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Resumo (em português) 

 

 Nesta dissertação pretende-se conceber um redutor de velocidades com dois andares 

de engranamento com velocidade de entrada de 250 rpm e um binário de entrada de 700 N·m, 

para testar rodas dentadas de módulo elevado (𝑚𝑛 = 12mm), onde o principal objetivo é a 

obtenção de uma pressão máxima de contacto sobre o círculo primitivo de funcionamento 

superior a 1 GPa.  

 Inicia-se este projeto com uma pequena contextualização de conceitos, seguida de uma 

recolha de informação sobre os parâmetros mais importantes que caracterizam cada um dos 

componentes de um redutor de velocidades, procurando obter uma solução otimizada. 

 A grande maioria dos componentes do redutor foi dimensionada com recurso aos 

softwares KISSsys® e KISSsoft®, tendo sempre presentes os conceitos abordados ao longo do 

plano curricular do Mestrado Integrado em Engenharia Mecanica, com especial foco nas 

unidades curriculares de Mecânica dos Sólidos e de Órgãos de Máquinas. O dimensionamento 

do redutor iniciou-se pelas engrenagens e respetiva otimização, seguido do dimensionamento 

dos veios e dos elementos que os mesmo alojam, terminando com o dimensionamento do cárter, 

elemento de suporte de todos os componentes. 

 Este projeto termina com a realização do desenho de conjunto do redutor, bem como 

com os desenhos dos componentes não normalizados que o constituem, recorrendo ao software 

SolidWorks® 
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Design of gear transmission with large module 
(𝑚𝑛 = 12mm) spur gears. 

 

Abstract 

 The aim of this project is to design a two-stage gear transmission with a 700 N·m 

nominal input torque at 250 rpm, in order to test large module ( 𝑚𝑛 = 12mm) spur gears, with 

the objective of obtaining a maximum contact pressure at the pitch point above 1 GPa. 

 This project begins with a research of contextualization of concepts, followed by the 

gathering of important information that defines each of the components of a gear transmission, 

in order to obtain an optimized solution. 

 Most of the components of the gear transmission were conceived using the combination 

of KISSsys® and KISSsoft®  softwares, and always keeping in mind the concepts learned during 

the Master Degree in Mechanical Engineering, with special attention to Solids Mechanics and 

Machine Elements courses. The sdesign of this machine began with the sizing of the gears and 

its optimization, followed by the sizing of the shafts and the components supported by then, 

ending with the sizing of the housing. 

 This project ends with the assembly drawing of the designed gearbox and the definition 

drawings of the non-normalized component, using the software SolidWorks®. 
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Símbolos e nomenclatura 

 

Símbolo Unidade Designação 

𝑎′ mm Entre-eixo de funcionamento 

𝑏 mm Largura do dente 

𝑐 mm Altura do cubo de uma engrenagem 

𝐶 kN Carga dinâmica básica 

𝐶𝑎 µm Tip Relief 

𝐶𝑒𝑓𝑓 µm Effective Relief 

𝐶𝑓 µm Root Relief 

𝐶. 𝑆. - Coeficiente de Segurança 

𝐶. 𝑆.𝑐ℎ𝑎𝑣𝑒𝑡𝑎 - Coeficiente de Segurança de uma chaveta 

𝐶. 𝑆.𝑐𝑢𝑏𝑜 - Coeficiente de Segurança do escatel do cubo 

𝐶. 𝑆.𝑣𝑒𝑖𝑜 - Coeficiente de Segurança do escatel do veio 

𝑑𝑎 mm Diâmetro de cabeça de uma roda dentada 

𝑑𝑐 mm Diâmetro exterior do cubo da roda 

𝑑𝑓 mm Diâmetro de pé de uma roda dentada 

𝑑𝑗 mm Diâmetro interior da jante da roda 

𝑑𝑘 mm Diâmetro exterior da jante da roda 

𝑑𝑣 mm Diâmetro de um veio 

𝑑𝑤 mm Diâmetro primitivo de funcionamento de uma roda dentada 

𝐸 MPa ou GPa Módulo de Elasticidade 

𝐹𝑎𝑤 N ou kN Força axial no primitivo de funcionamento 

𝐹𝛽 mm Desvio total da linha de flancos 

𝐹𝑛𝑤 N ou kN Força norma no primitivo de funcionamento 

𝐹𝑝 mm Desvio total do passo 

𝐹𝑡 N ou kN Força tangencial 

ℎ mm Altura total do dente 

𝑖𝑖 - Razão de engrenamento da engrenagem de índice 𝑖 

𝑘 mm Altura da jante de uma engrenagem 

𝐾𝐴 - Fator de aplicação 

𝐾𝐹𝛼 - Fator de distribuição transversal de carga no pé do dente 

𝐾𝐹𝛽 - Fator de distribuição longitudinal de carga no pé do dente 
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𝐾𝐻𝛼 - Fator de distribuição transversal de carga no flanco do dente 

𝐾𝐻𝛽 - Fator de distribuição longitudinal de carga no flanco do dente 

𝐾𝜐 - Fator dinâmico 

𝐿 mm Comprimento 

𝑛 rpm Velocidade de rotação 

𝑆𝐵 - Coeficiente de segurança para gripagem 

𝑆𝐸𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑐𝑜 - Coeficiente de segurança estático 

 𝑆𝐹 - Coeficiente de segurança no pé do dente 

𝑆𝐹𝑎𝑑𝑖𝑔𝑎 - Coeficiente de segurança á fadiga 

 𝑆𝐻 - Coeficiente de segurança no flanco do dente 

𝑆𝑠𝑖𝑛𝑡 - Coeficiente de segurança para raspagem 

𝑃 kN Carga dinâmica equivalente 

𝑝𝑝 MPa ou GPa Pressão de contacto máxima sobre o primitivo de funcionamento 

𝑃𝑉𝑍𝑃 W ou kW Perda de potência nas engrenagens dependente da carga 

𝑡 mm Espessura 

𝑇𝑛 N·m Binário nominal 

𝑣𝑤 m/s Velocidade tangencial no círculo primitivo de funcionamento 

𝑣𝑔𝑎 m/s Velocidade de deslizamento máxima na cabeça 

𝑥 - Fator de correção do perfil  

𝑧 - Número de dentes de uma roda dentada 

𝛼𝑛 º Ângulo de pressão nominal 

𝛽 º Ângulo de hélice 

𝛿𝑎𝑑𝑚 µm Flecha admissível num veio 

𝛿𝑔 µm Flecha num engrenamento 

𝛿𝑔𝑎𝑑𝑚 µm Flecha admissível num engrenamento 

𝛿𝑚𝑎𝑥 µm Flecha máxima num veio 

휀𝛼 - Razão de condução aparente 

𝜆𝑚𝑖𝑛 - Espessura específica de filme lubrificante 

𝜇 - Coeficiente de atrito 

𝜐40 𝑚𝑚2/𝑠 Viscosidade cinemática a 40 ºC 

𝜐100 𝑚𝑚2/𝑠 Viscosidade cinemática a 100 ºC 

𝜌15º𝐶  𝑘𝑔/𝑚3 Massa volumétrica a 15 ºC 

Θ𝑎𝑑𝑚 º Torção admissível num veio 

Θ𝑚𝑎𝑥 º Torção total num veio 
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1 Introdução 

 

1.1 Considerações Gerais 

Os equipamentos constituintes dos sistemas de produção utilizados, nas diversas 

indústrias, são, geralmente, acionados por diferentes tipos de sistemas motrizes. Essas fontes 

de movimento rotativo fornecem, frequentemente, características de velocidade de rotação 

muito acima das necessárias à sua utilização, nos diferentes processos industriais. Surge, assim, 

a necessidade de aplicação de redutores de velocidade. 

Um redutor de velocidades, ou redutor de engrenagens, é constituído por um conjunto 

de engrenagens, veios e rolamentos, montados dentro de uma estrutura fechada e lubrificada, 

denominada de cárter. 

Devido á sua elevada eficiência e disposição compacta, as engrenagens são um dos mais 

utilizados métodos de transmissão de potência e movimentos de rotação entre a fonte geradora 

do movimento e a aplicação do mesmo, permitindo, durante este processo, a variação do sentido 

do movimento, assim como a redução da velocidade, e aumento do binário transmitido 

correspondente. Deste modo, os redutores de velocidade permitem modificar as características 

da fonte de rotação (aumentando o momento torsor e diminuindo a velocidade de rotação), com 

o mínimo de perdas de potência, correspondentes a um elevado rendimento, comparativamente 

a outros sistemas de transmissão mecânica. 

Os redutores podem apresentar vários andares de redução, dependendo da gama de 

potências e velocidades que se pretende obter, da razão de engrenamento admissível em cada 

andar, e das especificidades da aplicação. 

 

1.2 Redutor de 18 kW 

Pretende-se conceber um redutor de velocidades que permita ensaiar engrenagens de 

módulo normal, 𝑚𝑛, de 12 mm, que possa ser montado no Banco de Ensaios de Transmissões 

Mecânicas que está localizado na sala M 004 do Edifício M da Faculdade de Engenharia da 

Universidade do Porto.  O redutor de velocidades a conceber apresenta um binário de entrada 

de 700 N·m, e uma velocidade de entrada de 250 rpm , resultando numa potência nominal de 

aproximadamente 18 kW. 

A conceção deste redutor apresenta os seguintes requisitos construtivos: 

 - dois andares de engrenamento, 

- a razão de engrenamento no segundo  andar  de  engrenamento, 𝑖2,  deverá  assumir  

um  valor aproximado da unidade, ou seja, 𝑖2  ≅  1, 

- as rodas dentadas do segundo andar de engrenamento deverão ser rodas dentadas 

cilíndricas de dentado reto, de módulo normal, 𝑚𝑛 igual a 12 mm e largura de dente, 𝑏, de 

40mm, 

- o cárter será bipartido, e obtido por construção soldada, com eixos paralelos entre si, 

contidos no mesmo plano horizontal, coincidente com o plano de apartação, 

- os eixos dos veios de entrada e de saída são co-axiais, o que conduz a um valor de 

entre-eixo de funcionamento, 𝑎′, igual em ambos os andares de engrenamento, 
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 - de modo a respeitar as condições de ensaio, a pressão de contacto máxima sobre o 

diâmetro primitivo de funcionamento, 𝑝𝑝 ,das rodas dentadas do segundo andar de 

engrenamento tem de ser superior a 1 GPa. 

De forma a possibilitar o correto acoplamento entre o redutor concebido e o Banco de 

Ensaio de Transmissões Mecânicas, o projeto do redutor deverá ter em conta as seguintes 

limitações geométricas: 

- a distância entre as extremidades das flanges de entrada e de saída deverá ser igual a 

461,5 mm; 

- os eixos de funcionamento deverão estar a uma altura de 182 mm, a partir da base do 

redutor de velocidade. 

 

 

Figura 1- Vista lateral do redutor de velocidades 

Na Figura 1, estão representados os valores dimensionais das características 

geométricas a ter em conta no projeto do redutor de velocidades a conceber, assim como o 

requisito construtivo referente á relação entre o plano de apartação dos dois meios cárteres 

(inferior e superior) e os eixos de rotação dos veios, que, tal como indicado anteriormente, 

devem estar contidos no mesmo plano horizontal. 

                    

Figura 2- Representação esquemática da cadeia de engrenamentos do redutor de velocidades a projetar 

 

 Recorrendo a Figura 2, é possível atribuir um significado físico a alguns dos requisitos 

funcionais anteriormente referidos: 

- dois andares de engrenamento: representados por “𝑖1” e “𝑖2”, constituídos pelo par de 

rodas dentadas “𝑧1” e “𝑧2”, e pelo par “𝑧3” e “ 
𝑧4”, respetivamente; 

- as rodas “𝑧3” e “ 
𝑧4”, constituintes do segundo andar de engrenamento (“i2”), são engrenagens cilíndricas de 

dentado reto, com módulo normal, 𝑚𝑛, igual a 12 mm e largura de dente, 𝑏, de 40 mm; 



<Título da Dissertação de Mestrado> 

 

3 

 

 - os eixos de rotação dos veio de entrada (que contem a roda “𝑧1”) e saída ( que contem 

a roda “𝑧4”) são co-axiais, o que conduz a um entre-eixo de funcionamento igual para os dois, 

ou seja, as distancia entre os eixos de rotação das rodas dentadas “𝑧1”)” e “𝑧2” é igual á distância 

entre o eixos de rotação das rodas dentadas “𝑧3” e “𝑧4”. 

 

1.3 Estrutura da dissertação 

 Este documento é composto por vários capítulos. As referências bibliográficas e os 

Anexos que ajudam á sua compreensão encontram-se no final do documento. 

 De forma a facilitar a compreensão deste documento, o nome dos vários componentes 

abordados ao longo do texto, assim como nas Figura e Tabelas, veem acompanhados de um 

respetivo número de referência, que corresponde ao número de referência desse mesmo 

elemento no desenho de conjunto, que se encontra em anexo no final deste documento. Para 

facilitar a consulta destas referências, apresenta-se no Anexo A uma lista de todos os 

componentes do redutor de velocidade projetado, acompanhados do respetivo número de 

referência no desenho de conjunto. 

 

Capítulo 2 

O capítulo 2 inicia-se com a obtenção de um valor inicial relativo ao valor da razão de 

engrenamento necessário para a obtenção dos resultados funcionais impostos pelo enunciado 

deste projeto, mais concretamente, para a obtenção da pressão de contacto máxima sobre o 

círculo primitivo de funcionamento necessária. Em seguida, são explicados com algum 

pormenor, as características mais importantes a ter em conta no dimensionamento das 

engrenagens, bem como algumas decisões tomadas relativamente a essas mesma 

características. De seguida, é feita uma breve explicação relativa ao funcionamento dos 

softwares KISSsys® e KISSsoft® e ao processo de dimensionamento das rodas dentadas do 

redutor. Por fim, são apresentadas algumas das soluções consideradas para as dimensões e 

características das rodas dentada, terminando com a seleção de uma solução a implementar, 

devidamente justificada. 

 

Capítulo 3 

 No capítulo 3 é feita uma exposição dos processos de otimização aplicados ás 

engrenagens selecionadas no capítulo 2, juntamente com os resultados obtidos por essas 

otimizações. 

 

Capítulo 4 

 No capítulo 4 descreve-se o processo de dimensionamento dos restantes componentes 

do redutor de velocidades, juntamente com considerações e justificações tomadas na sua 

seleção. 

 

Capítulo 5 

 No capítulo 5 é feita uma explicação detalhada sobre os desenhos realizados, cotas e 

toleranciamentos aplicados, devidamente justificados. 
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Capítulo 6 

 Neste último capitulo, são apresentadas as conclusões resultantes deste projeto, seguidas 

de sugestões de trabalho futuros, que visam melhorar o resultado final obtido. 

 

 

 

  

2 Dimensionamento das Engrenagens 

 
2.1 Pré-dimensionamento / Razão de Engrenamento 

Numa primeira fase deste projeto, foi necessário garantir a obtenção de um valor de 

pressão de contacto máxima sobre o círculo primitivo de funcionamento das engrenagens do 

segundo andar de engrenamento superior a 1 GPa. 

Uma vez que o valor da razão de transmissão do segundo andar de engrenamento já está 

limitado pelo enunciado do problema, a função de gerar o binário suficiente para a obtenção do 

valor de pressão máxima de contacto pretendida recairá sobre o primeiro andar de 

engrenamento.  

O primeiro passo a tomar nesta fase, é calcular o binário necessário para gerar uma 

pressão de contacto 1 GPa sobre o círculo primitivo de funcionamento das engrenagens do 

segundo andar de engrenamento, de forma a obter um valor aproximado da razão de transmissão 

a utilizar no primeiro andar de engrenamento. 

É importante notar que os valores arbitrados, assim como os resultados obtidos nesta fase 

de pré- dimensionamento, não representam necessariamente os valores finais, mas sim um ponto 

de partida para o desenvolvimento e estudo de uma solução final, com vista a cumprir os 

requisitos de funcionamento que são a base deste projeto. 

Segundo o trabalho realizado em [1], o valor da pressão de contacto máxima sobre o 

círculo primitivo de funcionamento para um engrenamento entre rodas dentadas cilíndricas de 

dentado reto é obtido através da Equação (1.1). 

 

𝑝𝑝 = √0,35 ×
𝐹𝑡

𝑏
×

𝐸

𝑑𝑤
×

𝑖+1

𝑖
×

1

𝑐𝑜𝑠2(𝛼)∗𝑡𝑎𝑛(𝛼)
     (1.1) 

 

Onde: 

-𝑝𝑝 é a pressão de contacto máxima sobre o círculo primitivo de funcionamento, 

-𝐹𝑡 é a força tangencial exercida sobre o círculo primitivo de funcionamento, 

-𝑏 é a largura dos dentes, 

-𝐸 é o Módulo de Elasticidade do material das rodas, 

-𝑑𝑤 é o diâmetro primitivo da engrenagem geradora do movimento, 

-𝑖 é a razão entre o diâmetro primitivo das duas engrenagens, 
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-𝛼 é o angulo de pressão das engrenagens. 

 

De forma a estimar a força tangencial, 𝐹𝑡, necessária para obter a pressão máxima de 

contacto,𝑝𝑝 requerida, foi necessário arbitrar alguns dos valores referentes ás características das 

engrenagens acima listados, com o objetivo de resolver a Equação (1.1) em ordem a 𝐹𝑡. Os 

valores arbitrados, estão apresentados na Tabela 1. 

 

 

Tabela 1-Valores arbitrados de um par de engrenagens cilíndricas de dentado reto 

Característica Roda Pinhão 

Nº de dentes (𝒛) 14 15 

Módulo das engrenagens  (𝒎𝒏) 12 mm 

Diâmetro primitivo (𝒅𝒘 =  𝒛 ×  𝒎𝒏) 14 × 12 = 168 mm 15 ×  12 =  180 mm 

Largura dos dentes (𝒃) 40 mm 

Módulo de Elasticidade (𝑬) 206 𝐺𝑃𝑎 

Razão entre diâmetros primitivos (𝒖) 180

163
= 0,93 

Ângulo de pressão (𝜶) 20° 

 

Substituindo os valores da Tabela 1 na Equação (1.1) e resolvendo esta equação em 

ordem a 𝐹𝑡, obtém-se: 

𝐹𝑡 = 1450043 N        (1.2) 

Sabendo que: 

𝑇𝑛  =  𝐹𝑡  ×
𝑑𝑤

2
          (1.3) 

Onde 𝑇𝑛 é o binário nominal na engrenagem geradora do movimento. 

Substituindo os valores conhecido de 𝐹𝑡 e do diâmetro primitivo da roda, conclui-se que 

seria necessário produzir um binário de 1218 𝑁 ∙ 𝑚  no primeiro andar de engrenamento, de 

forma a atingir o valor mínimo de pressão de contacto máxima sobre o círculo primitivo de 

funcionamento das engrenagens do segundo andar de engrenamento, o que resultaria numa razão 

de engrenamento no primeiro andar de engrenamento de valor  𝑖1 = 1,74. 

Sabe-se, no entanto, que este é um cálculo grosseiro, que não tem em conta as perdas 

de potência provenientes dos próprios engrenamentos, assim como dos veios e dos rolamentos 

que farão parte do sistema. 

Tendo este facto em consideração, e que o objetivo é de atingir um valor de pressão 

máxima de contacto superior a 1 Gpa, e não simplesmente igual a este valor, será usado, no 

dimensionamento que se segue, um valor de razão de engrenamento superior ao calculado, pelo 

que se tomará, como ponto de partida no dimensionamento que se segue, um valor de 𝑖1 = 3. 
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2.2 Escolha do tipo de rodas dentadas 

As rodas dentadas a usar no segundo andar de engrenamento serão engrenagens 

cilíndricas de dentado reto. A utilização deste tipo de rodas é um dos requisitos deste projeto, 

e não uma escolha efetuada pelo projetista. 

No caso das rodas dentadas do primeiro andar de engrenamento, optou-se por utilizar 

engrenagens de dentado helicoidal. Este tipo de dentado permite a transmissão de potências 

elevadas, maiores velocidades de rotação, razões de transmissão elevadas e a obtenção de 

maior rendimento [2]. Estas rodas dentadas apresentam um engrenamento mais silencioso e 

com choques menos intenso (o que se traduz num engrenamento mais suave) quando 

comparadas com as rodas de dentado reto, uma vez que esta configuração de dentado conduz 

a um maior número de dentes engrenados em simultâneo. Apresentam também um tempo de 

vida significativo, como resultado da sua elevada capacidade de transmissão de carga e maior 

área de contacto, o que provoca um menor desgaste, uma vez que a carga será distribuída por 

um maior número de dentes [3]. 

No entanto, ao contrário do que acontece no caso das rodas dentadas cilíndricas de 

dentado reto, a utilização deste tipo de roda conduz ao aparecimento de forças axiais nos apoios. 

Esta será uma característica importante a considerar, no momento da seleção do tipo de 

rolamentos a utilizar em cada veio. 

 

2.3 Dados técnicos 

Antes de se proceder ao dimensionamento das engrenagens, com recurso ao software 

adequado, é necessário especificar previamente os parâmetros independentes que 

caracterizam o seu funcionamento. 

