
SIMULATING THE FUTURE

ESTUDO DE CASO

“Aplicar a simulação 
computacional com ANSYS 
na produção de nossos 
protótipos foi a melhor 
solução encontrada para uma 
indústria de mineração como 
a nossa, já que produzir testes 
podem ser caros e demorados. 
O ANSYS indica o resultado 
com mais precisão e em menor 
tempo. O desenvolvimento de 
novos modelos ficará ainda 
mais confiável.”

Iván Escobar
Chefe de Engenharia da TUMI

ANSYS garante economia de tempo e 
dinheiro na produção de maquinário 
para setor de mineração
Conheça como a empresa peruana TUMI RAISE BORING utiliza 
o ANSYS para produzir as maiores máquinas de perfuração da 
América Latina

Aos pés do Pacífico peruano, no distrito de Lurín, sul de Lima, a TUMI 

RAISE BORING é a única empresa da América Latina que fabrica e 

comercializa máquinas de perfuração com o sistema Raise Boring 

para o setor de mineração. A multinacional, que ocupa uma área de 

40 mil metros quadrados, se concentra na perfuração de chaminés 

(ventilação), mas também fabrica todos os componentes que intervêm 

na execução desses projetos. Desde 2011, a empresa passou a utilizar 

a solução ANSYS em seus processos.
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ANSYS na produção de 
máquinas de perfuração
Fazer protótipos ou testes de laboratório para este 

tipo de indústria pode ser muito caro e demorado. 

Os métodos analíticos de cálculo são limitados 

quando é necessário predizer o comportamento 

mecânico de uma peça ou estrutura que está sujeita 

a uma física complexa. O cenário é constantemente 

desafiador. A indústria de maquinário de perfuração 

combina prazos curtos, componentes sujeitos a 

cargas combinadas, altos esforços e a necessidade 

de inovar em design de peças, máquinas leves e 

desenvolvimento de novos modelos. 

A ferramenta de simulação ANSYS despontou como 

a solução mais vantajosa a se adotar, pois indica o 

resultado com mais precisão e em menor tempo, ao 

contrário dos modelos matemáticos antes usados 

pela equipe de engenharia da TUMI. Os efeitos do 

uso do software foram rapidamente percebidos. O 

tempo do processo de design estava cada vez menor 

e o desenvolvimento de novos modelos ainda mais 

confiável e eficiente. Outros benefícios aplicados à 

produção de máquinas de perfuração:

◊	 Possibilidade de análise estática e dinâmica 
para garantir que os componentes resistirão 
ao funcionamento da máquina nas piores 
condições de trabalho.

◊	 Recriação de diversos cenários de 
simulação, que permitem analisar diferentes 
comportamentos dos componentes e 
selecionar a configuração ideal, sem a 
necessidade de fabricar protótipos.

◊	 Parametrização de dimensões, cargas, tensões 
que permitem selecionar o projeto que 
melhor se adequa às restrições de espaço e 
resistências requeridas na operação.

 O que é o sistema 
Raise Boring?
Raise Boring, ou broca de elevação, é uma máquina 

usada na mineração subterrânea, para escavar um 

buraco circular entre dois níveis de uma mina sem 

o uso de explosivos. A broca de levantamento é 

configurada no nível superior dos dois níveis a serem 

conectados, em uma plataforma uniformemente 

montada (normalmente uma almofada de concreto).

A TUMI fabrica todo o sistema Raise Boring, que inclui: 

a máquina de perfuração que varia em tamanho e 

capacidades, tubos de perfuração, estabilizadores, 

rolos de bit, cabeças de rasgador, cortadores, etc. A 

aliança estratégica com a Stu Blattner INC., empresa 

sediada em Denver, nos Estados Unidos, faz da TUMI 

um player ainda mais competitivo na indústria do 

Raise Boring. Atualmente, a TUMI tem mais de 100.000 

metros perfurados em todo o mundo. As máquinas 

são produtos de exportação destinados à Argentina, 

Austrália, Brasil, Canadá, Indonésia, Itália, México, 

África do Sul, entre outros países. 



SIMULATING THE FUTURE

Além dessas vantagens, o chefe de engenharia da 

TUMI, Iván Escobar, destaca que graças à otimização 

topológica, o software ajudou também a fazer um 

design mais refinado de cada componente, obtendo 

peças mais leves.

