
 

 

 

Professor Me. Claudemir Claudino Alves 

DIMENSIONAMENTO DE CHAVETAS 

EXERCÍCIOS: 

1 – O eixo-árvore de uma máquina encontra-se chavetado a uma engrenagem, para 
transmitir uma potência P = 51,5kW (~70cv), girando com rotação n = 1800 rpm. O 

diâmetro da árvore é d = 50mm. Determine o comprimento mínimo (lmin) chaveta. 

- Material do eixo: Aço ABNT 1050 

- Material da chaveta: Aço ABNT 1050, com tensões admissíveis de. 

 = 60 N/mm2 (tensão admissível ao cisalhamento) 

σadm = 100 N/mm2 (tensão admissível ao esmagamento) 

- a) Dimensionar chaveta com forma alta DIN 6885. 
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2 – O eixo-árvore de uma máquina encontra-se chavetado a uma engrenagem, para 
transmitir uma potência P = 51,5kW (~70cv), girando com rotação n = 3600 rpm. O 

diâmetro da árvore é d = 35mm. Determine o comprimento mínimo (lmin) chaveta. 

- a) Dimensionar chaveta com forma baixa DIN 6885; 

- Material do eixo: Aço ABNT 1050 

- Material da chaveta: Aço ABNT 1050, com tensões admissíveis de. 

 = 60 N/mm2 (tensão admissível ao cisalhamento) 

σadm = 100 N/mm2 (tensão admissível ao esmagamento) 

 

 

3 - O eixo-árvore de uma máquina possui diâmetro d = 15mm, o seu material é o Aço 

ABNT 1050, irá transmitir uma potência de  P = 15 kW (~ 20 cv), girando com rotação             

n = 1730 rpm, por meio de engrenagem chavetado ao eixo.  

- a) Dimensionar chaveta com forma baixa DIN 6885, forma alta. 

- Material da chaveta: Aço ABNT 1050, com tensões admissíveis de. 

 = 60 N/mm2 (tensão admissível ao cisalhamento) 

σadm = 100 N/mm2 (tensão admissível ao esmagamento) 

 

4 - O eixo-árvore de uma máquina possui diâmetro de acordo com a tabela, o seu material 
é o Aço ABNT 1050, irá transmitir uma potência de P = 60 kW (~ 79,8cv), girando com 
rotação de acordo com a tabela, por meio de engrenagem chavetado ao eixo. 

SITUAÇÃO Chaveta forma Diâmetro do eixo (mm) Rotação (rpm) 

1 ALTA 60 1140 

2 ALTA 35 1800 

3 BAIXA 40 3600 

4 BAIXA 32 5000 

 

- Material da chaveta: Aço ABNT 1050, com tensões admissíveis de. 

 = 60 N/mm2 (tensão admissível ao cisalhamento) 

σadm = 100 N/mm2 (pressão média de contato) 

Bom trabalho. E que esse seja mais um passo para seu sucesso! 



 



 



 