 

2.3.1 Número de dentes 

O número de dentes de cada roda dentada, 𝑧1, é um dos parâmetros mais importantes a 

definir uma vez que determinam a razão de engrenamento de cada andar de engrenamento, 

influenciando, por isso, a velocidade de saída efetiva do redutor, assim com o binário nominal. 

De modo a que o contacto entre um dado par de dentes não ocorra com frequência, a 

escolha do número de dentes escolhidos para as rodas dentadas de cada andar devem conduzir 

a uma razão de engrenamento de valor fracionário de dizima infinita periódica, ou seja, em cada 

andar de engrenamento, uma das rodas dentadas deverá ter um numero impar de dentes, 

permitindo assim, uniformizar o desgaste dos dentes [4]. 

 

2.3.2 Correções de dentado 

A soma dos valores correções de dentado, 𝑥, a implementar deverão positivas em ambas 

as engrenagens, com o intuito de conferir maior capacidade de carga e robustez. Deste modo, 

consegue reduzir-se as perdas de potência obtidas. 

 
2.3.3 Ângulo de pressão 

Os ângulos de pressão,𝛼𝑛, mais comuns neste tipo de aplicações a nível industrial são: 

15°, 17,5°, 20°, 22.5° e 25°. No entanto, a norma internacional ISO 53:1998, aconselha o valor 

de ângulo de pressão normal de 𝛼𝑛 = 20°. Optou-se por utilizar o valor de 20°, por ser o valor 

mais utilizado, e por ser um valor para o qual todas as oficinas que trabalham com este tipo 

mecanismos está preparada para conceber.  
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2.3.4 Ângulo de hélice 

No caso das engrenagens helicoidais simples, é recomendado um valor de ângulo de 

hélice, 𝛽, compreendido entre 10° e 15°. Mesmo sabendo que o aumento do ângulo de hélice 

contribui para a redução do ruido e para o aumento da capacidade de carga, o valor do ângulo 

de hélice não deve ultrapassar estes valores, para evitar que as cargas axiais sejam muito 

elevadas. No dimensionamento realizado no software KISSsoft®, foram apenas considerados 

os valores compreendidos dentro do intervalo recomendado. 

 
2.3.5 Módulo normal 

Na escolha do módulo normal, 𝑚𝑛, das rodas dentadas do primeiro andar de 

engrenamentos foram apenas considerados módulos de primeira escolha. 

Uma vez que o módulo das rodas do segundo andar de engrenamento já estava 

previamente definido pelo enunciado do projeto a desenvolver, e tendo em conta a restrição 

criada pela co-axialidade entre os veios de entrada e saída, que vem limitar a escolha dos valores 

de entre-eixo. Foram considerados vários valores para o módulo normal das engrenagens do 

primeiro andar, de modo a satisfazer estas condições, através de um processo iterativo, com 

recurso ao software KISSsoft®. 

 

2.3.6 Lubrificação 

Numa primeira analise, arbitrou-se um óleo com as características de um óleo mineral 

ISO-VG320, e quanto ao tipo de lubrificação, considerou-se a lubrificação por banho de óleo. 

Este assunto será abordado com mais pormenor no Capítulo 3, onde se estuda com maior 

detalhe, e se comparam diferentes óleos lubrificantes, com objetivo de selecionar aquele que 

oferece melhores resultados para o redutor em estudo 

 

Reunindo todas as condições apresentadas anteriormente, pretende-se encontrar a 

solução que apresente o melhor compromisso entre: 

-menor entre-eixo de funcionamento, 𝑎´ 

-menores dimensões das rodas dentadas; 

-coeficientes de segurança próximos dos mínimos; 

-menores perdas de potência. 

 

 
2.4 Software 

Os softwares utilizados no dimensionamento do redutor de velocidades são os softwares 

KISSsoft® e KISSsys®. Estes softwares constituem uma ferramenta de cálculo completa e 

precisa, de acordo com as normas internacionais, e apresentam uma grande aplicabilidade na 

conceção deste tipo de mecanismos. 

Quando combinados, estes softwares permitem o dimensionamento não só das 

engrenagens, como de todos os componentes de um redutor de velocidades que necessitam de 

um cálculo cuidado, como é o caso dos veios, rolamentos, chavetas, etc. 
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O KISSsys® funciona como um software de identificação de componentes e de algumas 

das suas características. Permite representar o sistema com todos os seus componentes e a forma 

como são montados uns relativamente aos outros, fornecendo uma estrutura semelhante á 

montagem real. 

O KISSsoft® permite o dimensionamento de cada componente individualmente. 

Estes softwares estão ligados entre si, permitindo a permuta de dados, complementando-

se mutuamente. Juntos, fornecem o relatório do dimensionamento dos componentes, bem como 

a representação da sua configuração em 2D e 3D. 

Todos os parâmetros que caraterizam as engrenagens abordadas anteriormente são 

introduzidas nos softwares, de forma a obter a melhor solução possível, em função dos requisitos 

de funcionamento do redutor de velocidades. 

A arquitetura resultante do dimensionamento, após implementação no KISSsys®, é 

representada na Figura 3 numa vertente 3D. 

 
 

 
Figura 3-Arquitetura do redutor a conceber [KISSsys®] 

Na Figura 4 é evidenciado o esquema genérico da cadeia cinemática do redutor. 

 

 

Figura 4-Cadeia cinemática do redutor [KISSsys®] 

 

Para o dimensionamento das engrenagens recorreu-se ao Método B da norma DIN 3990 

[5] (equivalente à norma ISO 6336). Escolheu-se este método, ao invés um dos restantes 

métodos disponíveis, uma vez que este método recorre a fatores de influência que permitem 

traduzir o caso real. A utilização deste método permite realizar o dimensionamento por cálculo 
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numérico, visto poderem ser calculados com recurso a expressões matemáticas. Dentro destes 

fatores, destacam-se os seguintes [6]: 

- fator de aplicação -𝐾𝐴; 

- fator dinâmico- 𝐾𝜐; 

- fator de distribuição da carga longitudinal no pé do dente - 𝐾𝐹𝛽; 

- fator de distribuição da carga longitudinal no flanco do dente - 𝐾𝐻𝛽; 

- fator de distribuição da carga transversal no pé do dente -𝐾𝐹𝛼; 

- fator de distribuição da carga transversal no flanco do dente -𝐾𝐻𝛼. 

O único fator introduzido foi o fator de aplicação, 𝐾𝐴, assumindo um valor de 1,25, 

tendo os restantes sido calculados pelo KISSsoft®, utilizando as expressões correspondentes. 

Os coeficientes de segurança calculados pelo software, utilizados na seleção da solução 

final, foram os seguintes: 

- o coeficiente de segurança no flanco do dente, 𝑆𝐻, representa o sobredimensionamento 

do dentado face á pressão superficial verificada. Segundo a norma DIN 3990, o valor mínimo 

deste coeficiente de segurança é 1; 

- o coeficiente de segurança no pé do dente,  𝑆𝐹, representa a relação entre a tensão no 

pé do dente e a resistência á flexão e á fadiga no pé do dente, e o seu valor mínimo é de 1,4; 

 

2.5 Escolha do material das engrenagens 

De acordo com várias referencias, assim como trabalhos académicos realizados na 

Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto [8 e 9] o material adequado para esta 

aplicação é um aço de cementação, com tratamento térmico de cementação. Na sua obra, 

Henriot [10] indicada uma lista de materiais adequados, dos quais se optou por utilizar o aço 18 

CrNiMo 7. Algumas propriedades importantes deste aço são apresentadas na Tabela 2. 

 

 

Tabela 2-- Propriedades mecânicas e designações do aço 18 CrNiMo 7 [11] 

Ramada EURONORM E [GPa] 𝝈𝑺 [MPa] 𝝈𝑩 [MPa] Dureza 

núcleo 

[HB} 

Dureza 

superficial 

[HB] 

G15 Special 18 CrNiMo 7 206 850 1200 325 61 

 

 

2.6 Solução final 

Seguindo os parâmetros apresentados ao longo deste capítulo, e respeitando os requisitos 

funcionais pretendidos para o redutor de velocidades, foram obtidas, com recurso ao software 

KISSsoft® e KISSsys®, diversas soluções, que serão apresentadas e analisadas nas tabelas 

seguintes, de modo a escolher uma solução final a adotar, tendo como principal critério de 

seleção, o rendimento obtido por cada uma. 
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Nas Tabela 4, Tabela 6 e Tabela 8, estão apresentadas as mais importantes características 

das soluções consideradas, das quais se realçam os coeficientes de segurança e o rendimento 

obtido por cada solução. 

Nas Tabela 3, Tabela 5 e Tabela 7 estão evidenciados os valores da massa e dimensões 

das rodas dentadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solução 1 

 

 

Tabela 3-Características dimensionais das engrenagens da Solução1[KISSsoft®] 

 
Andar 1 Andar 2 

𝑧1 𝑧2 𝑧3 𝑧4 

𝒎𝒏 [mm] 3,5 12 

𝒛 21 80 14 15 

𝜷 [°] 13 0 

𝒃 [mm] 50 40 

𝒂′ [mm] 184 184 

𝒙 0,435 0,344 0,501 0,486 

𝜮𝒙 0,779 0,987 

𝒅𝒂 [mm] 82,225 296,519 200,342 211,988 

𝒅𝒘 [mm] 76,515 291,485 177,677 190,345 

Massa [kg] 1,167 23,586 5,974 6,932 
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Tabela 4-Coeficientes de segurança, esforços e dados de funcionamento e energéticos da Solução 1 [KISSsoft®] 

 
Andar 1 Andar 2 

𝑧1 𝑧2 𝑧3 𝑧4 

𝑺𝑭 2,330 2,140 2,822 2,815 

𝑺𝑯 1,396 1,396 1,038 1,058 

𝑺𝑺𝒊𝒏𝒕 5,470 2,698 

𝑺𝑩 13.004 2,748 

𝜺𝜶 1,457 1,250 

𝒗𝒘 [m/s] 1 0,610 

𝒗𝒈𝒂 [m/s] 0,302 0,207 0,278 0,269 

𝑭𝒂𝒘 [kN] 4,285 0 

𝑭𝒏𝒘 [kN] 20,270 33,783 

𝑷𝑽𝒁𝑷 [kW] 0,167 0,321 

µ 0,109 0,170 

Rendimento [%] 99,1 98,3 

 

Com esta solução, obtém-se uma pressão de contacto máxima no círculo primitivo de 

funcionamento, 𝑃𝑝, nas engrenagens do segundo andar de engrenamento de 1,327 GPa. 
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Solução 2 

 

 

Tabela 5- Características dimensionais das engrenagens da Solução2[KISSsoft®] 

 
Andar 1 Andar 2 

𝑧1 𝑧2 𝑧3 𝑧4 

𝒎𝒏 [mm] 3 12 

𝒛 23 91 13 14 

𝜷 [°] 13 0 

𝒃 [mm] 50 40 

𝒂′ [mm] 176 176 

𝒙 0,232 0,593 0.6297 0.838 

𝜮𝒙 0.825 1,4677 

𝒅𝒂 [mm] 77,064 286,04 187,889 204,888 

𝒅𝒘 [mm] 71,018 280,982 169,481 182,519 

Massa [kg] 1,532 24,091 6,657 8,103 
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Tabela 6-Coeficientes de segurança, esforços e dados de funcionamento e energéticos da Solução 2[KISSsoft®] 

 
Andar 1 Andar 2 

𝑧1 𝑧2 𝑧3 𝑧4 

𝑺𝑭 1,78 1,72 2,55 2,7 

𝑺𝑯 1,29 1,29 1,05 1,05 

𝑺𝑺𝒊𝒏𝒕 4,112 2.614 

𝑺𝑩 6,570 1,391 

𝜺𝜶 1,535 1,009 

𝒗𝒘 [m/s] 0,92 0,55 

𝒗𝒈𝒂 [m/s] 0,224 0,228 0,220 0,265 

𝑭𝒂𝒘 [kN] 3,523 0 

𝑭𝒏𝒘 [kN] 21,592 35,548 

𝑷𝑽𝒁𝑷 [kW] 0,2 0,328 

µ 0,171 0,219 

Rendimento [%] 98,9 98,2 

 

Com esta solução, obtém-se uma pressão de contacto máxima no círculo primitivo de 

funcionamento, 𝑃𝑝, nas engrenagens do segundo andar de engrenamento de 1,367 GPa. 
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Solução 3 

 

 

 

 

Tabela 7- Características dimensionais das engrenagens da Solução 3 [KISSsoft®] 

 
Andar 1 Andar 2 

𝑧1 𝑧2 𝑧3 𝑧4 

𝒎𝒏 [mm] 3 12 

𝒛 26 101 15 16 

𝜷 [°] 10 0 

𝒃 [mm] 50 40 

𝒂′ [mm] 195 195 

𝒙 0,1628 0,3726 0,4435 0,4250 

𝜮𝒙 0,5354 0,8686 

𝒅𝒂 [mm] 86,09 315,82 211,798 223,355 

𝒅𝒘 [mm] 79,843 310,157 188,210 201,290 

Massa [kg] 1,938 29,381 8,530 9,622 
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Tabela 8-Coeficientes de segurança, esforços e dados de funcionamento e energéticos da Solução 3 [KISSsoft®] 

 
Andar 1 Andar 2 

𝑧1 𝑧2 𝑧3 𝑧4 

𝑺𝑭 1,94 1,84 2,96 2,96 

𝑺𝑯 1,43 1,43 1,15 1,15 

𝑺𝑺𝒊𝒏𝒕 4,294 2,851 

𝑺𝑩 7,669 2,957 

𝜺𝜶 1,610 1,217 

𝒗𝒘 [m/s] 1,04 0,62 

𝒗𝒈𝒂 [m/s] 0,235 0,241 0,292 0,282 

𝑭𝒂𝒘 [kN] 3,116 0 

𝑭𝒏𝒘 [kN] 19,100 31,531 

𝑷𝑽𝒁𝑷 [kW] 0,176 0,288 

µ 0,112 0,076 

Rendimento [%] 99,0 98,3 

 

Com esta solução, obtém-se uma pressão de contacto máxima no círculo primitivo de 

funcionamento, 𝑃𝑝, nas engrenagens do segundo andar de engrenamento de 1,255 GPa. 

 

Por observação da Tabela 4, Tabela 6 e Tabela 8, referentes á Solução 1, Solução 2 e 

Solução 3, respetivamente, é possível observar que todas as soluções cumprem os requisitos 

mínimos dos valores de coeficientes de segurança considerados. 

No entanto, a Solução 1 apresenta um rendimento superior ás restantes soluções 

consideradas, ainda que por uma margem muito pequena, em relação á Solução 3. 

Para além de um rendimento superior, a Solução 1 apresenta um entre-eixo de 

funcionamento inferior á Solução 3, oferecendo assim uma solução mais compacta em termos 

de espaço, permitindo dessa forma, a conceção de um redutor de velocidades mais pequeno, e 

consequentemente mais leve. 
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3 Otimização das engrenagens 

\Após a análise das várias soluções consideradas e consequente escolha de uma solução final a 

implementar, surge a necessidade de otimizar essa mesma solução. 

Assim, neste capítulo, são descritos e apresentados os resultados das alterações que 

contribuem para o melhoramento das características das engrenagens, assim como do seu 

funcionamento. 

Os melhoramentos aplicados, que têm como principal objetivo, a maximização do 

rendimento e da resistência das engrenagens, resultam da seleção do óleo lubrificante mais 

adequado, da redução da massa das engrenagens, e da modificação do dentado. 

 

3.1 Lubrificante 

A correta escolha do lubrificante a utilizar é um parâmetro fundamental, uma vez que 

este é responsável pela diminuição do atrito entre as superfícies em movimento, reduzindo dessa 

forma, o desgaste das engrenagens e dos rolamentos, assim como as perdas de potência. O 

lubrificante promove também a dissipação do calor gerado pelo movimento destes 

componentes. 

Para os cálculos iniciais, foi considerado um óleo mineral ISO VG 320. No entanto, este 

funciona apenas com um lubrificante inicial, pelo que se pretende escolher um óleo sintético de 

base PAO (Poli-Alfa-Olefinas), com um grau de viscosidade do óleo mineral ISO VG 320. 

A utilização de óleos sintéticos pode melhorar a eficiência do sistema e estar sujeito 

temperaturas mais baixas, devido á sua baixa variação de viscosidade com a temperatura. O 

funcionamento a mais baixas temperaturas conduz a um aumento da vida útil das engrenagens 

e dos rolamentos e a um aumento da vida útil do lubrificante. 

A base de dados do software KISSsoft® disponibiliza uma vasta gama de lubrificantes 

de vários fabricantes. Foram testados vários lubrificantes disponíveis, dentro das características 

pretendidas, tendo-se selecionado os três óleos que fornecem melhores resultados para a 

aplicação: o Klubersynth Gem4- 320, o Klubersynth Gem 2- 320 e o Castrol Synthetic X -320. 

As propriedades destes óleos lubrificantes estão evidenciadas na Tabela 9 e os parâmetros em 

estudo na Tabela 10. 

Tabela 9 – Propriedades dos óleos considerandos [KISSsoft®] 

Propriedades Klubersynth GEM 4 

320 

Klubersynth GEM 2 

320 

Castrol Synthetic X 

320 

𝝆𝟏𝟓°𝑪 [𝑘𝑔/𝑚3] 850 950 854 

𝝂𝟒𝟎 [𝑚𝑚2/𝑠] 320 320 325 
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𝝂𝟏𝟎𝟎 [𝑚𝑚2/𝑠] 36 35 34,9 

𝜽𝒎𝒂𝒙 [°𝐶] 140 130 95 

𝜽𝒎𝒊𝒏 [°𝐶] -30 -30 -30 

Teste gripagem 14 14 14 

 

Tabela 10-Coeficientes de segurança e dados energéticos, para os óleos considerados [KISSsoft ® ]. 

 
Klubersynth GEM 4 

320N 

Klubersynth GEM 2 

320 

Castrol Synthetic X 

320 

 

Andar 

 

1 

 

2 

 

1 

 

2 

 

1 

 

2 

 

𝑺𝑩 

 

12,1 

 

3,74 

 

12,528 

 

3,847 

 

12,147 

 

3,702 

 

𝑺𝒔𝒊𝒏𝒕 

 

5,407 

 

3,641 

 

5,445 

 

3,688 

 

5,401 

 

3,635 

 

µ 

 

0,104 

 

0,153 

 

0,105 

 

0,148 

 

0,109 

 

0,154 

 

𝝀𝒎𝒊𝒏 

 

0,133 

 

0,133 

 

0,143 

 

0,143 

 

0,132 

 

0,131 

 

𝑷𝑽𝒁𝑷 [𝒌𝑾] 

 

0,167 

 

0,245 

 

0,166 

 

0,124 

 

0,167 

 

0,245 

Rendimento 

[%] 

 

99,091 

 

98,663 

 

99,095 

 

99,669 

 

99,09 

 

98,66 

 

 

 Uma vez que todos os óleos considerados apresentam, quando aplicados ao trem de 

engrenagens em estudo, valores de coeficientes de segurança muito próximos, todos eles 

superiores aos valores mínimos requeridos na elaboração deste projeto, a escolha do óleo 

lubrificante a utilizar terá a componente energética como principal critério. 

 Deste modo, o óleo escolhido foi o Kluberoil GEM 2, pois apresenta o menor valor de 

perdas de potência para ambos os andares de engrenamento, o que resulta num rendimento 

superior. 
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3.1.1 Tipo de lubrificação 
 

Para além da escolha do óleo lubrificante a utilizar, a escolha do tipo de lubrificação 

correto é também um parâmetro importante a ter em conta, no que diz respeito á lubrificação 

do sistema, uma vez que permite identificar algumas particularidades que o sistema de 

lubrificação possa impor, assim como condiciona as perdas de potência do redutor. 

A identificação do tipo de lubrificação a implementar é feita a partir do diâmetro 

primitivo de funcionamento e da velocidade de rotação de cada roda dentada mergulhada no 

lubrificante [10]. Esta identificação é realizada com recurso ao gráfico apresentado na Figura 

5. 

 

 

Figura 5 - Tipo de lubrificação segundo Henriot [10] 

 

Os resultados obtidos por análise da Figura 5, e que estão apresentados na Tabela 11, 

indicam que o tipo de lubrificação a implementar no redutor deverá ser por injeção de óleo. 

 

Tabela 11- Tipo de lubrificação na roda dentada mergulhada no lubrificante. 

Roda dentada 𝒅𝒘[𝐦𝐦] 𝒏[𝐫𝐩𝐦] Lubrificação 

𝑧2 (26) 291,49 65,6 Injeção 

𝑧4 (37) 190,35 61,3 Injeção  
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 A implementação de um sistema de injeção de óleo obriga ao dimensionamento de um 

circuito fechado de circulação de óleo. No entanto, devido á complexidade desse processo de 

dimensionamento, aliado ao limitado período de tempo disponível para a realização deste 

projeto, não foi possível proceder a esse dimensionamento. Por esse motivo, de forma a 

possibilitar a continuação do projeto do redutor de velocidade, o tipo de lubrificação a 

considerar daqui em diante, será a lubrificação por banho de óleo (chapinagem). 

