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Introdução: A manutenção preditiva (do inglês, predictive maintenance) é aquela que é
realizada a qualquer tempo, visando corrigir uma fragilidade percebida
antecipadamente à ocorrência de um problema.  Ela é baseada na análise de dados
coletados através de monitoração ou inspeções em campo. O Presente trabalho busca
fazer uma Análise dos sistemas de monitoração online de vibração, ao longo da linha
de produção da laminação tiras a quente e aplicação nos equipamentos prioritários a
fim de minimizar falhas eletroeletrônicas e mecânicas ocorridas na planta causadas por
vibração visando uma maior confiabilidade do fluxo produtivo. Objetivo: Apresentar e
desenvolver conceitos e técnicas da manutenção preditiva no monitoramento de
vibração, buscando antever quebras em equipamentos rotativos, evitando paradas de
emergência no fluxo produtivo da laminação de Tiras a Quente da Aperam. 
Metodologia: Esta pesquisa se classifica como descritiva, o presente trabalho trata-se
do desenvolvimento de uma metodologia confiável para análise de monitoramento
online de vibração na laminação tiras a quente - LTQ. Com o intuito de aumentar  a
confiabilidade na parte eletro-eletrônico e mecânica da planta. Sendo usado com
instrumentos de pesquisa livros, normas ABNT e norma americana IEEE, catalogo de
fabricantes de sensores de vibração e acelerômetro, além de software para análise e do
PIMS (Plant Information Management System). Resultados: A elaboração e
implantação do projeto de monitoração de vibração de equipamentos críticos da
Laminação Tiras a Quente -LTQ, com dimensionamento, especificação e configuração
de sensores, unidades de controle, telas de monitoração e intefaces com
controladores,juntamente com apresentação de tecnológias de diagnostico e o estudo
de suas correlações podem permitir a organização de um processo estrutuado de
tomadas de decisões para indentificar os defeitos/falhas, prever a eventual
impossibilidade de um equipamento funcionar com as especificações desejadas e
especificar as ações corretivas para manutenção caso esta seja necessárias.  Conclusão:
Até o presente momento a pesquisa constatou que esta prática de monitoramento
online de vibração tem grande aplicação na indústria, e que seu uso e desenvolvimento
justificam - se devido a importância de suas aplicações, pois estas aumentam a
confiabilidade da planta e reduz os gastos com manutenção corretiva. 
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