ESTUDO DE CASO

Startup investe em simulação para
se tornar referência no setor de torres
A empresa Jet Towers, criada há seis meses, investiu na solução multifísica ANSYS AIM
para melhorar seu produto, identificar pontos críticos e possíveis falhas e otimizar a estrutura
com rapidez e precisão

A Jet Towers é uma empresa especializada no desenvolvimento de projeto, fabricação, instalação
e comercialização de Torres de Telecomunicações que apostou na ferramenta ANSYS AIM
para agregar valor ao seu produto e se diferenciar no mercado. A empresa utiliza a plataforma
multifísica ANSYS AIM para realizar rapidamente análises estruturais (FEA), de fluidodinâmica
(CFD) e eletromagnética (EMAG).

Com apenas seis meses,
“conseguimos
sair na frente
de empresas de mais de
40 anos no mercado.
Estamos com produção já
vendida para os próximos
meses e com planos de
expandir a equipe da fábrica.
Tudo isso, em meio a uma
crise financeira nacional que
afetou a indústria,
em especial, o setor
metal mecânico.

“

Ricardo Damian
Sócio e Diretor de engenharia da
Jet Towers

Jet Towers utiliza ANSYS AIM para analisar
seus projetos e promover melhorias

“Com o CFD foi possível saber com precisão e
segurança as cargas de vento que atuam sobre a
estrutura das torres e antenas, permitindo assim,
desenvolver estruturas mais leves e que gerem
menos arrasto. Já com FEA, focamos nos pontos
de possíveis falhas e identificamos áreas de
superdimensionamento”, explica Ricardo Damian,
sócio e diretor de engenharia da Jet Towers.

Além disso, a Jet Towers utiliza o ANSYS AIM para estudar diversos cenários de uma forma
rápida, prática e confiável e para inovar nos seus produtos. “O ANSYS AIM nos ajudou a testar
e ganhar confiança com tecnologias novas em torres de telecom no Brasil, como por exemplo, o
emprego de um perfil tubular preenchido com concreto, para aumentar a capacidade de carga
de compressão”, conta Damian.
SIMULATING THE FUTURE

Com foco em inovação e eficiência, a empresa agregou uma
nova metodologia de desenvolvimento, a qual permitiu
identificar as principais configurações que a estrutura deve
ter, e outros parâmetros como perfil de viga, configurações
geométricas, conexões, materiais, reforços, fundação, peso,
tensão, deflexão, arrasto, segurança, montagem, fabricação,
frete e, por fim, custo geral do projeto. Além dessas análises,
o ANSYS AIM permitiu à Jet Towers garantir a segurança e a
confiabilidade das estruturas dos produtos.

SIMULAÇÃO FÁCIL DE USAR
A Jet Towers é uma empresa recém-formada e conta com
apenas 11 funcionários, por isso, ganhar tempo e agilidade
no desenvolvimento dos projetos é algo que eles buscam
constantemente em suas atividades. “O ANSYS AIM foi
uma alternativa bem interessante, pois ele é mais prático de
utilizar, em especial, é eficiente para o nosso caso, pois não
temos tempo para nos dedicarmos exclusivamente ao CAE
(Computer-Aided Engineering)”, conta Damian.

Simulação computacional auxilia a Jet Towers a inovar e desenvolver produtos mais seguros

Análise de contato, tensão e resistência utilizando ANSYS AIM

A empresa também estava em busca de formas de se
diferenciar no mercado frente aos seus concorrentes e o
ANSYS AIM foi fundamental para alcançar este objetivo.
“Com a simulação computacional, conseguimos isso. Nossas
torres são mais seguras, resistentes e baratas que as dos
concorrentes. O mercado está nos recebendo muito bem, pois
a simulação inclusive ajuda o cliente a entender um pouco
mais sobre o projeto de uma torre e tem confiança em nossa
solução”, relata Damian.

Desafio
Tornar-se mais competitivo no mercado, agregar valor
ao produto, desenvolver novos produtos e tecnologias
confiáveis com menor custo. Reduzir o tempo empregado
no desenvolvimento de projetos e produtos. Realizar
análises estruturais, fluidodinâmicas e eletromagnéticas a
custo reduzido.

Solução

O ANSYS AIM é a concretização da estratégia da ANSYS para
revolucionar os processos de engenharia, reduzindo ainda mais
o tempo envolvido nas simulações e permitindo, por meio de
uma interface moderna e amigável e um workflow interativo,
que engenheiros que possuam conhecimento – de nível básico
ao mais avançado - em simulação computacional possam
solucionar dos problemas mais simples aos mais complexos.
Para Damian, que trabalha com simulação desde 2004 e
conhece a complexidade dos principais solvers do mercado,
essas são características que auxiliam a vencer os desafios
diários enfrentados na Jet Towers. “O AIM me ajudou a
rapidamente conseguir simular, sem precisar de muito tempo
dedicado para pilotar o software. Minha formação em CAE era
muito mais pra CFD do que FEA e rapidamente aprendi o que
precisava de FEA para extrair bons resultados do ANSYS AIM”,
diz Damian.
Além de poder contar com uma ferramenta de fácil utilização, a
Jet Towers também conta com o suporte da ESSS, a qual possui
profissionais capacitados para auxiliar desde as simulações
mais simples até as mais complexas. “Sempre que precisei
entender o que estava setado automaticamente, a equipe da
ESSS me ajudou. Isso dá segurança!”, conta Damian.

Investir na solução multifísica ANSYS AIM, implantá-la
com sucesso, permitindo estudar diversos cenários de uma
forma rápida, prática e confiável, garantindo a segurança e
otimizando as estruturas.

Benefício
Aperfeiçoar e reduzir o tempo de desenvolvimento de
produtos, evitar o superdimensionamento garantindo a
segurança e confiabilidade das estruturas e reduzir os custos
envolvidos no projeto e fabricação. Diferenciar-se diante da
concorrência por meio da utilização do ANSYS AIM.

Localizada em Santiago, no Rio Grande do Sul, a empresa é especializada
no desenvolvimento de projeto, fabricação, instalação e comercialização de
Torres de Telecomunicações (internet, rádio, mobile, transmissão etc.). A Jet
Towers, fundada em 2016, tem como objetivo principal desenvolver produtos
seguros e inovadores.
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