Para implementar a lubrificação por banho de óleo, é necessário determinar o nível de 

óleo nas rodas dentadas, e desse modo, a quantidade total de lubrificante a utilizar.  

O nível de óleo recomendado por Henriot [10] é o que abrange (aproximadamente) três 

vezes a altura do dente da roda mergulhada no óleo. A roda 𝑧4 é, de entre as duas rodas 

consideradas (𝑧2 e  𝑧4), aquela que apresenta menor diâmetro, pelo que será a partir desta 

mesma roda que se vai decidir qual o nível de óleo necessário. 

A altura do dentado da roda 𝑧4 é de 9,17mm, pelo que o nível de óleo será de 30 mm 

nesta engrenagem. 

O nível do óleo, a partir do fundo do carter será de 86 mm, resultando numa quantidade 

de óleo necessária de aproximadamente 8 litros. 

 

3.2 Modificação do dentado 

O processo de modificação do dentado, que pode ser aplicado no flanco e no perfil do 

dente, consiste na remoção de material da envolvente desses locais.  

O cálculo da capacidade de carga das engrenagens (realizado segundo a norma 

ISSO  6336 [13]) toma como base o pressuposto de que os dentes das rodas dentadas são rígidos 

e de que o perfil do dente da roda é idealmente preciso. No entanto, tal não acontece, uma vez 

que os dentes das rodas dentadas, quando sujeitos a carga, sofrem deflexão. As modificações 

de dentado são aplicadas com o objetivo de compensar as deflexões dos flancos dos dentes das 

rodas, conduzindo a um melhores engrenamento entre pares de dentes e á diminuição dos erros 

de transmissão. 

O objetivo destas modificações é reduzir (e se possível, eliminar) os choques 

indesejados entre dentes, que ocorrem na transição de contacto duplo (dois pares de dentes 

engrenados em simultâneo) para o contacto único, assim como na transição de contacto único 

para contacto duplo. 

As modificações de dentado podem ser aplicadas de várias formas, mas apenas 

modificações lineares ou parabólicas são amplamente aplicadas na indústria. As modificações 

de dentado lineares de perfil resultam num reduzido erro de transmissão na presença de cargas 

constantes e conhecidas, enquanto que as modificações parabólicas, adequadas na presença de 

cargas variáveis, dão origem a uma curva suave do flanco do dente, mas pode conduzir a um 

aumento dos erros de transmissão [14] 

Neste projeto, foi aplicado um “Tip and Root Relief” linear, esquematizado na Figura 

6que se consegue elaborar com a ferramenta de talhagem da roda dentada. O valor da correção 

de perfil, 𝐶𝑎, devera estar compreendido no intervalo entre 0,333 𝐶𝑒𝑓𝑓 e 2,5 𝐶𝑒𝑓𝑓, onde 𝐶𝑒𝑓𝑓 é 

o valor ótimo da correção calculada pelo software KISSsoft®. 
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Figura 6- "Tip and Root Relief" linear [KISSsoft®] 

Na Tabela 12 são apresentados os valores das modificações aplicadas ao flanco e ao pé 

dos dentes das engrenagens de ambos os andares de engrenamentos. Na Tabela 13, são 

apresentados os valores dos coeficientes de segurança obtidos antes (Sem Modificação) e 

depois (Com Modificação) da aplicação das modificações de notar. É de notar apresentados 

para ambas as situações, foram calculados, já tendo em consideração o óleo lubrificante 

anteriormente selecionado. 

 

Tabela 12- Valores das modificações aplicadas aos das rodas dentadas[KISSsoft ®] 

 Andar 1 Andar 2 

“TipRelief”, 𝑪𝒂𝒂[µm] 10 30 

𝑳𝑪𝒂
 0,6922 0,3693 

“Root Relief”, 𝑪𝒂𝒇[µm] 13 36 

𝑳𝑪𝒇
 1,0147 1,0443 

 

Tabela 13 - Coeficientes de segurança sem e com modificação do perfil do dente [KISSsoft ®] 

 Sem Modificação Com Modificação 

 Andar 1 

(𝒛𝟏/𝒛𝟐) 

Andar 2 

(𝒛𝟑/𝒛𝟒) 

Andar 1 

(𝒛𝟏/𝒛𝟐) 

Andar 2 

(𝒛𝟑/𝒛𝟒) 

𝑺𝑭 2,330 / 2,140 2,734 / 2,730 2,331 / 2,141 2,736 / 2,732 

𝑺𝑯 1,396 / 1,396 1,008 / 1,029 1,396 / 1,396 1,008 / 1,029 

𝑺𝑩 5,470 3,847 5.739 3,850 

𝑺𝑺𝒊𝒏𝒕 13,004 3,680 13,013 3,940 

Rendimento [%] 99,030 98,620 99,095 98,622 
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3.3 Redução da massa das engrenagens 

Na presença de rodas dentadas de diâmetro elevado, é normal executar-se uma redução 

de massa das mesmas. Esta redução pode ser obtida através da remoção de material por 

maquinagem ou por fundição da estrutura projetada para a roda, obtendo diretamente o produto 

final, por construção soldada, entre outros métodos. Seja qual for o processo selecionado, 

devem sempre garantir-se os requisitos estruturais de resistência mínimos, procurando obter a 

menor massa possível para as rodas dentadas. 

Este processo, que resulta numa redução do peso das rodas dentadas, facilitando desse 

modo a montagem do sistema e a utilização de uma menor quantidade de material, tem como 

principal vantagem a redução dos esforços nos apoios que, por sua vez, permite a utilização de 

rolamentos mais pequenos e a obtenção de coeficientes de segurança mais favoráveis. Promove 

também, geralmente, uma redução das perdas de potência durante o funcionamento do sistema. 

No redutor que se pretende dimensionar, esta redução será aplicada na roda 𝑧2. A roda  
𝑧1 não será sujeita a qualquer redução de massa, uma vez que o seu reduzido diâmetro não só 

não justifica a aplicação deste processo, como não permite uma redução significativa da massa 

dessa roda dentada. No caso das rodas dentadas 𝑧3 e 𝑧4, também não serão aplicadas quaisquer 

reduções de massa. Embora as dimensões diametrais destas rodas justificassem a aplicação 

desta modificação, verifica-se que as modificações a aplicar ao corpo das rodas é proporcional 

à altura dos dentes das mesmas. Sendo que as rodas 𝑧3 e 𝑧4 apresentam uma altura de dente 

elevada (25,165 mm), não seriam obtidas reduções de massas significativas para estes 

elementos.  

 Esta redução de material será obtida por maquinagem, tendo-se garantido que o material 

selecionado para a obtenção da mesma é compatível com este processo de fabrico. Após este 

processo, será necessário realizar a talhagem dos dentes, assim como os acabamentos 

superficiais. 

As dimensões a aplicar ao corpo da roda dentada 𝑧2 estão descritas em vária literatura 

dedicadas ao projeto de máquinas, verificando-se que diferentes autores sugerem diferentes 

métodos de cálculo para as diferentes dimensões a aplicar á roda dentada. Perante esta 

diversidade de métodos, escolheu-se seguir as recomendações redigidas por Radzevich na sua 

obra [3]. 

O método seguido para a obtenção das dimensões aplicadas ás rodas dentadas é descrito 

em seguida, e o seu significado geométrico pode ser consultado na Figura 8. 

A nível do cubo da roda, e espessura do cubo, 𝑐, deverá ser de 3 a 4 vezes igual à altura 

entalhe realizado na roda (escatel de uma chaveta ou estriado, dependendo do caso). 

No caso da jante da roda, a espessura, 𝑘, deverá estar compreendida entre 3 a 4 vezes a 

altura do dente da roda correspondente. 

Por fim, relativamente á alma da roda, esta deverá apresentar uma espessura, 𝑡, de 1 a 2 

vezes a altura do dente da engrenagem. 

O significado das variáveis acima referidas, assim como uma representação genérica da 

geometria resultante deste processo estão representado na Figura 7. 
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Figura 7-Representação genérica da configuração de uma roda com reforços [3] 

 As dimensões das várias partes da roda 𝑧2, resultantes do processo de redução de massa 

aplicado estão apresentados na Tabela 14, e as dimensões diametrais podem ser consultadas na 

Tabela 15. 

 

 

Tabela 14- Valores da espessura das várias partes da roda 𝑧2 

Roda 𝒃 [mm] 𝒉 [mm] 𝑻 [mm] 𝒄 [mm] 𝒌 [mm] 𝒕 [mm] 𝒕𝒂𝒃𝒂 [𝐦𝐦] 

𝒛𝟐 (26) 50,00 7,74 5,40 20,00 24,03 15,00 10,00 

 

Tabela 15- Dimensões diametrais da roda 𝑧2 

Roda 𝒅𝒗 [mm] 𝒅𝒄 [mm] 𝒅𝒋 [mm] 𝒅𝒌 [mm] 𝒏𝒂𝒃𝒂  Massa [kg] 

𝒛𝟐 (26) 80,00 120,00 257,00 281,03 5 16,81 
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4 Arquitetura Final 

 Após o dimensionamento das engrenagens, procedeu-se aos dimensionamentos dos 

restantes componentes do redutor. 

 Neste capítulo, apresentam-se as dimensões finais destes componentes, assim como a 

justificação para as decisões tomadas no seu dimensionamento, processos de cálculo e de 

seleção. Os resultados obtidos são o resultado de um processo iterativo, de forma a obter os 

melhor resultados possíveis, respeitando o correto funcionamento do redutor e a integridade de 

todos os elementos constituintes. 

  

4.1 Veios 

 Os veios são os elementos que servem de suporte as rodas dentadas, responsáveis pela 

transmissão do movimento entre os dois andares de engrenamento analisados, assim como pela 

transmissão deste movimento a partir de, e para o exterior. 

 A análise já realizada permite concluir que os veios requerem especial cuidado no seu 

dimensionamento, uma vez que estão sujeitos a elevadas cargas geradas pelas engrenagens. 

Esforços elevados comprometem a resistência dos veios á fadiga e á flexão, pelo que as suas 

dimensões assim como o material que os constitui, são as principais características a ter em 

conta no seu dimensionamento. 

 O comprimento dos veios é influenciado por diversos de parâmetros, dos quais: 

 - os comprimentos necessários para alojar as rodas dentadas e das flanges de entrada e 

saída; 

 - o espaçamento entre os elemento a alojar (rodas dentadas, rolamentos); 

 - a dimensões do elementos de transmissão de potência entre o veio e os elementos 

alojados (chavetas e estriados); 

 - o espaçamento a aplicar entre os elementos alojados e as paredes do cárter; 

 - a largura das paredes do cárter, na zona de alojamento dos veios; 

- o requisito de distância entre as flanges de entrada e de saída, imposta pelas 

características do Banco de Ensaios de Transmissões Mecânicas. 

 A dependência de todos estes fatores torna o dimensionamento do comprimento dos 

veios num parâmetro limitado, o que nem sempre favorece os resultados obtidos. 

Na escolha do material, concluiu-se que não se justificava a utilização de um material 

com as propriedades mecânicas de um aço de cementação. A utilização deste tipo de aço apenas 

seria aconselhável no caso de as engrenagens serem talhadas no próprio veio. Além disso, o 

processo de maquinagem deste materiais apresenta uma maior dificuldade quando comparado 

com outros aços, o que por sua vez, leva a um custo superior. 

Procurou-se então, outros materiais que se adequassem a esta aplicação. 

Uma opção considerada foi o aço Ck45, comummente utilizado para este fim. No 

entanto, este material não permite a obtenção de diâmetros reduzidos, o que obrigaria a alterar 

as dimensões diametrais consideradas, obtendo assim veios com dimensões superiores, e 

consequentemente, um maior atravancamento do cárter e dos veios, assim como a utilização de 

rolamentos maiores do que aqueles que seriam necessários. 
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Assim, após a verificação de vários materiais adequados, analisados com recurso ao 

software KISSSoft ®, optou-se por utilizar o aço ligado 42 CrMo 4. 

A escolha do diâmetro a utilizar em cada veio é limitado pela flecha máxima admissível, 

que vai definir o diâmetro mínimo que é possível utilizar. A partir deste valor, os valores do 

diâmetro dos veio nas várias secções do veio vão ser ajustados, de forma a permitir o correto 

alojamento, e a facilitar a montagem dos vários elementos a alojar.  

 

4.1.1 Chavetas 

Devido á sua facilidade de fabricação e consequentemente, baixo custo de produção, as 

chavetas são um dos mecanismo de transmissão de potência mais utilizado na indústria.  

 As dimensões das chavetas (e dos respetivos escatéis) são indicadas pela norma DIN 

6885-1:1968 [14], em função do diâmetro do veio na zona de alojamento da mesma.  

 As chavetas escolhidas são as chavetas de faces paralelas do tipo A. A geometria destas 

chavetas está representada na Figura 8, e foram dimensionadas com o objetivo de obter um 

coeficiente de segurança mínimo de 1,5. 

  

 

Figura 8 - Configuração da chaveta paralela de tipo A [adaptado de [14]] 

O material selecionado para as chavetas foi o aço C60 (DIN St60-2). Foi também 

considerado o aço Ck45 para esta aplicação, mas a utilização deste material obrigaria á 

necessidade de aplicação de chavetas mais compridas, uma vez que este material apresenta uma 

resistência mecânica mais baixa que o aço C60. 

 O software KISSSoft® dimensiona as chavetas com recurso á norma 

DIN  6892:2012  [16], que fornece diferentes métodos de cálculo para ligações por meio de 

chavetas. Este software realiza um dimensionamento ao esmagamento do veio 

 As variáveis mais importantes a inserir no software, de modo a efetuar um correto 

dimensionamento das chavetas são as seguintes: 

 - o binário nominal 𝑇𝑛 a que o acoplamento está sujeito, sendo responsável pelas tensões 

provocadas nos elementos (chaveta e respetivos escatéis); 

 - o fator de aplicação 𝐾𝑎 , que representa o fator relativo ao contributo das características 

de funcionamento dos mecanismo acionador do movimento, e do mecanismo acionado, 

definido pela norma DIN 6892:2012 [16]. Nesta aplicação, esta varável toma o valor de 1,25; 

 - a escolha da norma que define a geometria da chaveta. A norma utilizada foi a norma 

DIN 6885-1:1968 [15];   

 - o diâmetro do veio e o comprimento de alojamento da chaveta no veio e no cubo. Em 

conjunto, estas dimensões permitem caracterizar as chavetas e os respetivos escatéis; 

 - os diâmetros interior e exterior do cubo, 𝐷1 e 𝐷2; 
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 - o tipo de carga verificada. Foi considerada a existência de carga não alternada, sem 

inversão de movimento; 

 - o centro de aplicação da carga 

 - o material das três partes envolvidas no acoplamento (chaveta, veio e cubo). 

 

 Na Figura 9 é apresentada a interface de dimensionamento de chavetas no software 

KISSSoft®, onde se introduzem os valores das variáveis anteriormente listadas.  

 

 

Figura 9- Página de interface relativa ao dimensionamento de chavetas no software KISSSoft®. 

As dimensões finais das chavetas a utilizar, assim como dos respetivos escatéis são 

apresentadas na Tabela 16. Na Figura 10 está representada a configuração dos escatéis do cubo 

e dos veios, onde é possível perceber o significado dimensional de algumas das variáveis 

indicadas na Tabela 16. 

 

Tabela 16-Designação e dimensões das chavetas, e dimensões dos respetivos escatéis [KISSSoft®; [15]]. 

Elemento 

de 

Referência 

Designação 𝒅𝒗 

[𝐦𝐦] 

b 

[𝐦𝐦] 

h 

[𝐦𝐦] 

L 

[𝐦𝐦] 

r 

[𝐦𝐦] 

t 

[𝐦𝐦] 

 

T 

[𝐦𝐦] 

𝑧1 ISO/R 773-14x9x40-

St60 

47 14 9 40 0,5 5,5 3,8 

𝑧2 ISO/R 773-22x14x50-

St60 

80 22 14 50 0,7 9,0 5,4 

𝑧3 ISO/R 773-22x14x50-

St60 

80 22 14 50 0.7 9,0 5,4 
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Figura 10- Configuração do escatel de um veio (esquerda) e do cubo de uma roda dentada (direita) [adaptado de 

[15]]. 

Os valores do coeficiente de segurança obtidos para a chavetas, assim como para os 

elementos onde estas estão acopladas são também calculados pelo software KISSsoft® e 

encontram-se registados na Tabela 17. 

 

Tabela 17- Valores dos coeficientes de segurança das chavetas e dos escatéis [KISSSoft®] 

Elemento de 

Referência 

𝑪. 𝑺.𝒗𝒆𝒊𝒐 𝑪. 𝑺.𝒄𝒖𝒃𝒐 𝑪. 𝑺.𝒄𝒉𝒂𝒗𝒆𝒕𝒂 

𝑧1 2,48 4.31 1,87 

𝑧2 3,21 2,41 2,10 

𝑧3 2,67 3,63 2,02 

 

4.1.2 Estriados 

Embora as chavetas sejam o elemento mais utilizado para a transmissão de binário, a 

sua implementação e utilização nem sempre são possíveis. Esta impossibilidade surge na 

presença de elevadas potências, como é o caso que se verifica nos acoplamentos do veio C (roda 

dentada 𝑧4 e flange de saída do redutor), ou pela limitação de espaço disponível, que neste 

projeto, impossibilita a utilização de uma chaveta no acoplamento da flange de entrada com o 

veio de entrada (veio A). Embora a utilização de chaveta nesta flange fosse suficiente para 

suportar o binário a que o veio A está sujeito, o comprimento necessário para a sua utilização 

não permitiria obter um comprimento de veio que respeite o requisito funcional que é imposto 

pelo enunciado deste projeto, que limita a distancia que entre flanges de entrada e saída modo 

a possibilitar a montagem do redutor de velocidades do banco de ensaios de transmissões 

mecânicos a que se destina este projeto. Nasce assim a necessidade de recorrer á utilização de 

estriados, um mecanismo de transmissão de potência utilizado nestes casos. 

 Como estamos na presença de velocidades relativamente baixas (200 rpm no veio A, e 

61,3 rpm no veio C), recorreu-se á utilização de estriados de dentes retos [17 e 18] . 

 Os estriados de dentes retos são dimensionados segundo a norma ISO 14:1986 [19] (que 

vem substituir a norma DIN 5461:1965, para o mesmo efeito [20]).  
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Tal como acontece com as chavetas, o dimensionamento dos estriados foi realizado com 

recurso ao software KISSSoft®. De igual modo, também neste dimensionamento é necessário 

introduzir os valores de algumas variáveis, as quais: 

 - o binário nominal, 𝑇𝑛; 

 - o fator de aplicação, 𝐾𝐴, que toma o valor de 1,25, tal como no caso das chavetas; 

 - as dimensões do cubo; 

 - o tipo de carga; 

- o local de aplicação da carga; 

 - o toleranciamento a aplicar. 

 Para alem dos valores destas variáveis, é necessário selecionar a norma a seguir 

(ISSO 14:1986), e escolher as dimensões do estriada, a partir de uma lista de valores 

normalizados segundo a norma anteriormente referida, fornecida pelo próprio software. 

A interface de introdução destes dados esta representado na Figura 11, retirada do 

software KISSsoft®. 

 

 

Figura 11- Interface de introdução de dados para o dimensionamento dos estriados [KISSSoft®] 

As dimensões mais relevantes, resultantes deste dimensionamento, são apresentadas na 

Tabela 18, assim como os coeficientes de segurança do cubo e do veio em cada acoplamento. 
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Tabela 18-Dimensões características e coeficientes de segurança dos estriados [KISSSoft®, [19]] 

Elemento de 

Referência 

 

𝒛 

 

𝒃 [mm] 

 

𝒅𝒂 [mm] 

 

𝒅𝒇 [mm] 

 

𝑪. 𝑺.𝒄𝒖𝒃𝒐 

 

𝑪. 𝑺.𝒗𝒆𝒊𝒐 

Flange de 

entrada (12) 

8 9,00 46,00 50,00 5,94 6,32 

Roda 𝑧4 (37) 10 12,00 82,00 88,00 7,24 7,70 

Flange de 

saída (11) 

8 10,00 56,00 62,00 3,42 4,60 

 

4.1.3 Dimensionamento à deformação 

Os esforços decorrentes de cada engrenamento provocam deslocamentos (flecha) nos 
veios que, quando atingem valores elevados, comprometem o correto engrenamento das 
rodas dentadas. 

Quando o veio sofre flexão, ocorre um desalinhamento angular, responsável por um 
posicionamento diferente do engrenamento, que no caso de ser elevado provoca um 
funcionamento incorreto, aumentando a tendência para a ocorrência de fenómenos de 
desgaste.  

Assim, a flecha dos veios deve respeitar as seguintes restrições [21]: 

 - a flecha na zona de engrenamento deve ser menor do que um centésimo do modulo 
da engrenagem, 𝑚𝑛, ou seja, 𝛿𝑔 ≤ 0.01𝑚𝑛; 

 - a flecha máxima do veio deve ser menor do que um a três milésimos do comprimento 
do veio, L, ou seja, 𝛿𝑚𝑎𝑥 ≤ 0.001𝐿 𝑎 0.003𝐿. 

 -a torção total do veio, Θ𝑡𝑚𝑎𝑥  deve ser menor 0.005 a 0.01 rad/m. 

