: 
•  Confecció d’unifilars.
•  Col·lecció  de  descripcions 

dels equips. 
•  Càlcul de fiabilitat. 
•  Comprovació de la selec-

tivitat de les proteccions 
elèctriques. 

•  Eina per al càlcul de fiabi-
litat/estrès i l’elaboració del 
pla de manteniment.

El consultor continua 
sent l’encarregat d’analit-
zar, revisar i completar els 
resultats en brut lliurats 
per les eines del programa-
ri. Les recomanacions són 
preparades i elaborades pels  
assessors. 

PrOCéS dE SErVEiS
Aquest procés s’estructura en 
quatre fases:
Fase 1: kick-off i procés (1/2 
dia + 1/2 dia).
Fase 2: inventari d’instal-
lació i anàlisi (2-5 dies).
Fase 3: criticitat, importàn-
cia i recomanacions (2-3 dies).
Fase 4: presentació resultats. 

El temps de les fa-
ses 2 i 3 és vàlid per a les 
instal·lacions elèctriques 
d’entre 5 i 15 MVA. Si les 
instal·lacions són més 
grans, la durada de les fases 
és més llarga. Les fases 1 i 
4 són les que tenen una par-
ticipació més gran del cli-
ent, mentre que la fase 3 és 
la que en té menys. Aquest 
procés garanteix la qualitat 
de la consultoria de l’MP4. 
La implicació del client és 
absolutament fonamental 
per al desenvolupament cor-
recte, perquè ningú coneix 
el seu procés més bé que ell.

Les auditories de l’MP4 
són un exemple d’una eina 
disponible al mercat per mi-
llorar i optimitzar el mante-
niment de les instal·lacions 
i obtenir un estalvi clar grà-
cies a l’optimació del pres-
supost de manteniment, a la 
programació de tasques de 
manteniment i la disminució 
del temps de no-disponibilitat 
i de parades de producció. n
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