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5.0. ELS MÈTODES DEL MANTENIMENT

5.1. MANTENIMENT CORRECTIU

Quan es presenta una fallada només hi ha tres reaccions possibles: substituir

l'element fallit, reparar-lo, o bé prescindir-ne.

Des d'un altre punt de vista, davant el fenomen de la fallada, entès en sentit

general, és intuïtiu plantejar-se la conveniència de prevenir-la (11) i àdhuc de

predir-la. Aquestes tres possibilitats, corregir la fallada, prevenir-la o predir-la són

les tres vies principals del pensament i de l'acció tècniques per on s'han

desenvolupat la teoria i la pràctica del Manteniment des que l'home va començar la

producció d'armes, de vestits, d'habitacles i de les eines per a fer-los.

En la societat pre-industrial i industrial, el primer mètode aplicat pel

manteniment va ser el correctiu; quan es produeix la fallada hom la remedia per

substitució, reparació o eliminació.

Es tracta d'un mètode reactiu, el manteniment només actúa quan hi ha

fallada; és un mètode car des del punt de vista dels efectes induits per la fallada

sobre la producció, que pateix llavors d'una gran incertesa i està subjecte a danys

importants, per exemple, en el cas de producció en cicle continu, acabats tèxtils,

energia elèctrica, papereres, vaixells, etc.

És un mètode car perquè produeix una incertesa total sobre la càrrega de

treball que és necessària per al manteniment i en conseqüència la quantitat de mà

d'obra que li cal. Les anàlisis indiquen que:
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a) Molts components o equips pateixen gran nombre de fallades. Moltes d'aquestes

fallades es desenvolupen a partir de causes poc importants, i s'haurien evitat si

s'haguessin fet inspeccions preventives.

b) Només en pocs casos el nombre de fallades és remarcablement baix. Les

inspeccions preventives permeten adonar-se de desgastos, deformacions,

desalineacions, contactes fluixos, etc. que determinen més tard fallades

importants.

c) El treball de manteniment només es fa en els sistemes averiats i com les fallades

es produeixen a l'atzar, hi ha en general una divergència forta entre la demanda

de treball i la plantilla de manteniment que de vegades és insuficient i

augmenten llavors els temps morts a efecte productiu i les hores extraordinàries,
ïl̂ -

mentre que, altres vegades, la plantilla és excessiva si no hi ha fallades. Aquesta

manera de mantenir és sempre antieconòmica per defecte o per excés de

plantilla, per l'excés de fallades i per l'alt nivell d'indeterminació en la continuïtat i

disponibilitat pel funcionament, del sistema productiu.

5.2. MANTENIMENT PREVENTIU

La situació abans descrita va esdevenir intolerable a mesura que els

sistemes industrials augmentaven en complexitat, en dificultat tecnològica i en

compromís econòmic pel que fa a la quantitat i qualitat de producció. A l'ensems,

resulta ser un gran problema la seguretat de les persones i de les coses.

En la marina mercant la qüestió de la lluita contra la fallada va esdevenir

ràpidament un objectiu important perquè interessava les vides de les persones i les

mercaderies transportades, les grans empreses d'assegurances exigiren garanties

de la qualitat de la construcció i projecte, garanties de la idoneïtat tècnica de la

tripulació i també revisions periòdiques dels elements que es consideraren més

representatius de la seguretat del vaixell. Un vaixell amb la "màquina" averiada és

un objecte que flota a l'arbitri dels elements, vent i mar, que quan la mar és forta i la
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costa a la vora, pot provocar el seu enfonsament; o bé, la força conjunta del vent i de

les ones poden tenir el mateix efecte, per corriment de càrrega, per destrucció de

l'equilibri de les forces que determinen la seva capacitat de flotar.

A finals del S9gle passat s'establí ja, un mètode de revisions periòdiques de

tots els sistemes del vaixell que llavors es consideraven més representatius de la

continuïtat i seguretat del vaixell, mitjançant revisions de caràcter menor i major, amb

els sistemes funcionant i amb els sistemes deturats i desmontats. La base per

l'interval entre revisions era el temps de calendari: cada sis mesos, cada any, dos

anys, tres anys, etc.

Aquest temps es fonamentà en l'experiència que amb el pas dels anys

s'acumulava sobre cada un dels sistemes i components afectats. Correspon l'honor

de la iniciativa al Lloyd's Register of Shipping que com a conseqüència del resultat

de les revisions confirmava o no la classificació que havia acordat al vaixell quan

començava a navegar. Aquesta classificació establia, i estableix encara, el nivell de

fiabilitat que s'atorga al vaixell el que té una immediata trascendencia en els costos

de l'assegurança del vaixell i de les mercaderies transportades. Les tasques

d'inspecció, eren i són,efectuades pels inspectors del Lloyd's o d'altres societats

classificadores, que varen néixer més tard, en presència dels tècnics del vaixell. La

marina va començar a fer manteniment preventiu molt abans que la indústria, encara

que ningú sabés que se'n deia així.