 Tendo em conta as restrições impostas por estes parâmetros, recorreu-se á 
ferramenta de calculo do software KISSSoft® para dimensionar o diâmetro dos veios. Este 
dimensionamento resulta de um processo iterativo, de forma a obter a menores dimensões 
possíveis, sem comprometer a integridade destes elementos, e de forma a permitir uma 
correta montagem dos elementos a acoplar nos veios. 

O software KISSSoft® efetua os cálculos da flecha, assim como à fadiga, segundo a 
norma DIN 743:2012 [22]. 

Os resultados obtidos no final deste dimensionamento, para cada uma das restrições 
consideradas são apresentados nas tabelas seguintes, juntamente com os valores máximos 
admissíveis para as mesmas.  

Na Tabela 19 são apresentados os valores da flecha combinada nos engrenamentos, 
𝛿𝑔, e os valores da flecha máxima e da torção total de cada veio são apresentados na Tabela 

20. 
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Tabela 19-Valores da flecha combinada e da flecha admissível em cada um dos engrenamentos [KISSSoft® ]. 

Roda dentada 𝜹𝒈[µm] 𝜹𝒈,𝒂𝒅𝒎[µm] 

𝑧1 (42) 31,0 35,0 

𝑧2 (26) 21,0 35,0 

𝑧3 (28) 67,7 120,0 

𝑧4 (37) 62,4 120,0 

 

 

Tabela 20-Valores da flecha máxima e da torção total em cada um dos veios, com os respetivos valores 

admissíveis [KISSSoft]. 

Veio 𝜹𝒎𝒂𝒙[µm] 𝜹𝒂𝒅𝒎[µm] 𝜣𝒎𝒂𝒙[rad] 𝜣𝒂𝒅𝒎[rad] 

A 31,0 204,5 1,7 ×  10−3 1,9 ×  10−3 

B 67,6 264,0 0,8 ×  10−3 2,7 ×  10−3 

C 62,4 206,5 1,8 ×  10−3 2 ,0 ×  10−3 

 

 

4.1.4 Fadiga 

O estudo á fadiga é um tópico importante a estudar no dimensionamento dos veios, uma 

vez que permite verificar a integridade estrutural destes elementos, permitindo identificar de 

forma localizada, a necessidade de realizar alterações ao dimensionamento. 

 Segundo esta necessidade, realizou-se o estudo à fadiga de cada veio, utilizando, tal 

como no caso do estudo da flecha, ao software KISSSoft® e KISSSys®, recorrendo novamente 

á norma DIN 743:2012, que recomenda um coeficiente de segurança mínimo de 1,2. 

 De forma a efetuar corretamente o cálculo á fadiga, devem ser introduzidas no software 

KISSSys® as seguintes propriedades: 

 - material do veio (e respetivas propriedades); 

 - diâmetro do varão  

 - fatores de segurança admitidos; 

 - tipo de carregamento. 

 Os valores dos coeficientes de segurança á fadiga obtidos neste dimensionamento estão 

apresentados na Tabela 21. 

Tabela 21- Valores dos coeficientes de segurança á fadiga mínimos verificados em cada veio [KISSsoft®] 

Veio 𝑺.𝒇𝒂𝒅𝒊𝒈𝒂 𝑺.𝑬𝒔𝒕𝒂𝒕𝒊𝒄𝒐 

A 7,13 10,51 

B 7,28 9,06 

C 6,20 14,21 
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4.2 Rolamentos 

Os rolamentos foram dimensionados de acordo com os esforços nos apoios, resultantes 

dos esforços gerados nos engrenamentos. A escolha dos rolamentos foi realizada de forma a 

respeitar os diâmetros de veio, obtidos na análise dos mesmos.  

 No dimensionamento dos rolamentos, a base de dados do software KISSSys® propõe 

rolamentos de uma vasta gama de fabricantes. No entanto, considerou-se que não fazia sentido 

utilizar rolamentos de diferentes fabricantes. Uma das motivações para esta decisão foi, por 

exemplo, o facto de cada fabricante fornecer o seu próprio método de toleranciamento a aplicar 

ás zonas de alojamento dos rolamentos. Deste modo, escolheu-se utilizar apenas rolamentos da 

marca SKF® [23]. 

 Os rolamentos utilizados são rolamento auto-compensadores de rolos. No caso dos 

veios A e B, esta escolha é justificada pela existência de esforços significativos na direção axial, 

gerados pelo engrenamento entre as rodas  𝑧1 e 𝑧2, que são rodas dentadas de dentado helicoidal.  

 No caso do veio C, foi considerada a possibilidade de utilizar rolamentos de esferas, 

uma vez que não existem esforços significativos na direção axial. No entanto, a escolha deste 

tipo de rolamentos levaria á utilização de rolamentos de dimensões elevadas, tornando 

impossível a sua utilização, devido ás características geométricas do sistema, impostas pelo 

entre-eixo de funcionamento dos engrenamentos. Deste modo, recorreu-se também no veio C, 

á utilização de rolamentos auto-compensadores de rolos, permitindo assim a aplicação de 

rolamentos com um diâmetro exterior inferior, respeitando a geometria do sistema. 

 A vida útil de um rolamento (horas de funcionamento) é um parâmetro fundamental a 

considerar, principalmente na presença de lubrificante contaminado com partículas 

provenientes do desgaste dos rolamentos, das engrenagens e dos vedantes. 

 No cálculo de tempo de vida dos rolamentos, recorreu-se ao método de cálculo 

especificado pelas normas ISO/TS 16281:2008 [23] e ISO 281:2007 [21]. Este método tem em 

conta vários fatores, tais como a contaminação do lubrificante e a filtragem. Com o recurso a 

este método, é necessário definir dois novos parâmetros: o nível de contaminação e o fator de 

filtragem. O nível de contaminação é um conjunto de três valores que representam o número de 

partículas por mililitro de óleo, de dimensões superiores a três tamanhos especificados. Esses 

valores são 4 µm, 6 µm e 14 µm. O fator de contaminação do óleo, 𝛽𝑋, representa a eficiência 

de remoção de partículas efetuada pelo filtro de óleo. 

 Tendo em conta a opções disponíveis no software KISSSoft®, foi usada a definição 

com nível de contaminação do óleo de -/19/16, e um fator 𝛽40 = 75 . Outras opções para os 

valores destas variáveis também estão disponíveis, com níveis de contaminação de óleo 

inferiores, e melhore valores do fator de contaminação do óleo, que resultam em tempos de vida 

dos rolamentos superiores, mas com um custo também superior. 

A designação dos rolamentos selecionados, assim como as suas dimensões principais 

estão apresentadas na Tabela 22, juntamente com os respetivos tempos de vida esperados e a 

perda de potencia associada a cada um deles. 
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Tabela 22- Designação e resultados do dimensionamento dos rolamentos [KISSSoft®] 

Rolamento 

(Referência) 

Designação Dimensões 

[mm] 

Tempo de 

vida 

[horas] 

Perda de 

potência [W] 

Rolamento 1 (15) SKF 22310 E 55/110 x 43 110392 17,438 

Rolamento 2 (40) SKF 22209 E 45/85 x 23 273793 6,507 

Rolamento 3 (24) SKF 22216 EK 80/140 x 33 >1000000 1,210 

Rolamento 4 (30) SKF 22316 EK 80/140 x 33 69941 4,436 

Rolamento 5 (38) SKF 22214 E 70/125 x 31 >1000000 2,466 

Rolamento 6 (35) SKF 22214 E 70/125 x 31 >1000000 2,466 

 

4.3 Cárter 

O cárter é um componente primordial para efetuar o suporte de todos os elementos e 
servir de reservatório para o lubrificante. Deste modo, é importante definir, corretamente, as 
suas dimensões, o processo de fabrico e o material, de maneira a conseguir obter-se uma 
estrutura resistente, de fabrico fácil e barato, e de reduzido atravancamento e peso. 

O cárter concebido é bipartido, com plano de apartação coincidente com os eixos dos 
veios projetados, na direção horizontal, e a ligação entre as duas metades é realizada por 
conjuntos parafuso-porca. Este elemento é concebido por construção soldada. 

No projeto deste elemento, recorreu-se ao software SOLIDWORKS®, de forma a 

realizar o seu desenho numa componente 3D, e efetuar uma análise estrutural com recurso á 

ferramenta de simulação disponibilizada pelo software. 

O resultado final obtido no dimensionamento deste componente é o resultado de um 

processo iterativo que teve como principal objetivo a obtenção de uma estrutura resistente aos 

esforços gerados pelos engrenamentos, e que são transmitidos ao cárter através dos rolamentos 

nele alojados.   

 

4.3.1 Análise Estrutural 

De acordo com o processo de fabrico escolhido, o dimensionamento deste componente 

foi realizado de forma a facilitar a realização dos cordões de soldadura necessários, e evitando, 

sempre que possível, o cruzamento entre cordões. 

Por indicação do Engenheiro Miguel Figueiredo, docente na FEUP na área de processos 

de fabrico, o material utilizar deverá ser o aço DIN St52. 

No projeto e dimensionamento deste elemento, recorreu-se ao software 

SOLIDWORKS®, de forma a realizar o seu desenho em versão 3D, e efetuar uma análise 

estrutural simples de elementos finitos com recurso á ferramenta de simulação disponibilizada 

pelo software. 

Nesta análise, teve-se em conta: a análise estática, as condições de fronteiras de 
fixação, e as forças aplicadas pelos rolamentos. 

A análise regista os campos de tensões e de deslocamentos verificados ao longo do 
corpo, identificando o seu valor máximo e compara-o com o valor admissível. O valor 
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admissível para o campo das tensões é a tensão de cedência e para o campo de deslocamentos 
verticais é o valor arbitrado de 0,1 mm. 

Nas Figuras 12, 13 e 14, estão representados os campos da tensão de von Mises, o 
campo da tensão de corte (na direção da largura) e o campo de deslocamento vertical 
respetivamente, para a metade inferior. 

 

 

 

Figura 12-Campo de tensão equivalente de von Mises na metade inferior do cárter [SOLIDWORKS®] 

 

 

 

Figura 13- Campo de tensão de corte XZ na metade superior [SOLIDWORKS®] 
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Figura 14- Campo de deslocamentos na direção vertical (Y) na metade inferior [SOLIDWORKS®] 

   

As dimensões do cárter, assim como de cada elemento que o constitui, podem ser 

consultadas com mais pormenor nos desenhos de definição que se encontram no Anexo C. 

4.4 Postiço 

O postiço é o elemento responsável pelo alojamento dos rolamentos mais internos dos 

veios A (veio de entrada) e C (veio de saída), e é elaborado no mesmo material do cárter, o aço 

DIN St52. 

 Este componente, representado na Figura 15, é aparafusado ao suporte dos rolamentos 

existente no interior do meio cárter inferior, que está representado na Figura 16.  

 

 

Figura 15- Representação do postiço 
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Figura 16- Suporte dos rolamentos interiores do cárter 

 

   

A montagem dos dois corpos está representada na Figura 17. 

 

 

Figura 17- Representação da união entre o postiço e o suporte interior do cárter 

 

4.5 Tampas 

 

 Neste projeto, foram dimensionadas 5 tampas: 

  - uma tampa de vigia, localizada no topo do cárter. 

 - quatro tampas de vedação, localizadas nas faces de entrada e saída do cárter. 

 

 O seu dimensionamento foi adaptado á sua função, e aos componentes que contactam 

com as mesmas. 

 A Figura 11 representa a geometria das  tampas de entrada e de saida, assim como todos 

os diâmetros a ter em conta no seu dimensionamento. 
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Figura 18-Representação simplificada das uma tampas de entrada e saida [adaptado de [17] 

Onde: 

-𝐷 é o diâmetro do furo de alojamento da tampa; 

-𝐷𝑓 é o diâmetro do furo de saída para o veio (só se aplica ás tampas de entrada e de 

saída); 

-𝐷𝑝 é o diâmetro do centro de alojamento dos parafusos; 

-𝐷𝑟 é o diâmetro de fixação do anel exterior do rolamento; 

-𝐷𝑡 é o diâmetro externo das tampas; 

- 𝐷𝑣é o diâmetro de alojamento do vedante (só se aplica ás tampas de entrada e de 
saída); 

- 𝑒 é a espessura da superfície de assentamento das tampas. 

  

 Para todas as tampas, o valor da espessura de assentamento, 𝑒, toma o valor de 6mm. 

 Os valores do diâmetro do centro de alojamento dos parafusos e o diâmetro externo 
das tampas são obtidos pela Equação (4.1) e pela Equação (4.2), respetivamente. 

𝐷𝑝 >  𝐷 +  2, 3𝑑𝑝        (4.1) 

 

𝐷𝑡 >  𝐷𝑝 +  3𝑑𝑝            (4.2) 

  

Onde: 

 𝑑𝑝 - Diâmetro do parafuso 

 

As dimensões das tampas utilizadas estão representadas na Tabela 23. 
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Tabela 23- Dimensões diametrais das tampas. 

Tampa 𝑫 [mm] 𝑫𝒑[mm] 𝑫𝒕[mm] 𝑫𝒇[mm] 𝑫𝒗[mm] 𝑫𝒓[mm] 

Entrada (16) 110 129 153 56 70 98 

Intermédias (23) 140 159 180 − − 120 

Saída (32) 125 144 168 75 85 115 

Vigia (43) 160 179 203 − − 150 

 

  O material utilizado nas tampas é o mesmo que o utilizado no cárter, o aço DIN St52, 

e estas serão obtidas por maquinagem. 

 

4.6 Parafusos 

As tampas de vedação, assim com a tampa de vigia, são fixadas ao cárter com recurso a 

parafusos de cabeça cilíndrica de oco hexagonal. Para a fixar a tampa de vigia são utilizados 

seis parafusos de cabeça cilíndrica com oco hexagonal ISO 4762 M8 x 16 – 8,8. No caso das 

tampas de vedação, são utilizados quatro parafusos ISO 4762 M8 x 20 – 8,8 em cada tampa, 

resultando num total de dezasseis parafusos deste tipo. 

 A união entre os dois meios corpos do cárter é realizada por conjuntos parafusos-porca, 

recorrendo a parafusos de cabeça hexagonal. Uma vez que a espessura das abas de contacto 

entre os dois meios corpos não é constante, são utilizados parafusos de diferentes dimensões 

nesta ligação. 

 Nas zonas laterais do cárter, onde a espessura das abas é menor, utilizaram-se parafusos 

de cabeça hexagonal ISO 4014 M16 x 65 – 8,8, num total de dezasseis parafusos. São utilizados 

parafusos ISO 4014 nesta ligação, porque se tentou, sempre que possível, utilizar parafusos 

com corpo parcialmente roscado.  

 No entanto, na zona de entrada e saída, a utilização deste parafuso não foi possível, 

devido á elevada dimensão das abas nessas zonas, pelo que foi necessário recorrer a parafusos  

de cabeça hexagonal de corpo totalmente roscado, ISO 4017 M16 x 200 – 8,8. São utilizados 

quatro parafusos destes para a zona de entrada, e quatro para a zona de saída, num total de oito 

parafusos. 

A ligação dos dois meios corpos do cárter é complementada com porcas hexagonais  

ISO 4032 M16- 8, uma para cada parafuso, num total de vinte e quatro porcas. 

Na ligação entre o postiço e o meio cárter inferior, foram utilizados dois parafusos   

ISSO 4014 M16x130-8,8. 

Para fixar as flanges de entrada e de saída aos veios nos quais estas são acopladas, para 

evitar que estas se desloquem na direção axial, utilizam-se porcas hexagonais ISO 4032 M20- 8. 

Na Tabela 24 é apresentada uma síntese dos elementos de fixação utilizados, bem como 

a sua quantidade. 
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Tabela 24- Designação dos elementos de fixação utilizados e respetivas quantidades 

Designação Quantidade 

ISO 4762 - M8 x 20 – 8,8 (33) 16 

ISO 4762 - M8 x 16 – 8,8 (5) 6 

ISO 4014 - M16 x 65 – 8,8 (10) 16 

ISO 4014 - M16 x 130 – 8,8 (2) 2 

ISO 4017 - M16 x 200 – 8,8 (6) 7 

ISO 4032 - M16 -8 (9) 23 

ISO 4032 - M20 – 8 (17) 2 

 

4.7 Pinos elásticos 

Para garantir o correto posicionamento relativo entre componentes, recorreu-se a pinos 

elásticos. Estes elementos foram utilizados para o posicionamento relativo entre os dois meios 

corpos do cárter, e para o posicionamento do postiço relativamente ao seu assento no meio 

corpo inferior do cárter. 

 Estes pinos devem ser colocados em faces opostas, de forma desalinhada relativamente 

ás faces dos componentes. 

 A utilização destes pinos adequa-se a este fim, e exigem simplesmente a realização de 

um furo com tolerância H12. 

 A designação dos pinos utilizados e a sua quantidade estão apresentados na Tabela 25. 

 

Tabela 25- Designação dos pinos elásticos utilizados 

Posicionamento Designação Quantidade 

Carter EN ISO 8752 10 x 30 – St 2 

Postiço EN ISO 8752 10 x 80- St 2 

 

 

4.8 Olhais de elevação 

 Devido ao elevado peso do conjunto, torna-se difícil transportar o redutor de 

velocidades sem recurso a algum mecanismo externo que permita realizar esta função (como 

por exemplo, a uma grua). De modo a permitir o transporte de conjunto do redutor com 

segurança, foram adicionados ao meio cartér superior, dois olhais de elevação 

DIN  580  –  M16  (3). 

Estes olhais de elevação apresentam uma capacidade de carga de 510 kg. 

Sendo que o conjunto do redutor apresenta uma massa de aproximadamente 215 kg (após 

adição do óleo lubrificante), as características destes olhais permitem transportar o redutor em 

segurança, uma vez que a capacidade de carga dos mesmos é 2,37 vezes superior ao peso do 

conjunto a transportar 
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4.9 Bujões 

 Os bujões são elementos que permitem a adição e remoção de óleo, bem como a 

verificação do nível de óleo. Todos os bujões utilizados são fornecidos pela empresa ELESA® 

[25]. As informações apresentadas em seguida, relativas aos bujões utilizados, foram obtidas 

por consulta do catálogo da marca, disponível no site da mesma. 

  

4.9.1 Bujão de adição de óleo 

 O bujão de adição de óleo escolhido tem a designação de SMN.46-BA-F40. Este 

elemento é dotado de um diâmetro que permite a fácil adição do lubrificante, de um sistema de 

respiro que promove a libertação de gases, e de um sistema de filtragem ao lubrificante 

adicionado. 

 As dimensões mais importantes deste elemento estão indicadas na Tabela 26. Na Figura 

19  apresenta-se uma representação esquemática do bujão de adição de óleo utilizado. 

 

 

Figura 19-Representação esquemática do bujão de adição [25] 

 

Tabela 26-Dimensões das várias secções do bujão de adição [25]. 

Referencia 𝑫[𝐦𝐦] 𝐃𝟏[𝐦𝐦] 𝑫𝟐[𝐦𝐦] 𝒅𝟏[𝐦𝐦] 𝑳𝟏[𝐦𝐦] 𝑳[𝐦𝐦] 

SMN.46-BA-F40 (4) 47 40 52 27 42 66 

 

4.9.2 Bujão de saída 

O bujão de saída utilizado é o GN 749 – M22 x 1,5 – A, produzido em aço zincado. 

 A Figura 20 ilustra a representação deste elemento, bem como as cotas mais importantes 

a ter em consideração, e as dimensões do elemento utilizado estão apresentadas na Tabela 27. 
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Figura 20- Representação esquemática do bujão de saída [25] 

 

Tabela 27- Dimensões do bujão de saída [25] 

Referência 𝒅𝟏 𝒅𝟐[𝐦𝐦] 𝒍𝟏[𝐦𝐦] 𝒍𝟐[𝐦𝐦] 𝒔[𝐦𝐦] 

GN 749 – M22 x 1,5 – A (14) 𝑀22 ×  1,5 27 14 5 10 

 

 

4.9.3 Indicador de nível 

 Para verificar o nível de óleo do redutor, foram utilizados 2 bujões indicadores de nível, 

um em cada face lateral do cárter. A utilização de dois elementos para a mesma função é 

justificada pelo facto de que, quando acoplado ao Banco de Ensaios de Transmissões 

Mecânicas, uma das faces laterais do redutor fica inacessível. 

 Os elementos utilizados para esta função têm a designação de 

GN  743– 18– M27x1,5- AS, e a sua representação esquemática e as suas dimensões podem ser 

consultadas na Figura 21 e na Tabela 28, respetivamente. 

 

Figura 21 -Representação esquemática do indicador de nível de óleo [25] 

 

Tabela 28 - Dimensões do indicador de nível de óleo [25] 

Referência 𝒅𝟏[𝐦𝐦] 𝒅𝟐 𝒅𝟑[𝐦𝐦] 𝒍𝟏[𝐦𝐦] 𝒍𝟐[𝐦𝐦] 𝒔[𝐦𝐦] 

GN 743– 18– M27x1,5- AS  (13) 18 𝑀27 𝑥 1.5 32 9 8 30 
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4.10 Anéis de vedação 

 

 Devido á ligação ao exterior, promovida pelos veios de entrada e de saída, surge a 

necessidade de recorrer a elementos retentores, que impeçam a fuga de óleo e a entrada de 

partículas provenientes do exterior. 

