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PuBLIREPORTATgE

El manteniment normatiu electromecànic  
en la gestió integrada del manteniment

Els reglaments electrotècnics 
són uns elements fonamentals 
per al desenvolupament de 
les activitats relacionades 
amb la fabricació, el mun-
tatge i el manteniment de 
les instal·lacions. En la 
formalització d’un contracte 
de manteniment, s’han de te-
nir en compte els aspectes nor-
matius de compliment obligat, 
i cal disposar dels registres i 
de la documentació següents:
—  Alta i baixa tensió: legalit-

zació, contracte de mante-
niment, revisió anual, ins-
pecció oficial cada tres anys 
a AT i cada cinc anys a BT, 
llibre de manteniment i in-
formes de resultats i ano-
malies.

—  Equips d’elevació: revisió 
anual i informe de resul-
tats i millores, llibre de 
manteniment.

—  Aparells a pressió: legalit-
zació, inspeccions oficials 
periòdiques de nivell A, B 
i C, segons la classificació 
del fluid i del seu PxV.

TIPUS dE MANTENIMENT
— Industrial: perconservar 
o restituir un equip o instal-
lació en les condicions que li 
permetin de desenvolupar la 
funció per a la qual ha estat 
dissenyat.
— Preventiu: capacitat de fer 
certes reparacions o de subs-
tituir components, segons els 
intervals de temps o determi-
nats criteris prefixats per re-
duir la probabilitat d’avaria 
o pèrdua de rendiment d’un  
element.

— Correctiu: s’aplica quan 
l’avaria s’ha produït i s’ha 
d’intervenir en un equip o 
instal·lació per deixar-lo en 
unes condicions admissibles 
de funcionament. Comple-
menta el preventiu, atès que 
hi ha tasques de correcció 
que es fan amb la informació 
obtinguda de les proves i els 
assajos del preventiu.
— Predictiu: és l’eina que 
articula i equilibra les acti-
vitats de planificació i engi-
nyeria de manteniment. Es 
basa en el coneixement de 
l’estat d’un element per me-
sura periòdica o contínua 
d’algun paràmetre significa-
tiu. La detecció precoç dels 
símptomes de l’avaria com-
porta una planificació en pa-
rada per a les possibles inter-
vencions a fer.

TèCNIQUES  
dE VERIFICACIó 
PREdICTIVA
—  Termografia infraroja: 

la mesura de la trans-
missió de calor per ra-
diació (quantitat i lon-
gitud d’ona) permet de 
determinar la temperatu-
ra en objectes mòbils, sen-
se contacte i en grans su-
perfícies i amb informació 
immediata. 

—  Anàlisi de vibracions: de-
termina el desgast d’ele-
ments mecànics en mà-
quines rotatives.

—  Anàlisi de xarxa: permet 
d’obtenir registres de la 
quantitat d’ona.

—  Descàrregues parcials: 

mesura el deteriorament 
de l’aïllament en equips.

—  Detecció per ultrasons: 
emissió acústica superi-
or a la freqüència audible 
aplicada en fuita de lí-
quids, descàrregues elèc-
triques, rodaments, etc.

—  Anàlisi de fluids dielèc-
trics: analítica físicoquí-
mica i cromatografia.

INSPECCIó dELS
EQUIPS dE PRESSIó 
S’estableixen tres classes 
d’inspeccions periòdiques 
oficials en funció de la 
classificació de la classe de 
fluid i del PxV:
— Nivell A: inspecció visual 

certificada.
— Nivell B: nivell A + control 

certificat dels elements de 
control.

— Nivell C: nivell A + nivell B 
+ prova hidràulica.

EQUIPS d’ELEVACIó  
I MANUTENCIó
Les revisions de manteni-
ment preventiu en aquesta 
mena d’equips es basen en 
el reglament d’aparells ele-
vadors i en el Reial decret 
1215/97, de disposicions mí-
nimes de seguretat i salut 
per a l’ús pels treballadors 
dels equips de treball. S’emet 
un informe de resultats de 
reparació i millores, pel que 
fa al funcionament tècnic de 
l’equip i respecte a la segure-
tat per a les persones. n
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