El període de temps entre inspeccions preventives va ésser des del primer

moment causa de controvèrsia entre naviliers, societats classificadores i

asseguradores. A mesura que els mètodes de manteniment i els avenços

constructius han millorat la fiabilitat de certs sistemes del vaixell, les societats

classificadores i la legislació estatal, han augmentat el període de temps entre

revisions i la manera i responsabilitat de fer-les.

Pel que fa a l'augment de fiabilitat des del punt de vista dels constructors,

projectistes i dissenyadors el que arriba als usuaris és un receptari d'intervencions

preventives a temps de funcionament, o de calendari i en els millors i excepcionals
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casos, unes fitxes de guia per a les intervencions, complertes de les dadet

necessàries, pianos, eines i mà d'obra.

L'experiència ha demostrat que les instruccions per al manteniment

preventiu cronològic, tendeixen a garantir, pel constructor, una vigilància contínua

dels aparells que ha subministrat mentre que per l'usuari signifiquen comprometre la

disponibilitat de les instal·lacions i un cost insostenible industrialment parlant. És a

dir que el manteniment preventiu de base cronològica és necessàriament car.

Per altra banda el fet de desmontar, revisar ocularment o amb aparells

adequats, els components o els sistemes, significa també introduir en ells noves

causes de fallades, sigui per errors o descuits, sigui per haver trencat l'ajust, o

adaptació propi del sistema que generalment mai torna a les condicions inicials d'un

mecanisme ja rodat i autoajustat en el curs del funcionament anterior.

Les instruccions del constructor només poden ser utilitzades com a guia pels

treballs de manteniment, no com a norma. I és en aquest terreny on es fa la

comprobació de quant poc confia el constructor en els seus valors de fiabilitat, per

dues raons: el manteniment que proposen és econòmicament impracticable, i el

client o usuari no és mai informat dels valors numèrics de la fiabilitat que ells

atribueixen als seus sistemes.

Hi ha diversos motius que poden explicar aquest fet, la teoria de la fiabilitat

depèn fonamentalment dels valors atribuïbles als paràmetres de fiabilitat i aquests

només es poden establir seriosament després d'adequades proves de funcionament

en molts elements o sistemes idèntics i això no es dóna en la realitat;

L'ESTADÍSTICA TREBALLA SOBRE FAMÍLIES O ESPECIES I EL MANTENIMENT

TREBALLA SOBRE SUBJECTES ÚNICS, SINGULARS.

Moltes màquines d'un mateix constructor, instal·lades en vaixells o fàbriques

diferents, no es comporten idènticament. Cada instal·lació, cada màquina té una

personalitat pròpia a la que han contribuït el muntatge, el règim d'explotació, les

condicions ambients, els defectes ocults i el manteniment que se li fa.



El manteniment preventiu de base cronològica tal com ha estat plantejat en

la indústria i en el sector de serveis, ha creat problemes de cost, d'organització i de

disponibilitat. Va ésser imposat amb molt d'entusiasme però aviat va caure en

descrèdit, el que va mimbar la confiança en la possibilitat de fer un manteniment de

base cronològica capaç d'anticipar-se a la fallada.

En la pràctica, els programes de manteniment preventiu, MP, s'estableixen

conjugant tres factors:

a) l'experiència del propi equip tècnic sobre les pròpies instal·lacions

b) la disponibilitat dels sistemes

c) el cost total de manteniment

L'apartat a) pressuposa que la direcció tècnica del Manteniment ha atribuït

als sistemes un cert valor de fiabilitat en base a l'experiència (historial de màquines i

curriculum de les persones), a les dades o intuïcions que es produexien durant les

inspeccions sensorials i/o instrumentals sobre els sistemes en funcionament i a les

informacions provinents d'altres empreses del ram, dels constructors, de la literatura

tècnica dels simposis, jornades tècniques i congressos sobre Manteniment. Fig. 13.

L'apartat b) no es basa en la definició prèvia d'un índex de disponibilitat

anyal, que sol ser determinat "a posteriori", sinó en un plantejament o programa de

necessitats a curt o llarg termini, acordat amb els responsables de la producció i amb

la direcció general del centre productiu. Aquests programes d'intervenció no poden

ser absolutament rígids, han de tenir una certa elasticitat que, naturalment, no els

aparti dels marges de seguretat establerts.

La programació és més senzilla quan es disposa de sistemes de recanvi. Es

pot posar com a exemple les turbines de combustió interna d'aviació, que són

fàcilment substituïdes, a períodes fixes, per altres revisades, reparades i

comprovades el que és un procés de renovació perfectament controlable; tanmateix

aquest no és el cas de la indústria ni el de la marina, on les instal·lacions es

caracteritzen per una major complexitat i dificultat tècnica.
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Fig. 13 Optimització del mantenimient

(Informe March, CEE)

INDEX DE
FIABILITAT
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100%_

Elèctriques 48%
Fluídiques 26%
Mecàniques 26%
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L'apartat c) és, sovint, el més mal plantejat i més difícil de resoldre com ja

veurem més endavant. Si les despeses racionals de manteniment, no poden ser

suportades pel sistema productiu cal fer un examen complert de la situació.