 Para garantir esta vedação, são utilizados anéis de vedação, que foram escolhidos tendo 

em consideração o diâmetro do veio onde são alojados, 𝑑𝑣, bem como o diâmetro interno do 

canhão da tampa respetiva, 𝐷𝑟, que servirá de alojamento para a superfície exterior do anel de 

vedação. 

 A escolha destes elementos foi efetuada com recurso ao catálogo da empresa 

Freudenberg Sealing Technolgies® [26]. Os anéis elásticos escolhidos têm a particularidade 

de possuírem um raspador que lhes confere uma maior resistência á entrada de partículas. 

 Na Figura 22 é apresentada uma representação esquemática simplificada dos retentores 

utilizados. Na Tabela 27~9, pode ser consultada a designação dos retentores utilizados, 

juntamente com as suas dimensões e o local de alojamento dos mesmos. 

 

Figura 22 – Esquema e dimensões do anel de vedação [26] 

  

Tabela 29 - Designação e dimensões dos aneis de vedação [26] 

Local Designação 𝒅𝟏[𝐦𝐦] 𝒅𝟐[𝐦𝐦] 𝒃[𝐦𝐦] 

Entrada BAFUDSL - 50 x 70 x 10 (19) 50 60 10 

Saída BAFUDSL - 60 x 85 x 8 (34) 60 85 8 

 

 Os retentores utilizados são feitos do material 72 NBR 902 e apresentam uma 

temperatura máxima de funcionamento de 100° C. 
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5 Desenhos 

Após o dimensionamento dos componentes, e a apresentação das respetivas 

características, procedeu-se a elaboração dos desenhos. 

 Neste Capítulo é apresentada uma explicação sobre os desenhos realizados, com 

especial atenção ás tolerâncias aplicadas a cada componente. 

 Começou-se por realizar os desenhos de definição dos componentes não normalizados 

do redutor de velocidades, nomeadamente, das rodas dentadas, dos veios, das tampas, dos dois 

meios corpos do cárter (assim, como de cada componente que os constituem), do postiço 

interior, e dos casquilhos espaçadores. De seguida, elaborou-se o desenho do conjunto, assim 

como um desenho de conjunto em vista explodida, numa vertente 3D que ai servir como 

orientação para a montagem, assim como para posteriores operações de manutenção do 

mecanismo. 

 Esta fase do projeto decorreu de um processo iterativo, com o objetivo de estabelecer 

uma correta relação entre os dois tipos de desenhos realizados, de modo a conceber a melhor 

estrutura do redutor e respetiva montagem, e garantir a correta cotagem do diferentes 

componente envolvidos. 

Todos os desenhos podem ser encontrados no Anexo C (Pág. 118), sendo que o desenho 

de conjunto constitui o Anexo C.1, os desenhos de definição estão agrupados no Anexo C.2. 

 

5.1 Toleranciamentos 

Os componentes do redutor de velocidades concebido têm configurações nominais 

caracterizadas por cotas nominais. Uma vez que não existem superfícies perfeitas, nem cotas 

exatas, nasce a necessidade de associar desvios a estes componentes, que são contabilizados 

nos toleranciamentos geométrico e dimensional, aplicado aos vários componentes. 

 Desta forma, é necessário, ao definir as cotas nominais dos componentes e associar as 

estas, desvios. Para os componentes normalizados, estes valores são indicados pelo fabricante 

dos mesmos (no caso dos rolamentos, por exemplo), ou pelas normas que os dimensionam, 

como é exemplo o caso das chavetas, que são dimensionadas segundo a norma DIN 6885.  Para 

os restantes elementos (não normalizados), os valores nominais, bem como os 

toleranciamentos, são obtidos por consulta de normas e informações bibliográficas, bem como 

pelos elementos normalizados que contactam com estes. 

Este é um tópico importante num projeto mecânico, pois tem como objetivo a obtenção 

de peças com dimensões dentro das tolerâncias definidas, de modo a garantir a montagem dos 

elementos, sem a necessidade de realizar diferentes ajustes posteriores, de equipamento para 

equipamento. 

O método de repartição de tolerâncias utilizado neste projeto foi o Método dos extremos, 

conhecido também como Método aritmético ou Método dos piores casos. Neste método , a 

ocorrência dos valores limites da cota condição (por exemplo, uma folga ou uma cota total de 

montagem) apenas se registará se as cotas 𝑎𝑖, de todos os componentes individuais se situarem 

nos limites superiores ou inferiores dos respetivos intervalos de tolerância [27]. A única 

hipótese admitida por este método, é a de que as cotas de todas as peças estão dentro do seu 

intervalo de tolerância, assegurando assim as caraterísticas de montagem pretendidas. 

A cotagem funcional dos componentes é apresentada nos desenhos de definição que se 

encontram no Anexo C.2. Muitas destas cotas devem ser exportadas para uma cota de 

fabricação, de modo a ter em consideração a capacidade do centro de maquinagem, uma vez 
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que existe, por vezes, a necessidade de ajustar as cotas funcionais, de modo a obter cotas de 

fabricação atingíveis. 

No caso do cárter, algumas cotagens funcionais são apresentadas no desenho de 

conjunto de cada meio cárter (Meio cárter Superior e Meio Carter Inferior), e não no desenho 

de definição dos seus componentes individuais.  Optou-se por efetuar esta diferenciação de 

modo a evidenciar nos próprios desenhos, a sequência de processos de fabrico a aplicar aos 

componentes em questão, uma vez que a maquinagem dos furos do carter só deve ser realizada 

após serem efetuadas as operações de soldadura entre os vários componentes de cada meio 

carter, de modo a garantir o alinhamento entre as superfícies de contacto entre os mesmos. 

O valor da rugosidade das superfícies vai ser atribuído consoante o componente em 

analise e a necessidade funcional da superfície em questão. 

No entanto, o valor da rugosidade pode ser obtido em função do toleranciamento 

dimensional, assumindo-se um valor da rugosidade média aritmética como Ra ≈ 1/30 do IT da 

tolerância em questão, ou como Ra ≈ 1/10 da tolerância geométrica de forma aplicado nessa 

superfície, em função do toleranciamento geométrico. 

 

5.1.1 Rolamentos 

 Os valores das tolerâncias do rolamento e das respetivas zonas de alojamento são 

indicados pela SKF®, e que podem ser consultados no catalogo disponibilizado pela marca [28] 

 O toleranciamento dimensional aplicado tanto ao veio, como à caixa (face de alojamento 

do cárter) é função do tipo de rolamento (ver Figura 23) , do carregamento a que o rolamento 

está sujeito e ao movimento que os anéis deste assumem. 

 A influência da carga é definida pela razão 
𝑃

𝐶
. Os valores destes parâmetros são 

apresentados na Tabela 30. 

 

Tabela 30- Valores das variáveis P e C e da razão 
𝑃

𝐶
, para cada Rolamentos 

 

Veio Rolamento Designação SKF® P[kN] C[kN] P/C 

A 1 (15) 22310 E 18.90 220 0,08 

A 2 (40) 22210 E 10.38 104 0,01 

B 3 (24) 22216 E 10.26 236 0,04 

B 4 (30) 22216 E 33.40 236 0,16 

C 5 (38) 22214 E 16.89 208 0,08 

C 6 (35) 22214 E 16.89 208 0,08 

 

Relativamente ao movimento dos anéis, considera-se a situação em que os anéis 

exteriores de todos os rolamentos se encontram imóveis, e os anéis internos apresentam 

movimento de rotação, acompanhando o movimento dos veios onde estão alojados. 

 Tendo em consideração os dados expostos, obtém-se, por consulta do catalogo 

SKF® [28] , a classe da tolerância diametral a aplicar a cada uma das zonas de alojamento dos 

rolamentos nos veios e no cárter, que são apresentados na Tabela 31. 
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Tabela 31 - Tolerâncias dimensionais e indicação da classe, para cada rolamento [28] 

Rolamento Classe veio Classe cubo 

1 (15) p6 H7 

2 (40) n6 H7 

3 (24) p6 H7 

4 (30) r6 H7 

5 (38) p6 H7 

6 (35) p6 H7 

 

 

Figura 23-Representação simplificada de um rolamento autocompensador de rolo [28] 

 

Na Figura 24, apresentam-se as tolerâncias geométricas aplicadas nas zonas de 

alojamento, onde: 

- o valor de t1, tolerância de cilindricidade, é igual a IT4/2 do diâmetro; 

- o valor de t3, tolerância de perpendicularidade, é igual a IT4 do diâmetro maior da 

superfície; 

 -o valor de t8, tolerância de batimento axial total, é igual a IT4 do diâmetro maior; 

- o valor de t10, tolerância de batimento radial total, é igual a IT4/2 do diâmetro. 
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Figura 24-Toleranciamento geométrico dos locais de alojamento dos rolamentos [28] 

A rugosidade das zonas de alojamento referidas vem expressa na forma de rugosidade 

média aritmética, que, por recomendação do fabricante, toma o valor de Ra 1,6µm. 

 

5.1.2 Chavetas 

  

 As chavetas são componentes normalizados, e tal como o seu dimensionamento, o seu 

toleranciamento baseia-se na norma DIN 6885 [15]. 

 Uma vez que todas as chavetas utilizadas pertencem ao mesmo grupo dimensional, as 

tolerâncias dimensionais são iguais para todas elas. 

 Na Tabela 32 são apresentados os valores das tolerâncias dimensionais aplicadas ás 

chavetas, assim como aos escatéis dos veios e dos cubos das rodas dentadas, onde: 

 - a dimensão h representa a altura da chaveta, 

 -a dimensão b representa a largura do elemento a que se refere,  

 -a dimensão L representa o comprimento do elemento, 

 -a dimensão 𝑡𝑐representa a altura do escatel do veio, 

 - a dimensão T representa a altura do escatel do cubo da roda. 

 

Tabela 32- Tolerancias dimensionais das chavetas e dos respetivos escatéis [15} 

Elemento h  b  L [mm] 𝒕𝒄[mm] T[ mm] 

Chaveta h11 h9 0/-0.3 - - 

Escatel cubo - P9 +0.3/0 - +0.2/0 

Escatel veio - N9 +0.3/0 +0.2/0 - 

 A norma utilizada fornece também valores para a rugosidade das superfícies dos 

escatéis: 

-Um valor de Ra 1,6 µm para as faces laterais, 
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-Um valor de Ra 6,3 µm para o fundo do escatel.  

Sabe-se, no entanto, que com os atuais processos tecnológicos, se obtém melhores 

valores que os apresentados [27]. 

 

5.1.3 Estriados 

 Os estriados utilizados apresentam uma conexão com centragem na superfície cilíndrica 

interior, segundo recomendação da norma ISO 14:1982 [19], apresentando, deste modo, 

maiores superfícies de contacto entre o veio e o cubo do elemento alojado. A transmissão do 

binário é realizada pelos flancos dos dentes. 

Estes elementos apresentam um toleranciamento dimensional sobre os diâmetros de 

cabeça e de pé, e sobre a largura dos dentes. É aplicado também uma tolerância de batimento 

circular, 𝑡10, relativamente ao eixo de rotação. 

  Os valores dos toleranciamentos aplicados aos estriados dos veios e estriados dos cubos 

dos elementos acoplados podem ser consultados na Tabela 33 e na Tabela 34, respetivamente, 

sendo estes retirados da norma ISO 14:1982 [19]. 

 

Tabela 33- Toleranciamentos aplicados aos estriados nos veios 

Localização 𝒅𝒂 𝒅𝒇 b 𝒕𝟏𝟎[mm] 

Veio A  h7 a11 h10 0,015 

Veio C (z4)  h7 a11 h10 0.018 

Veio de C 

(flange de saida) 

h7 a11 h10 0,018 

 

 

Tabela 34-Toleranciamentos aplicados aos estriados nos cubos 

Localização 𝒅𝒂 𝒅𝒇 b 𝒕𝟏𝟎 [mm] 

Flange de 

entrada (12) 

H7 H10 H11 0,015 

Roda 𝑧4 (37) H7 H10 H11 0.018 

 Flange de saída 

(11) 

H7 H10 H11 0,018 
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5.1.4 Tampas 

Embora as tampas sejam componentes não normalizados, o toleranciamento 

dimensional e geométrico a elas aplicado é condicionado pelos componentes normalizados que 

contactam com elas (nomeadamente os rolamentos, e os retentores dos veios de entrada e de 

saída), assim como pela sua função e pelo ajustamento pretendido, derivado dessa mesma 

função.  

 

5.1.4.1 Tampas de Vedação 

  

 As tampas de vedação contactam com os rolamentos, e partilham a mesma superfície 

de alojamento que estes. Assim, o toleranciamento aplicado ao canhão destas tampas é obtido 

em função do toleranciamento imposto pelo alojamento dos rolamentos no cárter, pelo que 

assume um valor de H7/f7. 

 Para a rugosidade da face de encosto entre a tampa e o cárter, foi escolhido um valor de 

Ra 0,8 µm, visto ser um valor facilmente atingível pelos métodos de maquinagem atuais. 

 De forma a melhorar a garantia de estanquidade na junta desta tampa, deve aplicar-se 

uma junta de vedação sobre o raio de concordância do canhão da tampa, que coincide com o 

chanfro do furo realizado nos meios corpos do cárter. A aplicação de silicone de vedação é uma 

solução economicamente viável, que garante uma vedação perfeita, e adaptável a eventuais 

deformações das tampas. 

 As tolerâncias geométricas aplicadas a estas tampas podem ser consultadas na Figura 3. 

É importante notar que apenas as tampas de entrada e saída estão sujeitas ás tolerâncias 

associadas ao alojamento do retentor (tolerância de concentricidade e circularidade, e imposição 

da rugosidade na face de alojamento do vedante). 

  

 

Figura 25-Figura 3 - Toleranciamentos aplicados as tampas de vedação 
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A tolerância de perpendicularidade do eixo da tampa relativamente á face de encosto, 

𝑡3, assume o valor de metade da folga mínima existente entre o canhão da tampa e o furo do 

cárter. 

De forma a garantir o correto posicionamento do retentor, aplicou-se uma tolerância de 

concentricidade, 𝑡4, com o objetivo de assegurar o contacto perfeito entre o vedante e a sua 

superfície de alojamento na tampa. A tolerância de circularidade, 𝑡5, é imposta pelo fabricante 

do vedante a alojar. Como se trata de duas tolerâncias para a mesma zona, a tolerância de 

concentricidade (tolerância de posição) deve ser superior á circularidade (tolerância de forma). 

A tolerância de planeza, 𝑡6, toma o valor de 0,1 mm/m da maior dimensão da superfície. 

A tolerância de paralelismo, 𝑡7, tem o valor correspondente ao IT9 da distância relativa. 

O valor da tolerância de localização, 𝑡9, aplicada ao canhão da tampa, é obtido a partir 

da análise das tolerâncias a aplicar nos componentes de cada veio. 

Para além das tolerâncias referidas na Figura 25, é aplicada uma tolerância de 

localização aos furos dos parafusos, que assume o valor de metade da diferença entre o diâmetro 

minimo do furo e do parafuso (folga). No caso dos parafusos M8 utilizados nas tampas, esta 

tolerância assume o valor de 0,5mm. 

 

5.1.4.2 Tampa de Vigia 

 

 As exigências dimensionais e geométricas da tampa de vigia, assim como o valor da sua 

rugosidade, podem assumir valores mais grosseiros, uma vez que esta não apresenta contacto 

com o óleo lubrificante, e existe um sistema de respiro promovido pelo bujão de adição de óleo 

selecionado. 

 Assim, os valores selecionados para este componente são: 

 - Ajustamento para o diâmetro exterior (contacto com o cárter) de H8/e8 

 -Rugosidade na face de encosto com a superfície do cárter de Ra 1,6 µm (valor 

facilmente obtido com os atuais processos de maquinagem) 

 

 Estes valores satisfazem a exigência de montagem fácil á mão, e implicam apenas a 

realização de uma simples maquinagem. De forma a melhorar a estanquidade na junta desta 

tampa, deve aplicar-se uma junta de vedação sobre o raio de concordância do canhão da tampa, 

que coincide com o chanfro do furo realizado no topo do meio cárter superior. 

 

5.1.5 Rodas dentadas 

 O toleranciamento a aplicar nas engrenagens é definido pela norma 

DIN  3966:1978  [29], em conjunto com o relatório técnico ISO/TR 10064-3:1996 [30]. 

 Os valore do toleranciamento geométrico a aplicar são obtidos a partir dos parâmetros 

de toleranciamento dos dentes da engrenagem em análise e de valores dimensionais dessa 

mesma roda. Os parâmetros a ter em consideração são: 

 - qualidade do dentado; 

 - desvio total do passo, 𝐹𝑝 ; 
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 - desvio total da linha dos flancos, 𝐹𝛽; 

 - largura da roda, 𝐿; 

 - largura do dente, 𝑏; 

 - diâmetro primitivo da roda, 𝑑𝑝; 

 Os valores destes parâmetros foram retirados dos relatórios do software KISSsoft®, 

gerados após o dimensionamento das engrenagens, que podem ser consultados no Anexo B. 

 Na Figura 26, aborda-se o toleranciamento aplicado a uma roda dentada. As 

informações presentes nesta figura são complementadas pela Tabela 35, onde são expostas as 

expressões de cálculo que permitem obter os valores do toleranciamento geométrico aplicado. 

 

 

Figura 26-Toleranciamento aplicado a uma roda dentada genérica [adaptado de [30]] 

 

Tabela 35-Expressoes de calculo das tolerâncias geométricas das engrenagens [30] 

Tolerância [mm] Expressão de cálculo 

𝑡1 0,04 (
𝐿

𝑏
) 𝐹𝛽/1000    ou  0,1𝐹𝑝//1000  

(usar o menor valor) 

𝑡5 0,04(
𝐿

𝑏
)𝐹𝛽

1000
    ou  

0,1𝐹𝑝

1000
  

(usar o menor valor) 

𝑡6 
0,06 (

𝐷

𝑏
) 𝐹𝛽/1000 

𝑡8 
0,02 (

𝐷

𝑏
) 𝐹𝛽/1000 

𝑡10 0,15 (
𝐿

𝑏
) 𝐹𝛽/1000  ou 0,3𝐹𝑝/1000 

(usar o maior valor) 
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 Uma outra tolerância indicada pelo relatório técnico ISO/TR 10064-3, é o paralelismo 

entre eixos, nas duas direções perpendiculares aos mesmos, como representado na Figura 27. 

 

Figura 27 - Tolerâncias de paralelismo dos eixos dos veios dos engrenamentos [30] 

As Equações (6.1) e (6.2) permitem calcular o valor destas tolerâncias, a partir dos 

parâmetros utilizados no cálculo dos restantes toleranciamentos aplicados ás engrenagens. 

 

𝑓𝛴𝛽 = 0,5(
𝐿

𝑏
)𝐹𝛽         (6.1) 

 

𝑓𝛴𝛿 = 2 𝑓𝛴𝛽         (6.2) 

 

 

5.1.6 Retentores 

 Os vedantes são componentes normalizados, pelo que as tolerâncias a aplicar nas zonas 

de alojamento dos mesmos são indicadas pelo fabricante dos mesmos. 

 Para os vedantes utilizados, o fabricante recomenda uma tolerância de H8 para a caixa, 

e de h11 para o veio.  

 É também indicada pelo fabricante uma tolerância de batimento radial igual ao IT8 do 

diâmetro para a face de alojamento do vedante na caixa que, neste caso, são as tampas de 

vedação de entrada e de saída. 

 

5.1.7 Casquilhos espaçadores 

  

 Os casquilhos espaçadores são utilizados para garantir o posicionamento e o 

afastamento entre os rolamentos e as rodas dentadas, quando alojadas no veio. 

 Os toleranciamentos aplicados a um casquilho genérico estão representados na Figura 

28. 



<Título da Dissertação de Mestrado> 

 

50 

 

 

Figura 28- Toleranciamento aplicado a um casquilho genérico 

 

 A tolerância aplicada ao diâmetro interno dos casquilhos espaçadores assume valores 

de +0,2/0,1 mm de modo a garantir uma fácil montagem á mão. 

 Em nenhuma norma ou referência bibliográfica são descritas ao pormenor, as 

tolerâncias a aplicar, pelo que, por consulta de outros trabalhos académicos semelhantes a este 

projeto realizados na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto [8 e 9], se considerou, 

como tolerâncias a aplicar a estes componentes: 

 - a perpendicularidade, 𝑡3, de uma face do casquilho relativamente aos seu eixo, que 

assume um valor igual ao batimento axial de um rolamento; 

 -o paralelismo entra faces planas, 𝑡7, com um valor correspondente ao IT9 da distancia; 

 Para além das rugosidades representadas na Figura 28, é também aplicada uma 

rugosidade de valor Ra 1,6 µm á superfície interior dos casquilhos. 

 

5.1.8 Veios  

 

 Os toleranciamentos a aplicar aos veios, são função dos componentes normalizados nele 

alojados, já expostos neste capítulo e das condições de montagem dos mesmos.  
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<Conclusões e perspetivas de trabalho futuro (ou 
outro título mais apropriado)> 

< 2 – 5 páginas. 

