PLEC AGRUPAT DE MANTENIMENT D’INSTAL·LACIONS
ANNEX 19. MANTENIMENT DE GRUPS ELECTRÒGENS

Objecte
L’objecte d’aquest servei és la realització del manteniment dels grups electrògens de
les dependències municipals relacionats a l’annex 7 del plec tècnic.
Es procedirà a donar un servei de manteniment preventiu i correctiu segons es detalla
a continuació.
El manteniment preventiu comportarà dues revisions anuals. Durant les actuacions
l’equip tècnic responsable efectuarà les comprovacions, revisions i substitucions
periòdiques necessàries per mantenir el correcte funcionament dels equips.
El manteniment correctiu es durà a terme en el cas d’avaria i prèviament a la reparació
es procedirà a la presentació de la seva valoració. Es detalla un llistat de treballs
correctius programats, que caldrà fer en funció de les especificacions del fabricant, que
es valoraran abans de la seva execució.
Manteniment preventiu
Actuacions amb el grup parat
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comprovació dels maneguets del circuit d’aigua
Comprovació de l’estat de les bateries, verificar el nivell de líquid, les
connexions i el poder d’arrencada
Comprovació dels components exteriors del grup electrogen: aparells,
connexions, cables, etc.
Comprovació de la instal·lació elèctrica del grup i del quadre de comandaments
Comprovació dels nivells del motor: olis, líquids, etc.
Comprovació de l’estat dels cargols de subjecció dels diferents elements de
l’equip
Comprovació de l’escalfament dels rodaments
Comprovació de l’estat i aïllament elèctric de l’alternador
Revisió del motor d’arrencada

Actuacions amb el grup en marxa
•
•
•
•
•
•

Posar en marxa el grup fins arribar a la temperatura estabilitzada de
funcionament
Comprovar els diferents valors dels indicadors: pressió d’oli, temperatura de
l’aigua, nivell de bateria, etc.
Comprovació de la no existència de fuites en el diferents circuits: anticongelant,
oli, gasoil
Comprovar el valors de sortida del grup: tensió, freqüència, etc.
Posar el grup, si és possible, en carga i verificar els valors anteriorment
mesurats
Comprovació del correcte funcionament de les alarmes i dels sistemes de
protecció Realitzar una revisió general un cop finalitzades les proves puntuals i
emplenar el full de protocol de manteniment

Treballs i substitucions periòdiques cada 200 hores de funcionament o cada any
•
•

Canvi dels filtres d’oli i gasoil (cada 2 anys, aprofitant el buidat, es procedirà a
la neteja del dipòsit de combustible)
Canvi d’oli del càrter i recollida ecològica de l’oli fet servir

Posada en marxa dels grups i proves de connexió
Una vegada cada mes es procedirà a la posada en marxa del grup, activant el
programa de test, si està inclòs en l’equip, o deixant funcionar l’equip durant uns 15’.
Semestralment es procedirà a fer la prova en càrrega, provocant una aturada a
l’alimentació de companyia. Aquesta actuació s’ha de programar i coordinar amb els
serveis informàtics.
Manteniment correctiu programat
•
•
•
•

Canvi de les corretges del motor
Canvi del filtre de l’aire
Canvi del maneguets del circuit de refrigeració
Canvi del líquid refrigerant i recollida ecològica del líquid fet servir

