CASE STUDY

Rocky DEM & ANSYS: Poderosas ferramentas de
design/vendas para a Fundición Ferrosa
A transição de questionamentos para resultados na indústria de fundição

A simulação contribuiu muito em nossos
processos e na confiança do cliente.
Podemos analisar projetos de peças de
fabricantes de equipamentos originais
e simulá-los no Rocky DEM e ANSYS,
identificando melhorias significativas.
Em alguns casos, foi possível reduzir
em 80% os dias de desligamento de
equipamentos por ano.”
Miguel Montiel,
Gerente de Negócios, Fundición Ferrosa

Fundada em 1967, a Fundición Ferrosa iniciou sua jornada
no setor automotivo produzindo peças para os principais
fabricantes de automóveis. Em 1996, a empresa optou por
diversificar estrategicamente seu mercado e expandiu-se
para as indústrias de mineração e cimento. Atualmente,
80% das vendas da Fundición Ferrosa são conduzidas por
peças fundidas para mineração, além de fornecer soluções
personalizadas para o desgaste de equipamentos.

QUESTIONAMENTOS DOS CLIENTES
A fim de oferecer um serviço da mais alta qualidade a
seus clientes, a Fundición Ferrosa buscou uma maneira de
validar seus produtos e processos. A empresa recorreu a
ferramentas de simulação de engenharia para identificar
e avaliar virtualmente um grande número de possíveis
soluções e verificar o melhor entre elas.
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A equipe de P&D buscou responder aos principais questionamentos recebidos durante o processo de desenvolvimento do produto, algumas das mais
comuns foram:
• Modificação do projeto: Temos este projeto CAD; você pode mudar isso
de uma maneira específica?
• Visão do processo: o que acontece dentro da máquina quando ela opera?
• Solução de problemas e avaliação de correções: como uma alteração
específica afetará a operação dos outros componentes do equipamento?
Esta solução funciona sob condições reais de operação? Você vai acumular
partículas lá, o que você está colocando na peça?
A equipe de engenharia descobriu que as ferramentas de simulação esclareceram muitas dessas questões dos clientes, tranquilizando os clientes de que a
solução resultante seria viável.
Fundición Ferrosa logo descobriu que há apenas uma maneira de garantir a
confiança do cliente: fazer o projeto funcionar como deveria.
Ferramentas de simulação, como o Rocky DEM e o software ANSYS®, são
essenciais para desenvolver novos projetos ou otimizar as solicitações dos
clientes, precisamente porque eles prevêem resultados confiáveis que funcionarão bem no mundo real.

IMPLEMENTANDO O PROCESSO
Inicialmente, a unidade de negócios da Fundición Ferrosa estava procurando
usar os softwares de simulação à sua disposição como ferramentas de marketing, onde eles poderiam projetar e assegurar aos seus clientes que eles
estavam alinhados com a tecnologia mais recente. Ao fornecer uma imagem
de simulação de alta tecnologia, os clientes teriam a garantia de que a Ferrosa
possuía a tecnologia de engenharia mais avançada.
Com o tempo, à medida que a empresa percebia seus reais
benefícios, essas ferramentas de simulação foram integradas às atividades diárias em todos os tipos de operações
de fabricação.
“Usamos simulação diariamente e por muitas razões;
Já existem projetos que incorporam simulação, então
esses resultados exigem novas coisas a serem simuladas.
Estamos muito felizes com o software e não temos muita
dificuldade em usá-lo - é muito fácil de usar.”

Miguel Montiel,
Gerente de Negócios, Fundición Ferrosa

Simulação do liner mostrando: Translational Velocity e Mean Tangential Stress
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VANTAGENS DE MARKETING, LUCRO DE VENDAS
Uma vez que o software foi completamente implementado, a Fundición Ferrosa viu um aumento considerável nas
vendas, particularmente aquelas relacionadas à melhoria
do desempenho dos componentes dos equipamentos.
“O Rocky DEM é uma ferramenta de marketing muito
forte, pois atrai muita atenção do cliente. Temos visto
resultados favoráveis desde que começamos a usar o
Rocky DEM como uma ferramenta de simulação.”

Miguel Montiel,
Gerente de Negócios, Fundición Ferrosa

Em um caso específico, a Ferrosa produziu excelentes resultados para a Toromocho: um alimentador de moinho
SAG de um passo que proporcionou desempenho de 100%,
garantindo o máximo de operações.
O projeto original dos revestimentos dos alimentadores do
moinho SAG produziu um desgaste acima da média que
levou ao fechamento frequente do equipamento.
A simulação identificou melhorias de projeto que dobraram
a quantidade de material processado e reduziram o tempo
de inatividade de equipamentos, de 12 dias para 2 dias ao
longo de um ano.
As imagens abaixo mostram o desgaste causado durante
a operação.

Indicadores de
processamento:

Original

Ferrosa

Milhões de TM processados

8.1

16.2

Relação ($ / MTM)

10.432

3.777

Disponibilidade de
equipamentos

95%

99.5%

Dias de queda por ano

12

2

A equipe da Fundição Ferrosa usou o Rocky DEM para
simulação de fluxo de material. Os resultados impressionantes obtidos com o Rocky foram ainda utilizados
em uma dupla simulação estrutural com o ANSYS para
virtualizar seu projeto. Por fim, usando essas simulações,
eles conseguiram melhorar a vida útil dos componentes
a uma fração do custo do que teriam se dependessem de
teste em campo.
O Gerente de Negócios da Ferrosa, Miguel Montiel, acredita firmemente que o software é muito bom para fazer
melhorias no projeto, pois permite que os engenheiros
vejam pontos críticos de desgaste, deformações e comportamento mineral no equipamento. “O software se encaixa
perfeitamente na fundição indústria ”, diz ele.
Garantir que os projetos funcionem como planejados
resulta em retorno financeiro positivo. As empresas não
investem em algo que não funciona: essa é a filosofia
central da Fundición Ferrosa.

DESAFIO:
Valide os projetos dos clientes e verifique diferentes
possibilidades de fornecer as melhores soluções para
qualquer cenário de operação de equipamentos.

SOLUÇÃO:
Liner inspection date: 02/08/2016

Rocky DEM identificou indústria de fundição
melhorias de design e insights oferecidos em pontos
de desgaste de peças críticas, deformações e
comportamento mineral dentro do equipamento.

BENEFITS:
A empresa obteve um excelente resultado para
um alimentador de moinho SAG, fornecendo 100
por cento desempenho que reduziu o tempo de
inatividade. Os resultados do acoplamento entre
Rocky DEM e ANSYS foram fundamentais para extrair
o máximo possível do potencial de seus projetos.

Liner inspection date: 05/17/2016
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