Recomenda-se 50 páginas no total do Relatório de Projeto até fim desta última secção. 

Não colocar comentários ou apreciações pessoais subjetivas sobre a forma como o trabalho 

decorreu durante o projeto. Esta informação pode ser prestada durante a apresentação pública 

da dissertação. 

> 
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ANEXO A:Lista de peças / Referências no desenho 
de conjunto 

 

Ref. 
peça 

 Qtd. Nome da peça  Designação /Dados técnicos 

43 1 Tampa de vigia Aço St52 

42 1 Roda z1 Aço 18 CrNiMo 7 

41 1 Casquilho Veio A Aço St52 

40 1 Rolamento 2 SKF 22210 E 

39 2 Pino Elástico EN ISO 8752 10 x 80 - St 

38 1 Rolamento 5 SKF 22214 E 

37 1 Roda z4 Aço 18 CrNiMo 7 

36 2 Casquilho Veio B Aço St52 

35 1 Rolamento 6  SKF 22214 E 

34 1 Vedante de saída BAFUDSL - 60 x 85 x 8 - Freudenberg 

33 16 Paraf. cab. cil. oco hexagonal ISO 4762 - M8 x 20 - 8,8 

32 1 Tampa de saída Aço St52 

31 1 Veio C (saída) Aço 42 CrMo 4 

30 1 Rolamento 4 SKF 22216 EK 

29 1 Chaveta paralela A ISO / R 773 - 14 x 9 x 40 - St60 

28 1 Roda z3 Aço 18 CrNiMo 7 

27 2 Pino Elástico EN ISO 8752 10 x 30 - St 

26 1 Roda z2 Aço 18 CrNiMo 7 

25 1 Chaveta paralela A ISSO / R 773 - 22 x 14 50 - St60 

24 1 Rolamento 3 SKF 22216 EK 

23 2 Tampa intermédia Aço St52 

22 2 Casquilho Veio B Aço St52 

21 1 Veio B ( intermédio) Aço 42 CrMo 4 
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20 1 Chaveta paralela A ISO / R 773 - 14 x 9 x 40 - St60 

19 1 Vedante de entrada BAFUDSL - 50 x 70 x 10 - Freudenberg 

18 1 Veio A(entrada) Aço 42 CrMo 4  

17 2 Porca hexagonal  ISO 4032 - M20 - 8 

16 1 Tampa entrada Aço  St52  

15 1 Rolamento 1 SKF 222310 E 

14 1 Bujão de saída de óleo GN 749 - M22 x 1,5 - A 

13 2 
Indicador de nível de 

óleo  
GN 743 - 18 - M27 x 1,5 - A 

12 1 Flange entrada  Aço 34 CrNiMo 6 

11 1 Flange saida Aço 34 CrNiMo 6 

10 16 Paraf. cabeça  hexagonal ISO  4014 - M16 x 60 - 8,8 

9 23 Porca hexagonal  ISO 4032 - M16 - 8 

8 1 Meio carter inferior Aço St52  

7 1 Meio carter superior Aço  St52  

6 7 Paraf. cabeça hexagonal ISO 4017 - M16 x 200 - 8,8 

5 6 Paraf. cab.cil. oco hexagonal ISO 4762 - M8 x 16 - 8,8 

4 1 Bujão adição de óleo  SMN.46 - BA 

3 2 Olhal de elevação DIN 580 - M16 

2 2 Paraf. Cab. Hexagonal ISO 4014 - M16 x  130 - 8,8 

1 1 Postiço interior Aço  St52 
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ANEXO B: Relatório do dimensionamento 
KISSsoft® 
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CALCULATION OF A HELICAL GEAR PAIR 

 

Drawing or article number: 

Gear 1: z1(GearPair_const1) 

Gear 2: z2(GearPair_const1) 

 

Calculation method DIN 3990:1987 Method B 

 

 ------- GEAR 1 -------- GEAR 2 -- 

 

Power (kW) [P]     18.326 

Speed (1/min) [n]      250.0       65.6 

Torque (Nm) [T]      700.0     2666.7 

Application factor [KA]       1.25 

Required service life (h) [H]   20000.00 

Gear driving (+) / driven (-) + - 

Working flank gear 1: Right flank 

Sense of rotation gear 1 clockwise 

 

1. TOOTH GEOMETRY AND MATERIAL 

 

 (geometry calculation according to ISO 21771:2007, DIN ISO 21771)  

 ------- GEAR 1 -------- GEAR 2 -- 

Center distance (mm) [a]    184.000 

Center distance tolerance  ISO 286:2010 Measure js7 

Normal module (mm) [mn]     3.5000 

Pressure angle at normal section (°) [alfn]    20.0000 

Helix angle at reference circle (°) [beta]    13.0000 

Number of teeth [z]         21         80 

Facewidth (mm) [b]      50.00      50.00 

Hand of gear                                                                                    left                          right 

Accuracy grade [Q-DIN 3961:1978]      6       6 

Inner diameter (mm) [di]       0.00      65.00 

Inner diameter of gear rim (mm) [dbi]       0.00       0.00 

 

Material 

Gear 1:  18CrNiMo7-6, Case-carburized steel, case-hardened 

 ISO 6336-5 Figure 9/10 (MQ), Core hardness >=25HRC Jominy J=12mm<HRC28 

Gear 2:  18CrNiMo7-6, Case-carburized steel, case-hardened 

 ISO 6336-5 Figure 9/10 (MQ), Core hardness >=25HRC Jominy J=12mm<HRC28 

 ------- GEAR 1 -------- GEAR 2 -- 

Surface hardness               HRC 61              HRC 61 

Fatigue strength. tooth root stress (N/mm²) [σFlim]     430.00     430.00 

Fatigue strength for Hertzian pressure (N/mm²) [σHlim]    1500.00    1500.00 

Tensile strength (N/mm²) [σB]    1200.00    1200.00 

Yield point (N/mm²) [σS]     850.00     850.00 
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Young's modulus (N/mm²) [E]     206000     206000 

Poisson's ratio [ν]      0.300      0.300 

Roughness average value DS, flank (µm) [RAH]       0.60       0.60 

Roughness average value DS, root (µm) [RAF]       3.00       3.00 

Mean roughness height, Rz, flank (µm) [RZH]       4.80       4.80 

Mean roughness height, Rz, root (µm) [RZF]      20.00      20.00 

 

 

Gear reference profile 1 : 

Reference profile 1.25 / 0.38 / 1.0 ISO 53:1998 Profil A 

Dedendum coefficient [hfP*]      1.250 

Root radius factor [rhofP*]      0.380 (rhofPmax*= 0.472) 

Addendum coefficient [haP*]      1.000 

Tip radius factor [rhoaP*]      0.000 

Protuberance height coefficient [hprP*]      0.000 

Protuberance angle [alfprP]      0.000 

Tip form height coefficient [hFaP*]      0.000 

Ramp angle [alfKP]      0.000 

 not topping 

 

Gear reference profile 2 : 

Reference profile 1.25 / 0.38 / 1.0 ISO 53:1998 Profil A 

Dedendum coefficient [hfP*]      1.250 

Root radius factor [rhofP*]      0.380 (rhofPmax*= 0.472) 

Addendum coefficient [haP*]      1.000 

Tip radius factor [rhoaP*]      0.000 

Protuberance height coefficient [hprP*]      0.000 

Protuberance angle [alfprP]      0.000 

Tip form height coefficient [hFaP*]      0.000 

Ramp angle [alfKP]      0.000 

 not topping 

 

Summary of reference profile gears: 

Dedendum reference profile [hfP*]      1.250      1.250 

Tooth root radius Refer. profile [rofP*]      0.380      0.380 

Addendum Reference profile [haP*]      1.000      1.000 

Protuberance height coefficient [hprP*]      0.000      0.000 

Protuberance angle (°) [alfprP]      0.000      0.000 

Tip form height coefficient [hFaP*]      0.000      0.000 

Ramp angle (°) [alfKP]      0.000      0.000 

 

Type of profile modification:for high load capacity gearboxe 

Tip relief (µm) [Ca]       10.0       13.0 

 

Lubrication type Oil bath lubrication 

Type of oil Oil: Klübersynth GEM 2-320 

Lubricant base Synthetic oil based on Polyalphaolefin 

Kinem. viscosity oil at 40 °C (mm²/s) [nu40]     320.00 

Kinem. viscosity oil at 100 °C (mm²/s) [nu100]      35.00 

Specific density at 15 °C (kg/dm³) [roOil]      0.950 

Oil temperature (°C) [TS]     70.000 

 

 ------- GEAR 1 -------- GEAR 2 -- 

Overall transmission ratio [itot]     -3.810 

Gear ratio [u]      3.810 

Transverse module (mm) [mt]      3.592 

Pressure angle at pitch circle (°) [alft]     20.483 

Working transverse pressure angle (°) [alfwt]     22.551 

 [alfwt.e/i]   22.569 /   22.534 
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Working pressure angle at normal section (°) [alfwn]     22.015 

Helix angle at operating pitch circle (°) [betaw]     13.180 

Base helix angle (°) [betab]     12.204 

Reference center distance (mm) [ad]    181.399 

Sum of profile shift coefficients [Summexi]     0.7795 

Profile shift coefficient [x]     0.4353     0.3442 

Tooth thickness (Arc) (module) (module) [sn*]     1.8877     1.8214 

 

Tip alteration (mm) [k*mn]     -0.128     -0.128 

Reference diameter (mm) [d]     75.433    287.365 

Base diameter (mm) [db]     70.664    269.197 

Tip diameter (mm) [da]     85.225    296.519 

 (mm) [da.e/i]   85.225 /   85.215  296.519 /  296.509 

Tip diameter allowances (mm) [Ada.e/i]    0.000 /   -0.010    0.000 /   -0.010 

Tip form diameter (mm) [dFa]     85.225    296.519 

 (mm) [dFa.e/i]   85.225 /   85.215  296.519 /  296.509 

Active tip diameter (mm) [dNa]     85.225    296.519 

Active tip diameter (mm) [dNa.e/i]   85.225 /   85.215  296.519 /  296.509 

Operating pitch diameter (mm) [dw]     76.515    291.485 

 (mm) [dw.e/i]   76.524 /   76.505  291.522 /  291.449 

Root diameter (mm) [df]     69.731    281.025 

Generating Profile shift coefficient [xE.e/i]   0.4078/   0.3921   0.2932/   0.2696 

Manufactured root diameter with xE (mm) [df.e/i]   69.538 /   69.428  280.667 /  280.503 

Theoretical tip clearance (mm) [c]      0.875      0.875 

Effective tip clearance (mm) [c.e/i]    1.164 /    1.031    1.055 /    0.949 

Active root diameter (mm) [dNf]     72.636    284.969 

 (mm) [dNf.e/i]   72.669 /   72.608  285.014 /  284.930 

Root form diameter (mm) [dFf]     72.260    283.042 

 (mm) [dFf.e/i]   72.147 /   72.084  282.728 /  282.584 

Reserve (dNf-dFf)/2 (mm) [cF.e/i]    0.293 /    0.231    1.215 /    1.101 

Addendum (mm) [ha=mn*(haP*+x+k)]      4.896      4.577 

 (mm) [ha.e/i]    4.896 /    4.891    4.577 /    4.572 

Dedendum (mm) [hf=mn*(hfP*-x)]      2.851      3.170 

 (mm) [hf.e/i]    2.948 /    3.002    3.349 /    3.431 

Roll angle at dFa (°) [xsi_dFa.e/i]   38.629 /   38.615   26.461 /   26.456 

Roll angle to dNa (°) [xsi_dNa.e/i]   38.629 /   38.615   26.461 /   26.456 

Roll angle to dNf (°) [xsi_dNf.e/i]   13.746 /   13.532   19.928 /   19.873 

Roll angle at dFf (°) [xsi_dFf.e/i]   11.798 /   11.544   18.393 /   18.293 

Tooth height (mm) [h]      7.747      7.747 

Virtual gear no. of teeth [zn]     22.560     85.945 

Normal tooth thickness at tip circle (mm) [san]      2.056      2.779 

 (mm) [san.e/i]    1.984 /    1.933    2.650 /    2.584 

Normal tooth thickness on tip form circle (mm) [sFan]      2.056      2.779 

 (mm) [sFan.e/i]    1.984 /    1.933    2.650 /    2.584 

Normal space width at root circle (mm) [efn]      0.000      2.459 

 (mm) [efn.e/i]    0.000 /    0.000    2.479 /    2.489 

Max. sliding velocity at tip (m/s) [vga]      0.302      0.207 

Specific sliding at the tip [zetaa]      0.485      0.485 

Specific sliding at the root [zetaf]     -0.941     -0.941 

Mean specific sliding [zetam]      0.485 

Sliding factor on tip [Kga]      0.302      0.207 

Sliding factor on root [Kgf]     -0.207     -0.302 

Pitch on reference circle (mm) [pt]     11.285 

Base pitch (mm) [pbt]     10.571 

Transverse pitch on contact-path (mm) [pet]     10.571 

Lead height (mm) [pz]   1026.477   3910.388 

Axial pitch (mm) [px]     48.880 

Length of path of contact (mm) [ga, e/i]     15.417 (   15.477 /   15.336) 

Length T1-A, T2-A (mm) [T1A, T2A]    8.405(    8.345/    8.476)   62.162(   62.162/   62.150) 



<Título da Dissertação de Mestrado> 

 

60 

 

Length T1-B (mm) [T1B, T2B]   13.250(   13.250/   13.241)   57.316(   57.256/   57.385) 

Length T1-C (mm) [T1C, T2C]   14.672(   14.660/   14.685)   55.894(   55.846/   55.942) 

Length T1-D (mm) [T1D, T2D]   18.976(   18.916/   19.048)   51.590(   51.590/   51.578) 

Length T1-E (mm) [T1E, T2E]   23.821(   23.821/   23.812)   46.745(   46.685/   46.814) 

Length T1-T2 (mm) [T1T2]     70.566 (   70.506 /   70.626) 

Diameter of single contact point B (mm) [d-B]   75.470(   75.470/   75.463)  292.588(  292.541/  

292.642) 

Diameter of single contact point D (mm) [d-D]   80.211(   80.154/   80.279)  288.294(  288.294/  

288.285) 

Addendum contact ratio [eps]    0.865(    0.867/    0.863)    0.593(    0.597/    0.587) 

Minimal length of contact line (mm) [Lmin]     74.078 

 

Transverse contact ratio [eps_a]      1.458 

Transverse contact ratio with allowances [eps_a.e/m/i] 1.464 / 1.457 / 1.451 

Overlap ratio [eps_b]      1.023 

Total contact ratio [eps_g]      2.481 

Total contact ratio with allowances [eps_g.e/m/i] 2.487 / 2.480 / 2.474 

 

 

2. FACTORS OF GENERAL INFLUENCE 

 

 ------- GEAR 1 -------- GEAR 2 -- 

Nominal circum. force at pitch circle (N) [Ft]    18559.4 

Axial force (N) [Fa]     4284.8 

Radial force (N) [Fr]     6932.8 

Normal force (N) [Fnorm]    20270.1 

Nominal circumferential force per mm (N/mm) [w]     371.19 

Only as information: Forces at operating pitch circle: 

Nominal circumferential force (N) [Ftw]    18297.1 

Axial force (N) [Faw]     4284.8 

Radial force (N) [Frw]     7598.1 

Circumferential speed reference circle (m/s) [v]       0.99 

Circumferential speed operating pitch circle (m/s) [v(dw)]       1.00 

 

Running-in value (µm) [yp]        0.7 

Running-in value (µm) [yf]        0.6 

Correction coefficient [CM]      0.800 

Gear body coefficient [CR]      1.000 

Basic rack factor [CBS]      0.975 

Material coefficient [E/Est]      1.000 

Singular tooth stiffness (N/mm/µm) [c']     14.702 

Meshing stiffness (N/mm/µm) [cg]     19.755 

Reduced mass (kg/mm) [mRed]    0.02063 

Resonance speed (min-1) [nE1]      14071 

Resonance ratio (-) [N]      0.018 

 Subcritical range 

Running-in value (µm) [ya]        0.7 

Bearing distance l of pinion shaft (mm) [l]    100.000 

Distance s of pinion shaft (mm) [s]     10.000 

Outside diameter of pinion shaft (mm) [dsh]     50.000 

Load according to Figure 6.8, DIN 3990-1:1987 [-]          4 

(0:6.8a, 1:6.8b, 2:6.8c, 3:6.8d, 4:6.8e) 

Coefficient K' according to Figure 6.8, 

 DIN 3990-1:1987 [K']      -1.00 

Without support effect 

Tooth trace deviation (active) (µm) [Fby]       4.59 

from deformation of shaft (µm) [fsh*B1]       1.20 

(fsh (µm) = 2.40, B1= 0.50, fHb5 (µm) = 7.00) 

Tooth trace: width-crowned [Cbeta = 0.5*(fma+fsh)] 
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 Position of Contact pattern: favorable 

from production tolerances (µm) [fma*B2]       5.00 

(B2= 0.50) 

Tooth trace deviation, theoretical (µm) [Fbx]       5.40 

Running-in value (µm) [yb]       0.81 

 

Dynamic factor [KV]      1.004 

 

Face load factor - flank [KHb]      1.097 

 - Tooth root [KFb]      1.082 

 - Scuffing [KBb]      1.097 

 

Transverse load factor - flank [KHa]      1.000 

 - Tooth root [KFa]      1.000 

 - Scuffing [KBa]      1.000 

 

Helical load factor scuffing [Kbg]      1.220 

 

Number of load cycles (in mio.) [NL]    300.000     78.750 

 

 

3. TOOTH ROOT STRENGTH 

 

Calculation of Tooth form coefficients according method: B 

 ------- GEAR 1 -------- GEAR 2 -- 

Calculated with manufacturing profile shift [xE.e]     0.4078     0.2932 

Tooth form factor [YF]       1.25       1.38 

Stress correction factor [YS]       2.19       2.17 

Working angle (°) [alfFen]      23.63      21.54 

Bending moment arm (mm) [hF]       3.58       4.28 

Tooth thickness at root (mm) [sFn]       7.64       8.02 

Tooth root radius (mm) [roF]       1.55       1.49 

(hF* = 1.022/ 1.223 sFn* = 2.183/ 2.291 roF* = 0.443/ 0.425) 

 (den (mm) = 

 83.281/ 305.656 dsFn(mm) = 70.723/ 281.996 alfsFn(°) = 30.00/ 30.00 qs = 2.462/ 2.694) 

 

Contact ratio factor [Yeps]      1.000 

Helix angle factor [Ybet]      0.892 

Effective facewidth (mm) [beff]      50.00      50.00 

Nominal stress at tooth root (N/mm²) [sigF0]     259.98     283.69 

Tooth root stress (N/mm²) [sigF]     352.82     385.00 

 

Permissible bending stress at root of Test-gear 

Notch sensitivity factor [YdrelT]      1.000      1.002 

Surface factor [YRrelT]      0.957      0.957 

size factor (Tooth root) [YX]      1.000      1.000 

Finite life factor [YNT]      1.000      1.000 

 [YdrelT*YRrelT*YX*YNT]      0.956      0.958 

Alternating bending factor (mean stress influence coefficient) [YM]      1.000      1.000 

Stress correction factor [Yst]       2.00 

Yst*sigFlim (N/mm²) [sigFE]     860.00     860.00 

Permissible tooth root stress (N/mm²) [sigFP=sigFG/SFmin]     587.50     588.77 

Limit strength tooth root (N/mm²) [sigFG]     822.50     824.28 

Required safety [SFmin]       1.40       1.40 

Safety for tooth root stress [SF=sigFG/sigF]       2.33       2.14 

Transmittable power (kW) [kWRating]      30.52      28.03 
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4. SAFETY AGAINST PITTING (TOOTH FLANK) 

 

 ------- GEAR 1 -------- GEAR 2 -- 

Zone factor [ZH]      2.316 

Elasticity factor (√N/mm²) [ZE]    189.812 

Contact ratio factor [Zeps]      0.828 

Helix angle factor [Zbet]      0.987 

Effective facewidth (mm) [beff]      50.00 

Nominal contact stress (N/mm²) [sigH0]     895.65 

Contact stress at operating pitch circle (N/mm²) [sigHw]    1050.97 

Single tooth contact factor [ZB,ZD]       1.00       1.00 

Contact stress (N/mm²) [sigHB, sigHD]    1050.97    1050.97 

 

Lubrication coefficient at NL [ZL]      1.047      1.047 

Speed coefficient at NL [ZV]      0.954      0.954 

Roughness coefficient at NL [ZR]      0.979      0.979 

Material pairing coefficient at NL [ZW]      1.000      1.000 

Finite life factor [ZNT]      1.000      1.000 

 [ZL*ZV*ZR*ZNT]      0.978      0.978 

Limited pitting is permitted: No 

Size factor (flank) [ZX]      1.000      1.000 

Permissible contact stress (N/mm²) [sigHP=sigHG/SHmin]    1467.61    1467.61 

Pitting stress limit (N/mm²) [sigHG]    1467.61    1467.61 

Required safety [SHmin]       1.00       1.00 

Safety factor for contact stress at operating pitch circle 

 [SHw]       1.40       1.40 

Safety for stress at single tooth contact [SHBD=sigHG/sigHBD]     1.40       1.40 

