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Tensão? Em que ponto?

Onde realizar a análise em um elemento?

PMR-3307 http://www-mdp.eng.cam.ac.uk/web/library/enginfo/textbooks_dvd_only/DAN/SSS/failure/theories.html
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Exercício 5-4,  Shigley página 229

➢ Uma força F aplicada no ponto D, próximo ao extremo de
uma alavanca de 381mm, conforme a figura abaixo, resulta
em certo nível de tensão na barra da chave de soquete
OABC. A chave de soquete OABC é feita de aço 1035,
forjada e tratada termicamente de forma a ter uma
resistência de 558,48 Mpa (81 kpsi).

PMR-3307

Determinem:
➢ diagrama de corpo livre

➢ diagramas de esforços

➢ Calculem as tensões máximas
no engaste

➢ Círculo de Morh

➢ Determine a força F, necessária
para iniciar o escoamento
segundo as terias de falha para
materiais dúcteis
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Exercício 5-4,  Shigley página 229

➢ Um tubo engastado (Figura) será fabricado em Alumínio 2014
tratado para obter uma tensão mínima de escoamento de 276
MPa

➢ Utilizando um tubo padronizado (Tabela), e sabendo que o
fator de projeto nd=4, determine o fator de segurança.

➢ Dados: carregamento de flexão (F) é 1,75kN, a força trativa
(P) é de 9,0 kN e o Torque (T) é de 72N.m

PMR-3307

Determinem 

➢ diagrama de corpo livre

➢ diagramas de esforços

➢ Calculem as tensões máximas no 
engaste

➢ Façam o circulo de Morh

➢ Dimensionar o componente segundo as 
terias de falha para materiais dúcteis 
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Exercício 5-4 (modificado),  Shigley página 229

➢ Considerando que tubo engastado (Figura) será fabricado
ferro-fundido ASTM G30, usinado na dimensão

➢ Determine a Força F de flexão necessária para levar o
componente a fratura utilizando a teoria de Coulomb-Mohr.

➢ Determine a Força F de flexão necessária para levar o
componente a fratura utilizando a teoria de Mohr modificada
para materiais frágeis.

➢ Considerar: a força trativa (P) é de 9,0 kN e o Torque (T) é
de 72N.m
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