En aquest cas, menys rar del que pugui semblar, resulta evident que en

algun lloc del sistema productiu hi ha errors importants.

En resum, l'experiència general, sobre el M.P. de base cronològica demostra

dues coses; la teoria de la fiabilitat no és aplicable al Manteniment tal com s'ha

desenvolupat a efectes del control de qualitat, i no existeix una aplicació específica

pel Manteniment, de la teoria de la fiabilitat que sobrevisqui en la realitat industrial.

També cal dir que la idea, per més intuitiva, del manteniment preventiu,

M.P., és l'única via intel·ligent per a treballar amb eficàcia contra l'existència de la

fallada i dels seus efectes negatius.

5.3. PROPOSTES DEL MANTENIMENT PREVENTIU

S'han proposat dos camins, ambdós, nascuts sota la influència del

desenvolupament i progrés tècnic: l'aplicació dels ordinadors i la utilització de nous i

segurs aparells de mesura i enregistrament, de certes magnituts físiques.

El primer procediment es basa en la teoria de fiabilitat aprofitant-se de les

favorables condicions de treball degudes a la utilització dels ordinadors, recolzada

en les dades i experiència provinents de l'operació dels sistemes en estudi.

Aquest mètode necessita que, ininterrompudament, siguin recollides i

processades les dades relatives a les fallades que es produeixen en els sistemes

que s'estudien. I amb preferència que s'introdueixi també en l'ordinador, tot l'historial

de màquines acumulat en els temps anteriors al procés d'informatització del

manteniment. En la Fig. 14 es representa el cas en què la distribució de la taxa de
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de n si t at de probabilitat de la fallada sigui la normal o de Laplace-Gauss. La llei

normal es aplicable a l'estudi de les lleis de distribució de les fallades aleatòries

quan cada desviació del valor real respecte al mesurat és el resultat de l'acció d'un

gran nombre de factors incontrolables cadda un dels quals produeix desviacions poc

importants, sensiblement iguals de valor i de signes probablement iguals.

La llei de distribució normal té un gran valor teòric i ha permès d'introduir

altres lleis molt importants.

Figs. 14 i 15.

A l'emprar aquest mètode es pot començar assignant a la probabilitat de vida

un valor mitjà entre 0,7 i 0,8.

A la Fig. 14 el temps per l'acció de manteniment s'ha establert d'acord amb

aquest criteri.

La Fig. 14 ens mostra que el temps mitjà entre reparacions, TMER, determina

l'existència d'un temps Tr, dit temps romanent d'operació de funcionamnet, del

sistema, que no és utilitzat per a produir. Altrament dit, la freqüència establerta per a

les intervencions preventius d'acord amb les instruccions del constructor, derivades

del càlcul probabilistic, deixa un marge de seguretat que en la realitat significa un

desaprofitament de les possibilitats del sistema, és a dir, una pèrdua del temps de

producció, mentre augmenta el nombre d'intervencions per any.

Si es vol recuperar aquesta reserva de disponibilitat s'ha de tenir un

coneixement exacte de les probabilitats reals de fallada, per exemple, emprant els

mètodes predictius de manteniment.

Per l'aplicació del mètode de M.P. cronològic basat en la determinació d'un

TMER òptim, cal recolzar-se en alguns valors objectius, com són:
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F i g .

Ta = Temps de vida assignat

Taxa de fallades

TMER = Temps mita entre reparacions

TMEF = Temps mitjà entre fallades

T = Temps romanent de funcionament

TMEF

D

15 TEMPS DE
FUNCIONAMENT

D = Disponibi ] i tat

P = Funció o magnitud objectiva

C = Cost total

Ta = Cost mitjà de vida estimat

Tp= Temps de funcionament perdut
per causa del manteniment

T = Temps necessari pel manteniment
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a) Temps mitjà de vida assignat, Ta

b) Disponibilitat D

c) Temps necessari pel manteniment T.

d) Temps perdut de producció per causa del mantenillment Tp

e) Cost total C

A partir d'aquestes magnituds objectives, Fig. 15, la tasca de determinació

del temps que passa entre dues intervencions successives de manteniment, pot ser

establerta per mitjà de l'optimització multifuncional.

El diagrama de la Fig. 15 b i c mostra el procediment bàsic per la

determinació dels temps òptims corresponents als camps del M. P. i les seves parts.

Els aspectes més importants es realitzen mitjançant quatre sub-programes.

El primer sub-programa SP-) ha de ser capaç de valorar estadísticament la

informació sobre les fallades, de manera que determini el tipus de distribució que li

corespon i, per ella, les accions preventives que calen. El criteri és la taxa de fallada.

El segon subprograma SP2 ha de permetre calcular els valors objectius més

importants i en conseqüència les funcions característiques més recomanables;

l'usuari haurà d'escollir, en cada cas, les que li resultin més favorables.

Després d'introduir els valors característiques necessaris en el programa,

com ara la probabilitat de vida el temps de producció perdut per causa del

manteniment, el temps total de funcionament, etc. es podrà determinar el cost anyal

de manteniment en funció del temps mig entre dues accions, TMER, preventives.