(Safety regarding transmittable torque) [(SHBD)^2]     1.95       1.95 

Transmittable power (kW) [kWRating]      35.74      35.74 

 

 

4b. MICROPITTING ACCORDING TO ISO/TR 15144-1:2014  

 

Calculation of permissible specific film thickness 

Lubricant load according to FVA Info sheet 54/7 10 (Oil: Klübersynth GEM 2-320) 

Reference data FZG-C Test: 

Torque (Nm) [T1Ref]      265.1 

Line load at contact point A (N/mm) [FbbRef,A]      236.3 

Oil temperature (°C) [theOilRef]       90.0 

Tooth mass temperature (°C) [theMRef]      121.3 

Contact temperature (°C) [theBRef,A]      217.3 

Lubrication gap thickness (µm) [hRef,A]      0.078 

Specific film thickness in test (µm) [lamGFT]      0.156 

Material coefficient [WW]       1.00 

Permissible specific film thickness (µm) [lamGFP]      0.219 

 

Interim results in accordance with ISO/TR 15144:2014 

Coefficient of friction [mym]      0.071 

Lubricant factor [XL]      0.800 

Roughness factor [XR]      1.043 

Tooth mass temperature (°C) [theM]       71.3 

Tip relief factor [XCa (A)]      1.740 

Loss factor [HV]      0.124 

Equivalent Young's modulus (N/mm²) [Er]     226374 

Pressure-viscosity coefficient (m²/N) [alf38]    0.01386 

Dynamic viscosity (Ns/m²) [etatM]       77.2 

Roughness average value (µm) [Ra]        0.6 

Calculation of speeds, load distribution and flank curvature according to method B following ISO/TR 15144-1:2014 
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Ca taken as optimal in the calculation (0=no, 1=yes) 1  1 

Calculation at point (0:A, 1:AB, 2:B, 3:C, 4:D, 5:DE, 6:E, -1:No Point) 1 

Diameter (mm) [dy]     73.908    294.520 

Relative radius of curvature (mm) [ρred]      9.378 

Load sharing factor [XY]      0.675 

(XY interpolated between XY(eps.b=0.8) and XY(eps.b=1.2) according ISO/TC60/WG6) 

Contact stress (N/mm²) [pH]   1013.489 

Contact stress (N/mm²) [pdyn]   1189.245 

Minimal specific film thickness (µm) [lamGFY]      0.184 (hY=0.111 µm) 

Safety against micropitting [Slam(B)]      0.843 

(For intermediate results refer to file: Micropitting_12.tmp) 

 

 

5. SCUFFING LOAD CAPACITY 

 

Calculation method according to DIN 3990:1987  

 

Lubrication coefficient (for lubrication type) [XS]      1.000 

Scuffing test and load stage [FZGtest] FZG - Test A / 8.3 / 90 (ISO 14635 - 1) 14 

Relative structure coefficient (Scuffing) [XWrelT]      1.000 

Thermal contact factor (N/mm/s^.5/K) [BM]     13.780     13.780 

Relevant tip relief (µm) [Ca]      10.00      13.00 

Optimal tip relief (µm) [Ceff]      23.49 

Ca taken as optimal in the calculation (0=no, 1=yes) 1 1 

Effective facewidth (mm) [beff]     50.000 

Applicable circumferential force/facewidth (N/mm) [wBt]    623.633 

Angle factor [Xalfbet]      1.010 

(ε1:0.865, ε2:0.593) 

 

Flash temperature-criteria 

Tooth mass temperature (°C) [theMB]      81.26 

 (theMB = theoil + XS*0.47*theflamax) 

Maximum flash temperature (°C) [theflamax]      23.96 

Scuffing temperature (°C) [theS]     528.38 

Coordinate gamma (point of highest temp.) [Gamma]      0.293 

 [Gamma.A]=-0.427 [Gamma.E]= 0.624 

Highest contact temp. (°C) [theB]     105.22 

Flash factor (°K*N^-.75*s^.5*m^-.5*mm) [XM]     50.058 

Geometry factor [XB]      0.135 

Load sharing factor [XGam]      1.000 

Dynamic viscosity (mPa*s) [etaM]      55.41 ( 70.0 °C) 

Coefficient of friction [mym]      0.104 

Required safety [SBmin]      2.000 

Safety factor for scuffing (flash temperature) [SB]     13.013 

 

Integral temperature-criteria 

Tooth mass temperature (°C) [theMC]      77.02 

 (theMC = theoil + XS*0.70*theflaint) 

Mean flash temperature (°C) [theflaint]      10.03 

Integral scuffing temperature (°C) [theSint]     528.38 

Flash factor (°K*N^-.75*s^.5*m^-.5*mm) [XM]     50.058 

Contact ratio factor [Xeps]      0.262 

Dynamic viscosity (mPa*s) [etaOil]      81.04 ( 70.0 °C) 

Mean coefficient of friction [mym]      0.102 

Geometry factor [XBE]      0.267 

Meshing factor [XQ]      1.000 

Tip relief factor [XCa]      1.204 

Integral tooth flank temperature (°C) [theint]      92.07 

Required safety [SSmin]      1.800 
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Safety factor for scuffing (intg.-temp.) [SSint]      5.739 

Safety referring to transmittable torque [SSL]     20.765 

 

 

6. MEASUREMENTS FOR TOOTH THICKNESS 

 

 ------- Gear 1 ------ Gear 2 -- 

Tooth thickness deviation DIN 3967 cd25 DIN 3967 cd25 

Tooth thickness allowance (normal section) (mm) [As.e/i] -0.070 / -0.110 -0.130 / -0.190 

 

Number of teeth spanned [k]      4.000     11.000 

Base tangent length (no backlash) (mm) [Wk]     38.314    113.538 

Actual base tangent length ('span') (mm) [Wk.e/i]  38.249 /  38.211 113.416 / 113.359 

 (mm) [ΔWk.e/i]  -0.066 /  -0.103  -0.122 /  -0.179 

Diameter of measuring circle (mm) [dMWk.m]     79.935    291.117 

 

Theoretical diameter of ball/pin (mm) [DM]      6.699      6.014 

Effective diameter of ball/pin (mm) [DMeff]      7.000      6.000 

Radial single-ball measurement backlash free (mm) [MrK]     44.574    148.981 

Radial single-ball measurement (mm) [MrK.e/i]  44.507 /  44.470 148.819 / 148.744 

Diameter of measuring circle (mm) [dMMr.m]     78.730    289.361 

Diametral measurement over two balls without clearance (mm) [MdK]     88.918    297.962 

Diametral two ball measure (mm) [MdK.e/i]  88.786 /  88.710 297.638 / 297.488 

Diametral measurement over pins without clearance (mm) [MdR]     89.147    297.962 

Measurement over pins according to DIN 3960 (mm) [MdR.e/i]  89.015 /  88.939 297.638 / 297.488 

Measurement over 2 pins (free) according to AGMA 2002 (mm) 

 [dk2f.e/i]  88.770 /  88.695   0.000 /   0.000 

Measurement over 2 pins (transverse) according to AGMA 2002 (mm) 

 [dk2t.e/i]  89.235 /  89.159   0.000 /   0.000 

Measurement over 3 pins (axial) according to AGMA 2002 (mm) 

 [dk3A.e/i]  89.015 /  88.939 297.638 / 297.488 

 

Chordal tooth thickness (no backlash) (mm) [sc]      6.599      6.374 

Actual chordal tooth thickness (mm) [sc.e/i]   6.529 /   6.489   6.244 /   6.184 

Reference chordal height from da.m (mm) [ha]      5.030      4.608 

Tooth thickness (Arc) (mm) [sn]      6.607      6.375 

 (mm) [sn.e/i]   6.537 /   6.497   6.245 /   6.185 

 

Backlash free center distance (mm) [aControl.e/i] 183.748 / 183.622 

Backlash free center distance, allowances (mm) [jta]  -0.252 /  -0.378 

dNf.i with aControl (mm) [dNf0.i]     72.202    284.324 

Reserve (dNf0.i-dFf.e)/2 (mm) [cF0.i]      0.028      0.798 

Tip clearance (mm) [c0.i(aControl)]      0.676      0.593 

Center distance allowances (mm) [Aa.e/i]   0.023 /  -0.023 

 

Circumferential backlash from Aa (mm) [jtw_Aa.e/i]   0.019 /  -0.019 

Radial clearance (mm) [jrw]   0.401 /   0.229 

Circumferential backlash (transverse section) (mm) [jtw]   0.331 /   0.189 

Normal backlash (mm) [jnw]   0.303 /   0.173 

Torsional angle at entry with fixed output: 

Entire torsional angle (°) [j.tSys] 0.4963/ 0.2832 

 

 

7. GEAR ACCURACY 

 

 ------- GEAR 1 -------- GEAR 2 -- 

According to DIN 3961:1978   

Accuracy grade [Q-DIN3961]          6           6 

Profile form deviation (µm) [ff]       8.00       8.00 
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Profile slope deviation (µm) [fHa]       6.00       6.00 

Total profile deviation (µm) [Ff]      10.00      10.00 

Helix form deviation (µm) [fbf]       8.00       8.00 

Helix slope deviation (µm) [fHb]      10.00      10.00 

Total helix deviation (µm) [Fb]      13.00      13.00 

Normal base pitch deviation (µm) [fpe]       8.00       9.00 

Single pitch deviation (µm) [fp]       8.00       9.00 

Adjacent pitch difference (µm) [fu]      10.00      11.00 

Total cumulative pitch deviation (µm) [Fp]      27.00      37.00 

Sector pitch deviation over z/8 pitches (µm) [Fpz/8]      17.00      23.00 

Runout (µm) [Fr]      19.00      25.00 

Tooth Thickness Variation (µm) [Rs]      11.00      14.00 

Single flank composite, total (µm) [Fi']      30.00      37.00 

Single flank composite, tooth-to-tooth (µm) [fi']      13.00      13.00 

Radial composite, total (µm) [Fi"]      22.00      29.00 

Radial composite, tooth-to-tooth (µm) [fi"]       9.00      13.00 

 

Axis alignment tolerances (recommendation acc. to ISO TR 10064-3:1996, Quality) 

  6) 

Maximum value for deviation error of axis (µm) [fSigbet]      15.00 (Fb= 15.00) 

Maximum value for inclination error of axes (µm) [fSigdel]      30.00 

 

 

8. ADDITIONAL DATA 

 

Mass (kg) [m]      1.846     24.342 

Total mass (kg) [m]     26.187   

  

Moment of inertia (system with reference to the drive): 

 calculation without consideration of the exact tooth shape 

single gears ((da+df)/2...di) (kg*m²) [TraeghMom]    0.00138    0.26658 

System ((da+df)/2...di) (kg*m²) [TraeghMom]    0.01975 

Torsional stiffness on input for stopped output: 

Torsional stiffness (MNm/rad) [cr]      1.216 

Torsion when subjected to nominal torque (°) [delcr]      0.033 

Mean coeff. of friction (acc. Niemann) [mum]      0.073 

Wear sliding coef. by Niemann [zetw]      0.707 

Gear power loss (kW) [PVZ]      0.166 

(Meshing efficiency (%) [etaz]     99.095) 

Sound pressure level (according to Masuda) [dB(A)]       66.9 

 

 

9. MODIFICATIONS AND TOOTH FORM DEFINITION 

 

Profile and tooth trace modifications for gear 1  

 Symmetric (both flanks) 

- Tip relief, linear Caa =  10.000µm LCa =   0.692*mn dCa =  82.614mm 

- Root relief, linear Caf =  13.000µm LCf =   1.015*mn dCf =  73.908mm 

 

Profile and tooth trace modifications for gear 2  

 Symmetric (both flanks) 

- Tip relief, linear Caa =  13.000µm LCa =   0.692*mn dCa = 294.520mm 

- Root relief, linear Caf =  10.000µm LCf =   1.702*mn dCf = 286.595mm 

 

Tip relief verification 

Diameter (mm) [dcheck]     85.145    296.439 

Tip relief left/right (µm) [Ca L/R]     9.7 /     9.7    12.5 /    12.5 

 

Data for the tooth form calculation : 
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Data not available. 

 

 

 

10. SERVICE LIFE, DAMAGE 

 

Required safety for tooth root [SFmin]       1.40 

Required safety for tooth flank [SHmin]       1.00 

 

Service life (calculated with required safeties): 

System service life (h) [Hatt] >   1000000 

 

Tooth root service life (h) [HFatt]     1e+006     1e+006 

Tooth flank service life (h) [HHatt]     1e+006     1e+006 

Note: The entry 1e+006 h means that the Service life > 1,000,000 h. 

 

Damage calculated on the basis of the required service life [H] ( 20000.0 h) 

 F1% F2% H1% H2% 

   0.00   0.00   0.00   0.00 

 

 

 

Calculation of the factors required to define reliability R(t) according to B. Bertsche with Weibull distribution: 

R(t) = 100 * Exp(-((t*fac - t0)/(T - t0))^b) %; t (h) 

Gear  fac b t0 T R(H)% 

1 Tooth root  15000     1.7 9.654e+029 1.484e+030 100.00 

1 Tooth flank  15000     1.3 9.014e+029 4.295e+030 100.00 

2 Tooth root   3938     1.7 9.654e+029 1.484e+030 100.00 

2 Tooth flank   3938     1.3 9.014e+029 4.295e+030 100.00 

Reliability of the configuration for required service life (%) 100.00 (Bertsche) 
 
 
REMARKS: 
- Specifications with [.e/i] imply: Maximum [e] and Minimal value [i] with 
 consideration of all tolerances 
 Specifications with [.m] imply: Mean value within tolerance 
- For the backlash tolerance, the center distance tolerances and the tooth thickness 
deviation are taken into account. Shown is the maximal and the minimal backlash corresponding 
 the largest resp. the smallest allowances 
 The calculation is done for the operating pitch circle. 
- Details of calculation method: 
 cg according to method B 
 KV according to method B 
 KHb, KFb according method C 
 KHa, KFa according to method B 
  
End of Report lines:            566 
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CALCULATION OF A CYLINDRICAL SPUR GEAR PAIR 

 

Drawing or article number: 

Gear 1: z3(GearPair_const2) 

Gear 2: z4(GearPair_const2) 

 

Calculation method DIN 3990:1987 Method B 

 

 ------- GEAR 1 -------- GEAR 2 -- 

 

Power (kW) [P]     18.326 

Speed (1/min) [n]       65.6       61.3 

Torque (Nm) [T]     2666.7     2857.1 

Application factor [KA]       1.25 

Required service life (h) [H]   20000.00 

Gear driving (+) / driven (-) + - 

Working flank gear 1: Left flank 

Sense of rotation gear 1 counterclockwise 

 

1. TOOTH GEOMETRY AND MATERIAL 

 

 (geometry calculation according to ISO 21771:2007, DIN ISO 21771)  

 ------- GEAR 1 -------- GEAR 2 -- 

Center distance (mm) [a]    184.000 

Center distance tolerance  ISO 286:2010 Measure js7 

Normal module (mm) [mn]    12.0000 

Pressure angle at normal section (°) [alfn]    20.0000 

Helix angle at reference circle (°) [beta]     0.0000 

Number of teeth [z]         14         15 

Facewidth (mm) [b]      40.00      40.00 

Hand of gear Spur gear 

Accuracy grade [Q-DIN 3961:1978]      6       6 

Inner diameter (mm) [di]      60.00       0.00 

Inner diameter of gear rim (mm) [dbi]       0.00       0.00 

 

Material 

Gear 1:  18CrNiMo7-6, Case-carburized steel, case-hardened 

 ISO 6336-5 Figure 9/10 (MQ), Core hardness >=25HRC Jominy J=12mm<HRC28 

Gear 2:  18CrNiMo7-6, Case-carburized steel, case-hardened 

 ISO 6336-5 Figure 9/10 (MQ), Core hardness >=25HRC Jominy J=12mm<HRC28 

 ------- GEAR 1 -------- GEAR 2 -- 

Surface hardness               HRC 61              HRC 61 

Fatigue strength. tooth root stress (N/mm²) [σFlim]     430.00     430.00 

Fatigue strength for Hertzian pressure (N/mm²) [σHlim]    1500.00    1500.00 

Tensile strength (N/mm²) [σB]    1200.00    1200.00 

Yield point (N/mm²) [σS]     850.00     850.00 

Young's modulus (N/mm²) [E]     206000     206000 
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Poisson's ratio [ν]      0.300      0.300 

Roughness average value DS, flank (µm) [RAH]       0.60       0.60 

Roughness average value DS, root (µm) [RAF]       3.00       3.00 

Mean roughness height, Rz, flank (µm) [RZH]       4.80       4.80 

Mean roughness height, Rz, root (µm) [RZF]      20.00      20.00 

 

 

Gear reference profile 1 : 

Reference profile 1.25 / 0.38 / 1.0 ISO 53:1998 Profil A 

Dedendum coefficient [hfP*]      1.250 

Root radius factor [rhofP*]      0.380 (rhofPmax*= 0.472) 

Addendum coefficient [haP*]      1.000 

Tip radius factor [rhoaP*]      0.000 

Protuberance height coefficient [hprP*]      0.000 

Protuberance angle [alfprP]      0.000 

Tip form height coefficient [hFaP*]      0.000 

Ramp angle [alfKP]      0.000 

 not topping 

 

Gear reference profile 2 : 

Reference profile 1.25 / 0.38 / 1.0 ISO 53:1998 Profil A 

Dedendum coefficient [hfP*]      1.250 

Root radius factor [rhofP*]      0.380 (rhofPmax*= 0.472) 

Addendum coefficient [haP*]      1.000 

Tip radius factor [rhoaP*]      0.000 

Protuberance height coefficient [hprP*]      0.000 

Protuberance angle [alfprP]      0.000 

Tip form height coefficient [hFaP*]      0.000 

Ramp angle [alfKP]      0.000 

 not topping 

 

Summary of reference profile gears: 

Dedendum reference profile [hfP*]      1.250      1.250 

Tooth root radius Refer. profile [rofP*]      0.380      0.380 

Addendum Reference profile [haP*]      1.000      1.000 

Protuberance height coefficient [hprP*]      0.000      0.000 

Protuberance angle (°) [alfprP]      0.000      0.000 

Tip form height coefficient [hFaP*]      0.000      0.000 

Ramp angle (°) [alfKP]      0.000      0.000 

 

Type of profile modification:for high load capacity gearboxe 

Tip relief (µm) [Ca]       30.0       36.0 

 

Lubrication type Oil bath lubrication 

Type of oil Oil: Klübersynth GEM 2-320 

Lubricant base Synthetic oil based on Polyalphaolefin 

Kinem. viscosity oil at 40 °C (mm²/s) [nu40]     320.00 

Kinem. viscosity oil at 100 °C (mm²/s) [nu100]      35.00 

Specific density at 15 °C (kg/dm³) [roOil]      0.950 

Oil temperature (°C) [TS]     70.000 

 

 ------- GEAR 1 -------- GEAR 2 -- 

Overall transmission ratio [itot]     -1.071 

Gear ratio [u]      1.071 

Transverse module (mm) [mt]     12.000 

Pressure angle at pitch circle (°) [alft]     20.000 

Working transverse pressure angle (°) [alfwt]     27.299 

 [alfwt.e/i]   27.313 /   27.285 

Working pressure angle at normal section (°) [alfwn]     27.299 
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Helix angle at operating pitch circle (°) [betaw]      0.000 

Base helix angle (°) [betab]      0.000 

Reference center distance (mm) [ad]    174.000 

Sum of profile shift coefficients [Summexi]     0.9862 

Profile shift coefficient [x]     0.5005     0.4857 

Tooth thickness (Arc) (module) (module) [sn*]     1.9351     1.9244 

 

Tip alteration (mm) [k*mn]     -0.880     -0.880 

Reference diameter (mm) [d]    168.000    180.000 

Base diameter (mm) [db]    157.868    169.145 

Tip diameter (mm) [da]    202.252    213.898 

 (mm) [da.e/i]  202.252 /  202.242  213.898 /  213.888 

Tip diameter allowances (mm) [Ada.e/i]    0.000 /   -0.010    0.000 /   -0.010 

Chamfer (1) / tip rounding ( in transverse section: 2, in axial section: 3, In normal section: 4) 

 1  1 

Tip chamfer (mm) [hK]      0.000      0.000 

Tooth tip chamfer angle (°) [delhK]     45.000     45.000 

Tip form diameter (mm) [dFa]    202.252    213.898 

 (mm) [dFa.e/i]  202.252 /  202.242  213.898 /  213.888 

Active tip diameter (mm) [dNa]    202.252    213.898 

Active tip diameter (mm) [dNa.e/i]  202.252 /  202.242  213.898 /  213.888 

Operating pitch diameter (mm) [dw]    177.655    190.345 

 (mm) [dw.e/i]  177.677 /  177.633  190.369 /  190.321 

Root diameter (mm) [df]    150.012    161.658 

Generating Profile shift coefficient [xE.e/i]   0.4896/   0.4839   0.4749/   0.4691 

Manufactured root diameter with xE (mm) [df.e/i]  149.751 /  149.614  161.397 /  161.259 

