
 

 

Professor Me. Claudemir Claudino Alves 

                             EXERCÍCIOS: 

                           REVISÃO PÓS P1 

TORNO  

1 – Calcular a rotação de desbaste e acabamento no torno mecânico para uma peça de aço 1045, 

com Ø25mm, Utilizando uma ferramenta de aço rápido. Identificar no ábaco qual será a rotação 

adotada na máquina. 

2 – Calcular a rotação de desbaste e acabamento no torno mecânico para uma peça de bronze, com 
Ø40mm, Utilizando uma ferramenta de aço rápido. Identificar no ábaco qual será a rotação adotada 
na máquina. 

3 – Calcular a rotação de desbaste e acabamento no torno mecânico para uma peça de alumínio, 

com Ø15mm, Utilizando uma ferramenta de aço rápido. Identificar no ábaco qual será a rotação 

adotada na máquina. 

4 – Calcular a rotação de desbaste e acabamento no torno mecânico para uma peça de fibra e 
ebonite, com Ø120mm, Utilizando uma ferramenta de aço rápido. Identificar no ábaco qual será a 
rotação adotada na máquina. 

5 – Calcular a rotação recartilhamento no torno mecânico para uma peça de alumínio, com 

Ø100mm. Identificar no ábaco qual será a rotação adotada na máquina. 

6 – Calcular a rotação de desbaste e acabamento no torno mecânico para uma peça de aço 1045, 
com Ø120mm, Utilizando uma ferramenta de carboneto metálico. Identificar no ábaco qual será a 
rotação adotada na máquina. 

 

OBSERVAÇÃO: Quando for selecionar a rotação no ábaco tente sempre colocar a rotação mais alta 
desde que esta não ultrapasse uma margem de 15% da velocidade de corte indicada pelo 
fabricante. 

 

 

FÓRMULA PARA O CÁLCULO DE 

ROTAÇÃO,  n [rpm] 

FÓRMULA PARA O CÁLCULO DE TEMPO 

DE CORTE , Tc [min] 
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USINAGEM  

 

 



 

 



FRESA 
 
1 – Determinar a rotação e o tempo para a fresagem de uma peça de 400mm de latão, com uma 

fresa de Ø20mm, utilizar os parâmetros de avanço 0,1mm, número de dentes Z=6, utilizando 

ferramenta de aço rápido, realizando três passes de 1mm. 

2 – Determinar a rotação e o tempo para a fresagem de uma peça de 250mm de ferro fundido até 

180 HB, com uma fresa de Ø30mm, utilizar os parâmetros de avanço, 0,2mm, número de dentes 

Z=6, utilizando ferramenta de aço rápido, realizando 4 passes de 5mm. 

3 – Determinar a rotação e o tempo para a fresagem de uma peça de 50mm de alumínio, com uma 

fresa de Ø30mm, utilizar os parâmetros de avanço = 0,24mm, número de dentes Z = 4, realizando 4 

passes de 5mm. 

4 – Determinar a rotação e o tempo para a fresagem de uma peça de 150mm de cobre, com uma 

fresa de Ø10mm, utilizar os parâmetros de avanço 0,3mm, número de dentes Z = 2 , realizando 4 

passes de 8mm. 

 

5 – Calcular e identificar os dados abaixo, para fresar uma peça de latão utilizando uma fresa 

cilíndrica de aço rápido com Ø 60mm, profundidade de corte de 8mm, e número de dentes 26. 

DESBASTE (0,25 pontos) (0,25 pontos) (0,25 pontos) (0,25 pontos) 

Vc [m/min] 

(Veloc. de Corte) 

Rpm [rpm] 

 (Rotação) 

Ad [mm] 

(Avanço por 

dente) 

Av [mm] 

(Avanço por 

volta) 

Am [mm/min] 

(Avanço da 

mesa) 

     

 

 
 

 

6 – Dada uma peça de metais leves, utilizando uma fresa circular de 6 dentes retos e ø 60mm para 

usinar uma profundidade de 17mm. Determinar os parâmetros de corte, (Dois passes iguais para 

desbaste e um de acabamento). 

 

DESBASTE (0,25 pontos) (0,25 pontos) (0,25 pontos) (0,25 pontos) 

Vc [m/min] 

(Veloc. de Corte) 

Rpm [rpm] 

 (Rotação) 

Ad [mm] 

(Avanço por 

dente) 

Av [mm] 

(Avanço por 

volta) 

Am [mm/min] 

(Avanço da 

mesa) 

     

 



ACABAMENTO (0,25 pontos) (0,25 pontos) (0,25 pontos) (0,25 pontos) 

Vc [m/min] 

(Veloc. de Corte) 

Rpm [rpm] 

 (Rotação) 

Ad [mm] 

(Avanço por 

dente) 

Av [mm] 

(Avanço por 

volta) 

Am [mm/min] 

(Avanço da 

mesa) 

     

 

 
 
 
 
 
 

LABORATÓRIO DE USINAGEM 

1 - Na morsa apresentada a seguir: seu manípulo tem 300 mm de comprimento, o passo da rosca é 

de 3 mm. Realizando uma força de aperto F1 de 50N. Qual deverá ser a força F2 de aperto?  

  

 

 

 

2 - Calcular quantas divisões devem ser avançadas para retirar 15mm na face de uma peça, essa 

máquina possui um anel graduado com 60 divisões e um fuso de 3mm. 

 

 

3 - Qual é a rpm adequada para furar uma peça de aço 1020 com uma broca de aço rápido de 6 mm 

de diâmetro, identifique a Velocidade de corte (Vc) correta na tabela? 

a) dados disponíveis: (mostre os cálculos) 

Vc = ______ m/min; 

d = 6 mm. 

n =  



DESAFIO 

1. Calcular para a execução de um rebaixo de 30mm por 200mm  em uma peça no torno mecânico 

de comprimento, no eixo de 60mm de diâmetro e 200mm de comprimento? 

 

 

 

4. Um eixo Um eixo de comprimento L = 500 mm, diâmetro Ø = 400 mm deverá ser usinado com    

Vc = 150 m/min e avanço 0,2 mm em 3 passes longitudinais.  

Rotações da máquina  31,5 – 63 – 50 – 100 – 80 – 160 – 125 – 250 – 200 – 400 – 315 – 630 – 500 – 

1000 – 800 – 1600 – 1250 – 2500.  

 

Calcular: 

A) rpm = ?  

B) O tempo de corte, Tc = ? 

C) Quanto tempo será necessário para se produzir 5000 peças, se a empresa trabalha com um turno 

de 8 horas diárias. 

Cite 3 maneiras de otimizar a produção, se for necessário diminuir o tempo para a entrega das 

peças ao cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



Divisor maneira direta 

 

Divisor maneira 

indireta 

              

Ad = tabelado Rotação 

 

Av = Ad x Z 

Am = Av x n 

Tabela de fresa módulo 

 

Tabela de discos e furos 

 

 

TABELA PARA FRESADORA, avanço do dente [mm], velocidade de corte [m/min] para ferramentas 

de aço rápido.  

Observação: somente parte da tabela está representada: 

 

 