Els valors, màxim i mínim, de les funcions característiques els dóna el

programa pels valors dels temps d'operació respectius.
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Senyala d'entrada

I Intonnacid de la condició del sistema

Unitat de diagnòstic (ordinador de diag. )

Sistemes de mesura
Valors consolats
Optimització valors

Condició de diag.

Controls estàtics
Controls dinàmics

v
Evolució de
símptomes

binària

polivalent

->
Definició del
diagnòstic

diag. exclussiu

diag. probabilistic
diag. d'estima
diag. aproximat

Preces de diag.

combinatori
seqüencial
heurístic
aprenentatge

Mètodes de tractament

detecció d'errors
diag. directe o indir.
auto diag./ diag, extern
diag. continu o periòdic
diag. depenent de la con-
dició .
diag. remot o proper.

Fig. 15 b INTERACCIÓ DELS DIAGÒSTICS TÈCNICS

C = Control Producció

E = Enginyeria

M = Magatzem

Ma = Maquinaria

RI = Robots Industrials

Cp = Capacitat de producció
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Determinar dadeJ dels falls i con
/ertir-les en temps d'operació

TMEF
SPl
Determinar taxa de f aliades A,(t)

NO

Manteniment preventiu MP

SP2 Determinar valors objectius
del Manteniment P_

1
Calcular mínims del valors
objectius Pz.ra£n.

Opt.= TMER

0 bé

SP4
Determinar banda òptima

Sortides
1) TMER

2) Banda entre ta i

Manteniment cronològic a
cadència fixa.

••
SP3

Determinar criteris caracte-
rístics adicionáis.

Mínims
SÍ ^̂ g'aquestes

_nituds adicionáis
.é. TMEF?"

NO

Manteniment reactiu,de

trencada.

Fig. 15 c
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El tercer subprograma, SP3> està caracteritzat per dos passos principals:

l'elecció dels valors singulars característics com a criteri de qualitat i la determinació

de funcions o criteris característics adicionáis. Les funcions característiques es

determinen de la manera següent, considerats els factors de càrrega, c< a c^,

donats per les equacions 1) i 2).

1) mm

2) F2=

'mm 'mm 'Pmin

min

La determinació del temps òptim de funcionament s'aconsegueix pel

subprograma quatre, SP4, el valor òptim del temps mig entre reparacions es troba en

una banda que oscila entre el límit baix tb i l'alt ta

La delimitació d'aquestes bandes és una condició prèvia per estalviar treball

i costos de manteniment i aconseguir major disponibilitat, i quan s'ha optimitzat

l'amplitud de les bandes, resulta més planera la introducció del M.P. en el sistema

general de produció.

La relació entre algunes funcions característiques i el temps de

funcionament, estan representades en la Fig. 15.

Aquests programes, estudiats acuradament per a grups de sistemes típics, i

fonamentats en l'avaluació estadística de les dades introduïdes en l'ordinador i el

càlcul dels límits b^i t^són l'aplicació més adient i possible per a una estratègia de

manteniment M.P. estadístic-probabilista.
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5.4. MANTENIMENT PREDICTIU

El segon mètode, el Manteniment Predictiu, es fonamenta en la idea de que

en un sistema productiu hi ha sempre paràmetres físics que són representatius de la

condició de funcionament,bona o dolenta que sigui. Molt a sovint, aquests

paràmetres corresponen a magnituds mesurables i els valors en cada moment

d'aquestes magnituds, poden ser representatius de bon o mal funcionament del

sistema.

Per exemple: la intensitat de la corrent absorbida per un motor, la

temperatura d'un coixinet, la pressió d'una caldera, el diagrama de l'indicador d'un

motor de combustió interna, el nombre de voltes per minut, la composició dels gasos

d'escapament, sorolls, vibracions, etc.

Des de sempre, en la Marina i també en la indústria, aquests paràmetres del

funcionament han estat la guia determinant de moltes intervencions preventives. Ara

s'ha redescobert aquest antiquíssim mètode que l'organització del M.P. cronològic a

la indústria havia fet oblidar o menys- tenir. Hi ha hagut una certa diferència entre la

Marina i la Indústria en aquest terreny, i la causa es troba en la manera de controlar

les instal·lacions productives. En els sistemes de producció industrials hi ha una

separació molt evident i important entre els tècnics i personal de producció i els de

manteniment, de vegades, fins i tot són professionalment diferents, per exemple en

les fàbriques d'acabats tèxtils, químiques etc. Davant les unitats productives, les

actituts són diferents, perquè ambdós grups professionals en pretenen assolir

resultats diversos que, tanmateix, convergeixen en la finalitat última, quantitat i

qualitat de producció, però uns, els de producció, viuen permanentment en contacte

físic amb les màquines, almenys els caps tècnics i obrers, mentre que els altres,

només s'hi acosten per a finalitats concretes. Des de fa algún temps, aquest

distanciament s'ha corregit mitjançant una nova figura orgànica, el visitador, que és

qui manté contacte permanent, cíclic, amb les instal·lacions.
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En els vaixells coincideixen també dues tècniques diferents, la que s'ocupa