“À medida que nossos engenheiros adquiriram 

experiência no uso de software, começamos com 

análises dinâmicas transitórias de montagens e 

depois passamos para o estágio de otimização. Os 

resultados foram refletidos quase desde o início. O 

ANSYS nos permitiu recriar as condições de trabalho e 

colocá-las à prova, economizando tempo e dinheiro 

na fabricação de protótipos.”, explica o engenheiro. 

Escobar ressalta que o principal desafio de sua 

equipe tem sido a recriação de fenômenos físicos e 

a abordagem do modelo matemático em software, 

para que o que é simulado seja o mais próximo da 

realidade. Segundo ele, a ferramenta possibilitou 

demonstrar com mais precisão aos clientes que as 

máquinas atenderão suas necessidades. 

SBM 800: um case 
de sucesso
A TUMI usou o ANSYS no projeto e fabricação do modelo 

SBM 800, a mais potente máquina de perfuração 

fabricada na América Latina. 

O SBM 800 é um sistema completo para alargado de 

até 20 pés (6m) de diâmetro e até 1.700 pés (520m) 

de comprimento. O sistema inclui um pacote de 

SBM 800, a mais potente máquina de perfuração da América Latina.

energia elétrico / hidráulico com estação de controle 

integral e ferramentas necessárias para fazer ou 

quebrar conexões de tubos roscados. Velocidade 

infinitamente variável e torque constante da unidade 

hidráulica permitem ajustar a velocidade rotativa para 

adequar exatamente suas condições de perfuração. 

O deslocamento é realizado hidraulicamente para 

alterar suavemente a velocidade alta rotação para 

furo piloto ou rotação de baixa velocidade para o 
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processo de alargado para o processo com rima. 

O SBM 800 pode ser configurado para perfuração 

vertical com uma altura de estação de 5 pés 2 pol 

(4.700m).

Além do SBM 800, outras produções adotaram a 

simulação, como foi o caso dos modelos SBM 400 

SR e SBM 700 SR, máquinas auto propelidas por meio 

do transporte de lagartas, de grande demanda no 

setor de mineração para sua orientação à parte 

produtiva. De acordo com Escobar, além dos resul-

tados práticos, há outras maneiras de mensurar o 

retorno do investimento.

“Uma maneira de avaliar o ROI obtido com o software 

é através da redução da ocorrência de falhas e da 

melhoria da vida útil dos projetos simulados com 

relação aos projetos sem simulação. Da mesma 

forma, o custo de fabricação foi bastante reduzido 

devido ao não uso de protótipos físicos”, avalia.

Os engenheiros da TUMI estão entre os usuários mais 

assíduos das ferramentas ANSYS na Região Andina. 

O intenso trabalho com o software permitiu que 

a equipe atingisse uma capacidade de lidar com 

diversos e complexos projetos sem precisar terceirizar 

as análises. Além do fornecimento do ANSYS, a ESSS 

também apoia o desenvolvimento da TUMI com 

suporte e assistência técnica. 

“A ESSS se orgulha de ter um cliente como a TUMI. 

Cada um de seus sucessos, também é nosso. Nós 

os apoiamos desde os momentos iniciais, quando 

iniciaram a implementação de nossas ferramentas, 

com treinamento e, através de nosso suporte técnico, 

garantimos o uso eficiente e adequado das ferramentas 

ANSYS. Temos certeza de que as conquistas serão 

ainda maiores e esperamos continuar contribuindo”, 

destaca country manager da ESS no Peru, Gastón 

Cruz Carlín.

Desafio 
Produzir protótipos de máquinas de 
perfuração para a indústria de mi-
neração com eficiência: em menor 
tempo, com redução de gastos e 
minimizando a possibilidade de erros. 

Solução 
Aplicar o software ANSYS no desen-
volvimento de protótipos, a fim de 
aperfeiçoar as etapas de design e 
criação de novos modelos. 

Benefícios
A partir do emprego do ANSYS, a TUMI 
RAISE BORING conseguiu fazer análises 
estáticas e dinâmicas mais precisas, 
recriar cenários de simulação para 
avaliar comportamentos dos com-
ponentes, selecionar a configuração 
ideal sem a necessidade de fabricar 
protótipos, parametrizar dimensões, 
cargas e tensões. O software significou 
ainda economia de tempo e dinheiro.A SBM 700 é um sistema completo para furar até 12 

pés (3,66m) de diâmetro e até 1.500 pés (457m) de 
comprimento.


