
Cálculo de resistência mecânica a Cálculo de resistência mecânica a 

pittingspittings e flexão em conjunto de e flexão em conjunto de 

engrenagens cilíndricas com dentes engrenagens cilíndricas com dentes 

retos, helicoidais e bi helicoidais de retos, helicoidais e bi helicoidais de 

perfil envolvente circular.perfil envolvente circular.
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Cálculo do fator geométrico I para pittings e J

para flexão.

Insira os dados do conjunto conforme imagem a

esquerda e pressione o botão “Fator I” após

calcular o fator I o botão “Fator J” aparecerá.

Pressione o botão “Fator J” para calcular e

aparecerá o botão “Prosseguir >>” para dar

sequencia ao programa.
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Lista de addendum



Nesta tela o programa mostra como ficou os fatores geométricos para

pittings e flexão, caso seja necessário alteração pressione o botão “<< Voltar”

caso contrario pressione o botão “Prosseguir >>”.

Quanto maior os valores maior é a resistência do conjunto.

Para garantir melhores fatores geométricos adquira o programa Construção

disponível no PlayStore.
https://play.google.com/store/apps/details?id=appinventor.ai_pablomolezini.Construcao
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O programa salva os dados inseridos do último

cálculo, para começar um novo pressione em

“Iniciar no cálculo”.

Fator de alinhamento do pinhão “Cpm”

Pressione o botão “?” para ver a figura.

Grau do material

Pressione o botão para ver lista.

1 – Sem teste e procedência.

2 – Com ensaios destrutivos e 

não destrutivos.

3 – Somente para tratamento 
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Espessura do anel

Botão “?”sugere a espessura mínima ideal.

Pressione o botão “?” para ver a figura.

3 – Somente para tratamento 

térmico por cementação.

Tipo de tratamento 

térmico

Dureza na superfície do 

dente em HB



Sistema de caixa

Tipo de hélice

Condições de ajustes

Rugosidade máxima na superfície dos

dentes em unidade microns (µm)
Rotações por minuto RPM
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dentes em unidade microns (µm)
Rotações por minuto RPM

Insira o valor de rotações de

pressione o botão Pinhão ou

Coroa para definir a rotação do

conjunto



Nível de qualidade DIN 6 a 12

Equivalência DIN x AGMA
DIN =       6         7        8       9      10      11      12

AGMA = 12      11      10      9       8         7        6

Vida útil

Insira o valor em anos, recomendamos

de 15 a 20 anos
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de 15 a 20 anos

Número de contato por volta

Pinhão que trabalha acionando duas

engrenagens ao mesmo tempo

número de contatos por volta = 2

Fator de aplicação “Ka”

Pressione o botão “?” para visualizar a

tabelaPressione o botão “Verificar

dados” para verificar se todos os

valores acima foram preenchidos e

salvar.

Depois de verificados os dados

o botão “Prosseguir >>” aparecerá

pressione para gerar lista de cálculos.



Resistência a potência do conjunto
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