de triar els camins per la mar i en port, i de distribuir les mercaderies o càrrega en els

espais i de la manera adequada, i l'altra, que té cura de tot el que és tècnica

industrial, des de la generació d'energia elèctrica i propulsora, a la maquinària de

coberta, els sistemes automàtics, el sistema de govern, d'aire comprimit, frigorífic,

hidràulic, etc etc. En el camp de les màquines marines, els tècnics i mariners que

operen en el sistema productiu, són els mateixos que s'ocupen del manteniment i

quan el vaixell navega controlen en torns o "guàrdies" de 4 hores, permanentment, el

funcionament de les diverses plantes industrials del vaixell; l'Oficial de màquines,

responsable de la guàrdia, vigila acuradament el valor dels paràmetres característics

del bon funcionament dels sistemes, ajudat per tota la informació recollida en les

sales de control, funció de control, i en els recorreguts per totes les instal·lacions que

fan ells i els seus auxiliars. Aquesta informació és la que determina una part principal

de l'organització del manteniment a bord. Figs. 16 i 17

La moderna idea anglosaxona del "condition monitoring", "seguiment de la

condició de funcionament", s'ha incorporat a la indústria en general, procedent de la

Marina.

Fins a la primera meitat d'aquest segle la informació sobre la condició de

funcionament, es recolzava en pocs instruments i en els cinc sentits vista, oïda, tacte,

olfacte i gust. L'evolució tècnica ha recorregut un camí que començà amb la

introducció d'instruments de mesura més fiables i més resistents per a les magnituds

clàssiques, la conversió ampliació i transport dels senyals per a agrupar-los, i la

utilització d'aquestes i altres noves magnituds pels sistemes automàtics,

l'optimització de les funcions, etc.

Insensiblement, aquesta informació, abundosa i segura, ha induït a plantejar

com a base del M.P., no les suggerències dels constructors, sinó, la predicció de

futures o imminents fallades, deduïbles de les disfuncions, petites o grosses, que

assenyalen els instruments. És clar que per a dur a terme el raonament lògic que des



I
C
o
n
d
i
c
i
ó
 

t
e
r
m
o
t
é
c
n
i
c
a

N
i
v
e
l
l
 
d
e
 
f
i
a
b
i
l
i
t
a
t

D
E

 
C

O
N

T
R

O
L

C
o

n
d

ic
ió

 
d

e 
fu

n
c

io
n

a
m

e
n

t

In
fo

rm
a

c
ió

 
g

e
n

e
ra

l 
so

b
re

la
 

c
o

n
d

ic
ió

 
d

e 
fu

n
c

io
n

a
m

e
n

t

F
U

N
C

IÓ
 

D
E

 
M

A
N

T
E

N
IM

E
N

T

In
d

ex
 

d
e 

d
is

p
o

n
ib

il
it

a
t!

1
C

o
n

d
ic

ió
 

d
e 

s
e

g
u

re
ta

t 
1

C
o

st
 

d
e 

m
an

te
n

im
en

t

F
ig

.1
6

 
L

a 
fu

n
c

ió
 

d
e 

c
o

n
tr

o
l 

é
s 

p
a

rt
 

fo
n

a
m

e
n

ta
l 

d
e
l 

m
a

n
te

n
im

e
n

t.
en I



-96-
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Fig. 17
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de la disfunció ens porta a la predició cal un bon coneixement de la fisiologia (Fte.

17) de les instal·lacions i de les màquines. També ha calgut trobar noves magnituds,

paràmetres d'estat, que siguin significatives de la condició de funcionament.

Aquest és un dels camps, junt amb els controls no destructius, on és més

evident la capacitat del Manteniment de generar demanda de nova tecnologia i

assenyalar-ne les fites.

En aquests moments hi ha una mena d'estancament tecnològic en la recerca

de noves magnituds significatives de la condició de funcionament dels diversos

sistemes industrials. L'exemple més reeixit ha estat l'anàlisi de vibracions. Aquest

mètode neix del fet segons el qual el conjunt de la natura, i cada una de les seves

parts està subjecte a vibració, és a dir, a un moviment periòdic alternatiu

generalment de freqüència elevada i de poca amplada. Dels valors característics

d'una vibració, amplada, freqüència i acceleració, se'n determinen els valors o el

camp de valors que són característics del bon funcionament del sistema en estudi i

per mitjà de mesura contínua o periòdica d'una, la més adient, es controlen les

possibles desviacions que, analitzades, ens indiquen si actúa en el sistema alguna

força pertorbadora.En molts casos aquesta força pertorbadora és localitzable amb

facilitat. A sovint es segueix acurada- ment l'evolució de la pertorbació, per mitjà

d'anàlisis successius o continus, per arribar a determinar quan s'ha d'intervenir

sense que hi hagi dany en el sistema. Cal dir que, només per aquest procediment,

s'han fet grans progressos en la predicció i prevenció de fallades catastròfiques,

sobretot en les màquines giratòries, i en l'identificació de ressonàncies que, en la

Marina, han estat veritablement catastròfiques: cas dels Liberty, France, Queen

Elizabeth,...

