
 

 

 

Professor Me. Claudemir Claudino Alves 

LISTA DE EXERCÍCIOS – P2 

EXERCÍCIOS: 

1 – O eixo-árvore de uma máquina encontra-se chavetado a uma engrenagem, para 
transmitir uma potência P = 58,8kW (~80cv), girando com rotação n = 3600 rpm. O 

diâmetro da árvore é d = 45mm. 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 BAIXA 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 = 900 rpm. O 

diâmetro da árvore é d = 55mm. Determine o comprimento mínimo (lmin) chaveta. 

- a) Dimensionar chaveta com forma ALTA 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 - Determinar o diâmetro do parafuso para suportar a carga de 10 kN, somente por atrito, 

para o carregamento indicado na figura a seguir. 

Dados: Q = 10 kN; μ = 0,15; parafuso de classe 8.8 

 

 

 

 

 

4 – Determinar o diâmetro do parafuso para o item anterior quando o mesmo estiver 
sujeito ao cisalhamento. 

 



5 – Dimensionar os parafusos para o vaso de pressão a seguir: utilizando parafusos da 
10.9. A distância entre dois parafusos de ser no máximo 120mm, considerar carga 
intermitente para o fator de segurança. 

Dados: 

- Diâmetro D = 1500mm; 

- Diâmetro Ds = 1550mm; 

- Pressão interna 6 Bar. 

 

 

 

 

 

 

 

6 – Calcular o diâmetro de um tirante, que sustente com segurança a carga descrita no 
esquema abaixo. O material do tirante tem limite de escoamento a tração de 600 N/mm2. 

Utilizar 3 como coeficiente de segurança. 

 

7 – Calcular o diâmetro dos tirantes (sendo os dois do mesmo diâmetro) para sustente, 
com segurança a carga descrita no esquema abaixo. O material do tirante tem limite de 
escoamento a tração 600 N/mm2. 

Utilizar 4 como coeficiente de segurança. 

 



8 – Calcular o diâmetro do rebite para unir com segurança as duas chapas do esquema 
abaixo. O material tem limite de escoamento à tração de 600 N/mm2.  

Utilizar 3 como coeficiente de segurança. 

 

 

 

9 – Dimensionar o diâmetro do pino para unir com segurança, as duas chapas do 
esquema abaixo, que suportará uma carga F = 60kN. O material do pino aço SAE 1070 
tem limite de ruptura ao cisalhamento de 525 N/mm². Utilizar coeficiente de segurança 
aço duro carga brusca.  

 

 

 

10 – Especificar o material a ser construído o pino de diâmetro 22mm, que servirá para 
tracionar uma carga de 98000N, utilizar para determinar do coeficiente de segurança 
carga estática e aço duro. 

 

 

 

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


