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Introdução: A Gestão da Manutenção é a análise minuciosa dos recursos e atividades a
serem realizadas com objetivo de obter um maior índice de confiabilidade de um
equipamento. Existem variadas ferramentas e métodos que auxiliam na tomada de
decisões e que podem contribuir para previsão de falhas e para a lateralidade de ações
preventivas em equipamentos de mesmo tipo, dentre elas a prática da Análise de Falha.
Objetivo: Esse trabalho tem como objetivo elaborar uma pesquisa bibliográfica e assim
posteriormente analisar a falha nos componentes internos de expansão do mandril de
uma bobinadeira, com isso aplicar as ferramentas e métodos de manutenção com
intuito de estabelecer ações para sanar as falhas, garantindo a confiabilidade do
equipamento. Metodologia: A partir de uma revisão bibliográfica sobre a prática da
manutenção, falhas, os métodos e ferramentas utilizadas nas análises de falhas, entre
outros, foi realizado uma descrição detalhada da falha. A detecção das anormalidades e
levantamento do histórico do equipamento vieram em seguida. Então, realizou-se uma
análise crítica do problema utilizando o método dos 5 Porquês e Análise de Árvore de
Falhas. Detectando-se as possíveis causas (falha no circuito hidráulico, nos
componentes mecânicos, etc) analisou-se cada uma delas , e em seguida determinou-se
a causa raiz do problema, sendo a falha de projeto do mandril. Resultados: Obtido o
histórico de falhas do equipamento e a descrição da falha analisada, realizou-se ações
investigativas para a identificação da causa da falha, sendo essa a quebra dos pinos de
fixação que, por sua vez, foi causada pelo erro de projeto de modificação do mandril.
Com isto verificou-se as ações corretivas aplicadas no momento, e determinou-se as
ações cabíveis para solução definitiva do problema, sendo essas a revisão do desenho
do mandril, substituição dos materiais das peças de expansão e montagem do novo
conjunto de expansão revisado. Após as ações de solução serem realizadas,
verificou-se o desempenho do equipamento. Conclusão: Visto isso, conclui-se que a
análise realizada foi suficiente para encontrar e solucionar a falha na expansão do
mandril da bobinadeira da linha de corte longitudinal de aços, visto que, após a
montagem do novo conjunto de expansão o equipamento está performando bem.
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