A desgrat de l'eficàcia de l'anàlisi de vibracions no s'ha produït un progrés

comparable en la identificació de magnituds d'estat, de condició, igualment útils i

significa- tives. Resta doncs un gran camí obert a la recerca.

La fallada no és, pròpiament, una variable aleatòria; és un accident físic

derivat de causes físiques. Lo aleatori de la fallada és l'instant en que es produeix;
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pel tractament estadístic-probabilista de la fallada, és essencial considerar-lo com a

variable aleatòria i és indiferent l'origen, la causa, de la fallada. Pel Manteniment, en

canvi, l'atribut essencial de la fallada és el seu origen, la causa inicial.

És per aquest motiu que des del Manteniment va sortir l'impuls necessari pel

desenvolupament de tècniques que puguin detectar la condició, l'estat de

funcionament, com a mitjà únic per a conèixer l'inici i de l'anomalia que pot portar a

la fallada, entesos com a base racional per la programació del M.P..

Aquest capteniment davant la fallada, ha de passar per quatre estadis

d'anàlisi:

a) Coneixement de la condició de funcionament

b) Diagnòstic preventiu

c) Intervenció correctiva

d) Determinació de les causes

Es tracta, pel que s'ha dit, d'una actitud respecte a la fallada, més tècnica i

adient que la probabilística, i, entre altres coses, l'única que pot crear les bases per

a millorar les propietats dels sistemes, la seva fiabilitat i obrir el camí per a la

introducció en el Manteniment dels sistemes experts. Recordem, com a bon exemple

l'anàlisi de vibracions. Ja hem parlat del punt a); per establir el punt b) s'han de tenir

en compte els següents passos o punts:

1)- Determinar i normalitzar, mitjançant especificacions adequades,

magnituds cinemàtiques, dinàmiques, estàtiques, etc., necessàries i

suficients per a caracteritzar el sistema inequívocament.

2)- Localitzar la fallada i analitzar-la.

3)- Sistematització i classificació de les fallades.
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4)- Identificació, especificació i sistematització dels paràmetres, PZ,

representatius de l'estat real del sistema.

5)- Desenvolupament i optimització de les línies característiques del

diagnòstic.

6)- Creació de models de càlcul per la previsió del temps de funcionament

romanent i per la comprovació de la seva exactitud.

L'element essencial pel primer pas, es avaluar la conveniència del

diagnòstic; això es pot estimar per l'anàlisi dels punts febles on es detectin fallades

incipients i la seva tendència subsegüent, per exemple, quan a conseqüència del

desgast es produeix el començament d'una fallada.

Les recerques en enginyeria mecànica, demostren que hi ha importants

components mecànics que estan sotmesos clarament a desgast i a les fallades

subsegüents:

- frens.

- plats d'acoblament.

- coixinets de fricció, hidrodinàmics.

- rodaments a boles o rodets

- engranatges

La segona operació consisteix en analitzar la localització del dany d'acord

amb la forma, aparença, etc. i l'efecte que aquest dany produeix en l'element o

sistema, en forma de magnituds tècnico-físiques que hem anomenat paràmetres

d'estat, vibracions, sorolls, temperatures, etc.

La determinació dels paràmetres de la condició mecànica de funcionament

PZ, pas 3, és possible mitjançant magnituds que caracteritzin els canvis quantitatius i

qualitatius que pateix el subjecte analitzat per causa d'un dany. Dit altrament totes
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les dades de la condició de funcionament que volem diagnosticar provenen del

paràmetre de condició.

Si és impossible mesurar o enregistrar els paràmetres de condició,

directament, llavors la mesura es pot aconseguir mitjançant un paràmetre de

diagnòstic Pd, que depengui funcionalment del paràmetre de condició, Fig. 18. Per

exemple, el desgast del camí de rodadura o de deformació de les boles d'un coixinet

es pot saber per l'anàlisi de vibració del coixinet.

Pd = f(PZ) pas 3

D'acord amb el pas 4), la Fig. 18, representa una relació lineal entre els

paràmetres de condició i els de diagnòstic. Quan són utilitzables varis paràmetres de

diagnòstic per determinar el paràmetre de condició, es planteja el problema de

decidir quin és l'òptim entre ells.

Per prendre aquesta decisió s'ha de recórrer als conceptes de desviació

standard S i al coeficient de regressió b, determinats experimentalment.

La relació entre els valors absoluts de la desviació standard i els paràmetres

de regressió, es defineix com a línia característica del quocient q = s/b. Aquests

valors que representen tant la dispersió quant el grau de correlació, porten implícita

la mesura del paràmetre de condició i permeten la comparació entre els diferents

paràmetres físics del diagnòstic.

La línia que presenta el coeficient característic més petit és consegüentment,

la línia característica òptima del diagnòstic.

La forma que té la previsió del temps de funcionament romanent, resulta de

la relació entre la línia característica de la fallada i el temps d'operació, tenint en

compte del valor límit de la progressió cap a la fallada, Fig. 19.
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q =

b = tan oc

Fig.18

Pig. 19
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En fases posteriors, s'haurien de crear els fonaments per una diagnosi

discriminatòria, especificant un valor límit, de la condició o del paràmetre de

diagnòstic, com a valor de referència que permeti la predició sobre l'estat de la

funció i el moment d'intervenció preventiva-correctiva, i minimitzador del temps

romanent de funcionament, com ja succeeix amb l'anàlisi de vibracions, que ha estat

subjecte de normalització internacional per agrupacions característiques de similitud

funcional. (VDI, UNI, etc.) Fig. 20.

Caldria en tots els casos, definir els límits establerts mitjançant reajustament

dels mètodes en què es fonamenten, per tal de compensar o minimitzar els danys

que crea tota intervenció correctiva-preventiva. Aquests límits de banda i de

reajustament defineixen la regió on té més interès especial la línia característica de

diagnòstic.

La Fig. 19 mostra les relacions que hi ha entre els valors representats. A

l'esquerra, la línia característica del diagnòstic i, a la dreta, la línia característica de la

progressió cap a la fallada en funció dels temps d'operació.

És clar que l'aplicació de sistemes per conèixer de manera contínua la

condició de funcionament i establir un diagnòstic fiable, demana fortes inversions en

recerca i aplicació. Amb la intenció de minimitzar aquestes despeses s'han de

prendre en compte les següents qüestions:

- Els paràmetres de diagnòstic utilitzats per conèixer les condicions de

funcionament són aplicables en la determinació de l'estat de progressió vers la

fallada?

- Els paràmetres que caracteritzen el funcionament normal poden ser emprats per

a conèixer la progressió devers la fallada?

Com influeixen els paràmetres de la fallada en el desenvolupament de la funció

exercida pel sistema o en alguna propietat del mateix sistema? Es pot plantejar

el problema per comparació entre magnituds que es puguin medir fàcilment:
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Fig. 20 Lfmits normalitzats de vibracions en turbines
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forces, parells de forces, pressions, moviments, comportaments oscil.latòris, etc.,

temperatures, etc.

Quins paràmetres especials i tècniques de diagnòstic són més convenients?

La resposta a cada una d'aquestes qüestions està molt lligada a la mena

d'activitat industrial de què es tracti i a l'estratègia de futur desenvolupament que es

plantegi.

5.5. MÈTODES DE DIAGNÒSTIC, NO DESTRUCTIUS

Com s'ha dit fins ara, el mètode de manteniment més desitjable és el M.P.

fonamentat en l'anàlisi predictiu basat en la condició de funcionament. Però,

malauradament, encara no s'ha aconseguit la identificació i mesura de suficients

magnituds representatives de l'estat de funcionament, sobretot en el camp mecànic.

S'ha de recórrer necessàriament a anàlisi periòdic de la condició d'estat,

amb màquines aturades i parcialment desmuntades. Aquest anàlisi no ha d'ésser

solament visual sinó que ha d'aprofitar de les grans possibilitats ofertes per als

controls no destructius.

Els controls no destructius permeten la inspecció de components i parts, fins

al 100% de la mostra, sense destruir o pertorbar les seves característiques físiques o

funcionals. N'hi ha una gran varietat d'aquesta mena de controls i sovint, en surten

de nous al mercat. Els més coneguts i de comprovada eficàcia són:

- Líquids penetrants visibles

- Líquids penetrants fluorescents

- Partícules magnètiques (magnetoscòpia)

- Sons (freqüència natural, ressonància, transmissió)

- Ultrasons (immersió, impuls, ressò, contacte...)
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- Radiografies (rajos X, gamma, etc.)

- Impulsos elèctrics, assaigs d'aïllament

- Analitzadors de circuits

- Fonoscopis

- Endoscopis

Cada un d'aquests mètodes té aplicacions preferents i també cal saber que

per avaluar un mateix defecte, se'n poden emprar més d'un. Hi ha en la literatura

tècnica estudis exhaustius de les diverses aplicacions.

Si exceptuem els analitzadors de circuits i els líquids penetrants, la utilització

dels CND és una especialitat que necessita experiència, coneixement dels camps

d'aplicació i inversions en laboratoris, que no són a l'abast de tothom. Això ha donat

lloc a la creació d'empreses especialitzades que ofereixen els serveis, "a domicili",

per mig de laboratoris ambulants. No es pot dir que, malgrat la seva conveniència,

s'utilitzin de manera important en el camp del manteniment. Però en aquells

aspectes del manteniment lligats a la seguretat, l'aplicació dels CND pot ser, i és, de

vital importància.

El candidat, essent Director de Serveis Generals (Manteniment, Seguretat,

Projectes, etc.) en 1961 d'una molt important empresa d'acabats tèxtils, al nord de la

Lombardia, pertanyent a la Montecatini-Edison, va haver d'esbrinar les causes de

l'explosió d'un filtre per vapor saturant a 3 Kg/cm2 de pressió, que va provocar la

mort del cap del Servei de Manteniment Elèctric de l'empresa i d'un muntador de

compressors frigorífics que malauradament, treballaven a la vora. El filtre de molt

diàmetre, DN400, va ésser comandat com manen les lleis italianes, especificant la

naturalesa del fluid, vapor saturant, les condicions màximes de funcionament,

3Kg/cm2 i la pressió nominal corresponent, P.N.; d'acord amb les normes, el filtre

portava gravades les inscripcions de DN i PN, i a més les referències de control de la

ANCC, ens que controla a Itàlia el compliment de les normes dels aparells sotmesos
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a pressió. El meu predecessor en el càrrec, autor de la comanda, va ajustar-se al

que exigien les normes. L'accident es va produïr en un període de gran ampliació i

transformació de l'empresa, on llavors es posaven en marxa contínuament noves

instal·lacions productives.

Sobre la marxa, es va procedir a la revisió de projectes i realitzacions, es

varen revisar ocularment totes les vàl-vules noves, desmuntant aquelles que per la

presència de rovell en el cos o altres raons objectives inspiraren des-confiança. Es

varen enviar a anàlisi per CND, al Institut de Recerca Breda de Milà, de les anàlisis

efectuades es transcriuen els següents paràgrafs i es reprodueixen les figures.

Vàlvula reductora ds pressió per vapor, 24 agost,. 1961

La vàlvula, Fig. 21, era d'acer fos Aq45, amb òrgans d'estancament d'acer

inoxidable. L'examen es va limitar al cos de la vàlvula. Portava les sigles DN i PN i

de la ANCC.

La superfície de la vàlvula va ésser sotmesa a la prova amb magnaflux (L.P.).

En les figs. 22 i 23 es reprodueixen dues superfícies, una interna i l'altra externa

recorregudes per fissures passants molt llargues.

Examen metal.looràfic

L'anàlisi macrogràfica es va fer sobre la secció longi-tudinal de la vàlvula. En

la Fig. 24 que mostra la macrografia s'observa, en general, una notable

heterogeneïtat en les dimensions dels grànuls que, en alguns punts resulten ser

enormes i en grans zones anormalment grossos.

Nombroses esquerdes, algunes que passen i altres on s'observen en els

punts A,B, i C, mentre en les zones D i E es troben porositats.
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Fig. 21 Valvula -objecte d'estudi

Fig. 22 Localització de la fissura
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Fig. 23 Localització externa de la fissura

i í

F i g. 2k Secció de la vàlvula
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ft'If

L'examen amb poc engrandiment, explica l'origen de les esquerdes; tal com

es veu a la Fig. 25 es tracta de cavitats i trencs de contracció que es reconeixen per

la llur forma característica. Les cavitats estan parcialment plenes d'òxid de ferro.

Després de l'agressió amb Nital, l'acer presenta en l'examen microscopic

una estructura de ferrita i perlita que es correspon a la que és corrent en els acers

comuns amb baix contingut de carboni.

Els defectes, que fan inutilitzable la vàlvula s'han d'atribuïr únicament a una

tècnica de fosa equivocada. Les microcavitats, cavitats i trencs de contracció s'han

format en el període de solidificació i successiu refredament de la fosa.

Un segon exemple es refereix a una altra mostra, una vàlvula de comporta

per pas de vapor DN50 i PN40.

Examen a raías X

En les Figs. 26 i 27 es reprodueixen les radiografies de dues seccions de la

vàlvula. En la Fig. 26 es nota una fissura profunda en la zona d'enllaç amb les

pletines, punt A, cavitats de contracció i inclusions d'aire en la part central del cos de

la vàlvula, punts B, C i D, un fort aprimament de la paret, punt E. En la Fig. 27 les

cavitats es veuen de manera més evident, punts F, G i H.

Aquestes cavitats afecten tant al cos de la vàlvula que fins i tot en el punt I

presenten un pas a l'exterior.

També en aquesta radiografia es pot observar un aprimament excessiu de la

paret al final de la superfície corba, punt 1.
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Fig. 25 Vista microscòpica (10 aúments)
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Fig. 26 Radiografia d'una secció de la vàlvula,
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Fig. 27 Radiografia d'una secció
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Exgmen metal.loaràfic

En la Fig. 28 es representa la macrografia de la secció longitudinal de la

vàlvula; en ambdues platines es noten zones grans d'esponjositat amb esquerda

que arriba fins a fora, punts M i N. També hi ha cavitats de contracció en els llocs on

la paret és més grossa, punts O i P, i fins en un punt on la paret és prima, punt Q. La

fosa és defectuosa pràcticament en tots els punts amb porositat molt distribuïda.

Es tracta novament de fosa defectuosa deguda a tècniques equivocades i a

la qualitat de l'acer. El fet de que la vàlvula hagi funcionat sense presentar pèrdues

de vapor només pot ésser explicat per la presència d'escòries o substàncies

semblants en les cavitats, les esquerdes i en les zones de major porositat.

Com a conseqüència dels resultats d'aquests controls i d'altres, es van

substituir totes les vàlvules del mateix constructor encara que no oferissin a les

inspeccions visuals cap defecte evident i es va portar el proveïdor als tribunals de

justícia.

F i g . 28
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