Theoretical tip clearance (mm) [c]      2.045      2.045 

Effective tip clearance (mm) [c.e/i]    2.272 /    2.153    2.272 /    2.153 

Active root diameter (mm) [dNf]    162.343    174.367 

 (mm) [dNf.e/i]  162.370 /  162.319  174.395 /  174.342 

Root form diameter (mm) [dFf]    159.451    171.053 

 (mm) [dFf.e/i]  159.346 /  159.292  170.941 /  170.883 

Reserve (dNf-dFf)/2 (mm) [cF.e/i]    1.539 /    1.487    1.756 /    1.701 

Addendum (mm) [ha=mn*(haP*+x+k)]     17.126     16.949 

 (mm) [ha.e/i]   17.126 /   17.121   16.949 /   16.944 

Dedendum (mm) [hf=mn*(hfP*-x)]      8.994      9.171 

 (mm) [hf.e/i]    9.124 /    9.193    9.302 /    9.370 

Roll angle at dFa (°) [xsi_dFa.e/i]   45.884 /   45.879   44.350 /   44.345 

Roll angle to dNa (°) [xsi_dNa.e/i]   45.884 /   45.879   44.350 /   44.345 

Roll angle to dNf (°) [xsi_dNf.e/i]   13.780 /   13.701   14.386 /   14.313 

Roll angle at dFf (°) [xsi_dFf.e/i]    7.857 /    7.712    8.372 /    8.236 

Tooth height (mm) [h]     26.120     26.120 

Virtual gear no. of teeth [zn]     14.000     15.000 

Normal tooth thickness at tip circle (mm) [san]      5.571      5.959 

 (mm) [san.e/i]    5.464 /    5.396    5.853 /    5.787 

Normal tooth thickness on tip form circle (mm) [sFan]      5.571      5.959 

 (mm) [sFan.e/i]    5.464 /    5.396    5.853 /    5.787 

Normal space width at root circle (mm) [efn]      0.000      0.000 

 (mm) [efn.e/i]    0.000 /    0.000    0.000 /    0.000 

Max. sliding velocity at tip (m/s) [vga]      0.299      0.290 

Specific sliding at the tip [zetaa]      0.687      0.690 

Specific sliding at the root [zetaf]     -2.228     -2.198 

Mean specific sliding [zetam]      0.689 

Sliding factor on tip [Kga]      0.489      0.475 

Sliding factor on root [Kgf]     -0.475     -0.489 

Pitch on reference circle (mm) [pt]     37.699 

Base pitch (mm) [pbt]     35.426 

Transverse pitch on contact-path (mm) [pet]     35.426 

Length of path of contact (mm) [ga, e/i]     44.288 (   44.338 /   44.221) 
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Length T1-A, T2-A (mm) [T1A, T2A]   18.926(   18.875/   18.984)   65.464(   65.464/   65.456) 

Length T1-B (mm) [T1B, T2B]   27.788(   27.788/   27.780)   56.602(   56.552/   56.660) 

Length T1-C (mm) [T1C, T2C]   40.740(   40.716/   40.764)   43.650(   43.624/   43.676) 

Length T1-D (mm) [T1D, T2D]   54.351(   54.301/   54.409)   30.039(   30.039/   30.030) 

Length T1-E (mm) [T1E, T2E]   63.213(   63.213/   63.205)   21.176(   21.126/   21.235) 

Length T1-T2 (mm) [T1T2]     84.390 (   84.340 /   84.440) 

Diameter of single contact point B (mm) [d-B]  167.365(  167.365/  167.360)  203.532(  203.476/  

203.596) 

Diameter of single contact point D (mm) [d-D]  191.673(  191.616/  191.739)  179.497(  179.497/  

179.492) 

Addendum contact ratio [eps]    0.634(    0.635/    0.633)    0.616(    0.617/    0.615) 

Minimal length of contact line (mm) [Lmin]     40.000 

 

Transverse contact ratio [eps_a]      1.250 

Transverse contact ratio with allowances [eps_a.e/m/i] 1.252 / 1.250 / 1.248 

Overlap ratio [eps_b]      0.000 

Total contact ratio [eps_g]      1.250 

Total contact ratio with allowances [eps_g.e/m/i] 1.252 / 1.250 / 1.248 

 

 

2. FACTORS OF GENERAL INFLUENCE 

 

 ------- GEAR 1 -------- GEAR 2 -- 

Nominal circum. force at pitch circle (N) [Ft]    31746.0 

Axial force (N) [Fa]        0.0 

Radial force (N) [Fr]    11554.6 

Normal force (N) [Fnorm]    33783.4 

Nominal circumferential force per mm (N/mm) [w]     793.65 

Only as information: Forces at operating pitch circle: 

Nominal circumferential force (N) [Ftw]    30020.7 

Axial force (N) [Faw]        0.0 

Radial force (N) [Frw]    15494.4 

Circumferential speed reference circle (m/s) [v]       0.58 

Circumferential speed operating pitch circle (m/s) [v(dw)]       0.61 

 

Running-in value (µm) [yp]        1.0 

Running-in value (µm) [yf]        1.3 

Correction coefficient [CM]      0.800 

Gear body coefficient [CR]      1.000 

Basic rack factor [CBS]      0.975 

Material coefficient [E/Est]      1.000 

Singular tooth stiffness (N/mm/µm) [c']     12.751 

Meshing stiffness (N/mm/µm) [cg]     15.143 

Reduced mass (kg/mm) [mRed]    0.06242 

Resonance speed (min-1) [nE1]      10624 

Resonance ratio (-) [N]      0.006 

 Subcritical range 

Running-in value (µm) [ya]        1.0 

Bearing distance l of pinion shaft (mm) [l]     80.000 

Distance s of pinion shaft (mm) [s]      8.000 

Outside diameter of pinion shaft (mm) [dsh]     40.000 

Load according to Figure 6.8, DIN 3990-1:1987 [-]          4 

(0:6.8a, 1:6.8b, 2:6.8c, 3:6.8d, 4:6.8e) 

Coefficient K' according to Figure 6.8, 

 DIN 3990-1:1987 [K']      -1.00 

Without support effect 

Tooth trace deviation (active) (µm) [Fby]       4.22 

from deformation of shaft (µm) [fsh*B1]       8.62 

(fsh (µm) = 8.62, B1= 1.00, fHb5 (µm) = 6.50) 
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 Tooth without tooth trace modification 

 Position of Contact pattern: favorable 

from production tolerances (µm) [fma*B2]       9.00 

(B2= 1.00) 

Tooth trace deviation, theoretical (µm) [Fbx]       4.97 

Running-in value (µm) [yb]       0.75 

 

Dynamic factor [KV]      1.002 

 

Face load factor - flank [KHb]      1.032 

 - Tooth root [KFb]      1.022 

 - Scuffing [KBb]      1.032 

 

Transverse load factor - flank [KHa]      1.000 

 - Tooth root [KFa]      1.000 

 - Scuffing [KBa]      1.000 

 

Helical load factor scuffing [Kbg]      1.000 

 

Number of load cycles (in mio.) [NL]     78.750     73.500 

 

 

3. TOOTH ROOT STRENGTH 

 

Calculation of Tooth form coefficients according method: B 

 ------- GEAR 1 -------- GEAR 2 -- 

Calculated with profile shift [x]     0.5005     0.4857 

Tooth form factor [YF]       1.61       1.62 

Stress correction factor [YS]       1.98       1.98 

Working angle (°) [alfFen]      30.68      30.14 

Bending moment arm (mm) [hF]      16.16      16.23 

Tooth thickness at root (mm) [sFn]      25.69      25.76 

Tooth root radius (mm) [roF]       5.15       5.18 

(hF* = 1.347/ 1.353 sFn* = 2.141/ 2.147 roF* = 0.429/ 0.432) 

 (den (mm) = 

 191.673/ 203.532 dsFn(mm) = 153.401/ 165.152 alfsFn(°) = 30.00/ 30.00 qs = 2.495/ 2.486) 

 

Contact ratio factor [Yeps]      1.000 

Helix angle factor [Ybet]      1.000 

Effective facewidth (mm) [beff]      40.00      40.00 

Nominal stress at tooth root (N/mm²) [sigF0]     211.76     212.28 

Tooth root stress (N/mm²) [sigF]     270.99     271.65 

 

Permissible bending stress at root of Test-gear 

Notch sensitivity factor [YdrelT]      1.000      1.000 

Surface factor [YRrelT]      0.957      0.957 

size factor (Tooth root) [YX]      0.930      0.930 

Finite life factor [YNT]      1.000      1.000 

 [YdrelT*YRrelT*YX*YNT]      0.890      0.890 

Alternating bending factor (mean stress influence coefficient) [YM]      1.000      1.000 

Stress correction factor [Yst]       2.00 

Yst*sigFlim (N/mm²) [sigFE]     860.00     860.00 

Permissible tooth root stress (N/mm²) [sigFP=sigFG/SFmin]     546.54     546.50 

Limit strength tooth root (N/mm²) [sigFG]     765.16     765.10 

Required safety [SFmin]       1.40       1.40 

Safety for tooth root stress [SF=sigFG/sigF]       2.82       2.82 

Transmittable power (kW) [kWRating]      36.96      36.87 
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4. SAFETY AGAINST PITTING (TOOTH FLANK) 

 

 ------- GEAR 1 -------- GEAR 2 -- 

Zone factor [ZH]      2.095 

Elasticity factor (√N/mm²) [ZE]    189.812 

Contact ratio factor [Zeps]      0.957 

Helix angle factor [Zbet]      1.000 

Effective facewidth (mm) [beff]      40.00 

Nominal contact stress (N/mm²) [sigH0]    1150.49 

Contact stress at operating pitch circle (N/mm²) [sigHw]    1307.84 

Single tooth contact factor [ZB,ZD]       1.06       1.04 

Contact stress (N/mm²) [sigHB, sigHD]    1390.64    1364.94 

 

Lubrication coefficient at NL [ZL]      1.047      1.047 

Speed coefficient at NL [ZV]      0.949      0.949 

Roughness coefficient at NL [ZR]      0.979      0.979 

Material pairing coefficient at NL [ZW]      1.000      1.000 

Finite life factor [ZNT]      1.000      1.000 

 [ZL*ZV*ZR*ZNT]      0.973      0.973 

Limited pitting is permitted: No 

Size factor (flank) [ZX]      0.990      0.990 

Permissible contact stress (N/mm²) [sigHP=sigHG/SHmin]    1444.37    1444.37 

Pitting stress limit (N/mm²) [sigHG]    1444.37    1444.37 

Required safety [SHmin]       1.00       1.00 

Safety factor for contact stress at operating pitch circle 

 [SHw]       1.10       1.10 

Safety for stress at single tooth contact [SHBD=sigHG/sigHBD]     1.04       1.06 

(Safety regarding transmittable torque) [(SHBD)^2]     1.08       1.12 

Transmittable power (kW) [kWRating]      19.77      20.52 

 

 

4b. MICROPITTING ACCORDING TO ISO/TR 15144-1:2014  

 

Calculation of permissible specific film thickness 

Lubricant load according to FVA Info sheet 54/7 10 (Oil: Klübersynth GEM 2-320) 

Reference data FZG-C Test: 

Torque (Nm) [T1Ref]      265.1 

Line load at contact point A (N/mm) [FbbRef,A]      236.3 

Oil temperature (°C) [theOilRef]       90.0 

Tooth mass temperature (°C) [theMRef]      121.3 

Contact temperature (°C) [theBRef,A]      217.3 

Lubrication gap thickness (µm) [hRef,A]      0.078 

Specific film thickness in test (µm) [lamGFT]      0.156 

Material coefficient [WW]       1.00 

Permissible specific film thickness (µm) [lamGFP]      0.219 

 

Interim results in accordance with ISO/TR 15144:2014 

Coefficient of friction [mym]      0.065 

Lubricant factor [XL]      0.800 

Roughness factor [XR]      0.904 

Tooth mass temperature (°C) [theM]       72.8 

Tip relief factor [XCa (A)]      1.438 

Loss factor [HV]      0.231 

Equivalent Young's modulus (N/mm²) [Er]     226374 

Pressure-viscosity coefficient (m²/N) [alf38]    0.01386 

Dynamic viscosity (Ns/m²) [etatM]       73.3 

Roughness average value (µm) [Ra]        0.6 
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Calculation of speeds, load distribution and flank curvature according to method B following ISO/TR 15144-1:2014 

Ca taken as optimal in the calculation (0=no, 1=yes) 1  1 

Calculation at point (0:A, 1:AB, 2:B, 3:C, 4:D, 5:DE, 6:E, -1:No Point) 2 

Diameter (mm) [dy]    167.365    203.532 

Relative radius of curvature (mm) [ρred]     18.638 

Load sharing factor [XY]      1.000 

Contact stress (N/mm²) [pH]   1277.755 

Contact stress (N/mm²) [pdyn]   1452.521 

Minimal specific film thickness (µm) [lamGFY]      0.153 (hY=0.092 µm) 

Safety against micropitting [Slam(B)]      0.699 

(For intermediate results refer to file: Micropitting_12.tmp) 

 

 

5. SCUFFING LOAD CAPACITY 

 

Calculation method according to DIN 3990:1987  

 

Lubrication coefficient (for lubrication type) [XS]      1.000 

Scuffing test and load stage [FZGtest] FZG - Test A / 8.3 / 90 (ISO 14635 - 1) 14 

Relative structure coefficient (Scuffing) [XWrelT]      1.000 

Thermal contact factor (N/mm/s^.5/K) [BM]     13.780     13.780 

Relevant tip relief (µm) [Ca]      30.00      36.00 

Optimal tip relief (µm) [Ceff]      77.80 

Ca taken as optimal in the calculation (0=no, 1=yes) 1 1 

Effective facewidth (mm) [beff]     40.000 

Applicable circumferential force/facewidth (N/mm) [wBt]   1025.603 

Angle factor [Xalfbet]      1.082 

(ε1:0.634, ε2:0.616) 

 

Flash temperature-criteria 

Tooth mass temperature (°C) [theMB]     102.51 

 (theMB = theoil + XS*0.47*theflamax) 

Maximum flash temperature (°C) [theflamax]      69.18 

Scuffing temperature (°C) [theS]     528.38 

Coordinate gamma (point of highest temp.) [Gamma]      0.334 

 [Gamma.A]=-0.535 [Gamma.E]= 0.552 

Highest contact temp. (°C) [theB]     171.69 

Flash factor (°K*N^-.75*s^.5*m^-.5*mm) [XM]     50.058 

Geometry factor [XB]      0.240 

Load sharing factor [XGam]      1.000 

Dynamic viscosity (mPa*s) [etaM]      29.92 ( 70.0 °C) 

Coefficient of friction [mym]      0.142 

Required safety [SBmin]      2.000 

Safety factor for scuffing (flash temperature) [SB]      4.507 

 

Integral temperature-criteria 

Tooth mass temperature (°C) [theMC]      89.32 

 (theMC = theoil + XS*0.70*theflaint) 

Mean flash temperature (°C) [theflaint]      27.61 

Integral scuffing temperature (°C) [theSint]     528.38 

Flash factor (°K*N^-.75*s^.5*m^-.5*mm) [XM]     50.058 

Contact ratio factor [Xeps]      0.352 

Dynamic viscosity (mPa*s) [etaOil]      81.04 ( 70.0 °C) 

Mean coefficient of friction [mym]      0.109 

Geometry factor [XBE]      0.425 

Meshing factor [XQ]      1.000 

Tip relief factor [XCa]      1.195 

Integral tooth flank temperature (°C) [theint]     130.73 

Required safety [SSmin]      1.800 
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Safety factor for scuffing (intg.-temp.) [SSint]      4.042 

Safety referring to transmittable torque [SSL]      7.547 

 

 

6. MEASUREMENTS FOR TOOTH THICKNESS 

 

 ------- Gear 1 ------ Gear 2 -- 

Tooth thickness deviation DIN 3967 cd25 DIN 3967 cd25 

Tooth thickness allowance (normal section) (mm) [As.e/i] -0.095 / -0.145 -0.095 / -0.145 

 

Number of teeth spanned [k]      3.000      3.000 

Base tangent length (no backlash) (mm) [Wk]     95.025     95.072 

Actual base tangent length ('span') (mm) [Wk.e/i]  94.936 /  94.889  94.983 /  94.936 

 (mm) [ΔWk.e/i]  -0.089 /  -0.136  -0.089 /  -0.136 

Diameter of measuring circle (mm) [dMWk.m]    184.203    193.977 

 

Theoretical diameter of ball/pin (mm) [DM]     26.011     25.363 

Effective diameter of ball/pin (mm) [DMeff]     28.000     28.000 

Radial single-ball measurement backlash free (mm) [MrK]    112.614    118.691 

Radial single-ball measurement (mm) [MrK.e/i] 112.540 / 112.500 118.615 / 118.575 

Diameter of measuring circle (mm) [dMMr.m]    181.675    194.041 

Diametral measurement over two balls without clearance (mm) [MdK]    225.228    236.235 

Diametral two ball measure (mm) [MdK.e/i] 225.079 / 225.001 236.084 / 236.005 

Diametral measurement over pins without clearance (mm) [MdR]    225.228    236.235 

Measurement over pins according to DIN 3960 (mm) [MdR.e/i] 225.079 / 225.001 236.084 / 236.005 

Measurement over 3 pins (axial) according to AGMA 2002 (mm) 

 [dk3A.e/i] 225.079 / 225.001 236.084 / 236.005 

Dimensions over 3 pins without clearance (mm) [Md3R]      0.000    235.094 

Effective dimensions over 3 pins (mm) [Md3R.e/i]   0.000 /   0.000 234.945 / 234.866 

 

Chordal tooth thickness (no backlash) (mm) [sc]     23.148     23.029 

Actual chordal tooth thickness (mm) [sc.e/i]  23.053 /  23.003  22.934 /  22.884 

Reference chordal height from da.m (mm) [ha]     17.926     17.687 

Tooth thickness (Arc) (mm) [sn]     23.222     23.093 

 (mm) [sn.e/i]  23.127 /  23.077  22.998 /  22.948 

 

Backlash free center distance (mm) [aControl.e/i] 183.805 / 183.702 

Backlash free center distance, allowances (mm) [jta]  -0.195 /  -0.298 

dNf.i with aControl (mm) [dNf0.i]    162.044    174.055 

Reserve (dNf0.i-dFf.e)/2 (mm) [cF0.i]      1.349      1.557 

Tip clearance (mm) [c0.i(aControl)]      1.878      1.878 

Center distance allowances (mm) [Aa.e/i]   0.023 /  -0.023 

 

Circumferential backlash from Aa (mm) [jtw_Aa.e/i]   0.024 /  -0.024 

Radial clearance (mm) [jrw]   0.321 /   0.172 

Circumferential backlash (transverse section) (mm) [jtw]   0.330 /   0.177 

Normal backlash (mm) [jnw]   0.310 /   0.166 

Torsional angle at entry with fixed output: 

Entire torsional angle (°) [j.tSys] 0.2131/ 0.1143 

 

 

7. GEAR ACCURACY 

 

 ------- GEAR 1 -------- GEAR 2 -- 

According to DIN 3961:1978   

Accuracy grade [Q-DIN3961]          6           6 

Profile form deviation (µm) [ff]      18.00      18.00 

Profile slope deviation (µm) [fHa]      12.00      12.00 

Total profile deviation (µm) [Ff]      21.00      21.00 
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Helix form deviation (µm) [fbf]       5.50       5.50 

Helix slope deviation (µm) [fHb]       9.00       9.00 

Total helix deviation (µm) [Fb]      10.00      10.00 

Normal base pitch deviation (µm) [fpe]      13.00      13.00 

Single pitch deviation (µm) [fp]      13.00      13.00 

Adjacent pitch difference (µm) [fu]      16.00      16.00 

Total cumulative pitch deviation (µm) [Fp]      40.00      40.00 

Sector pitch deviation over z/8 pitches (µm) [Fpz/8]      25.00      25.00 

Runout (µm) [Fr]      32.00      32.00 

Tooth Thickness Variation (µm) [Rs]      19.00      19.00 

Single flank composite, total (µm) [Fi']      49.00      49.00 

Single flank composite, tooth-to-tooth (µm) [fi']      24.00      24.00 

Radial composite, total (µm) [Fi"]      34.00      34.00 

Radial composite, tooth-to-tooth (µm) [fi"]      16.00      16.00 

 

Axis alignment tolerances (recommendation acc. to ISO TR 10064-3:1996, Quality) 

  6) 

Maximum value for deviation error of axis (µm) [fSigbet]      13.00 (Fb= 13.00) 

Maximum value for inclination error of axes (µm) [fSigdel]      26.00 

 

 

8. ADDITIONAL DATA 

 

Mass (kg) [m]      6.746      8.674 

Total mass (kg) [m]     15.419   

  

Moment of inertia (system with reference to the drive): 

 calculation without consideration of the exact tooth shape 

single gears ((da+df)/2...di) (kg*m²) [TraeghMom]    0.02919    0.03823 

System ((da+df)/2...di) (kg*m²) [TraeghMom]    0.06250 

Torsional stiffness on input for stopped output: 

Torsional stiffness (MNm/rad) [cr]      3.569 

Torsion when subjected to nominal torque (°) [delcr]      0.043 

Mean coeff. of friction (acc. Niemann) [mum]      0.060 

Wear sliding coef. by Niemann [zetw]      0.861 

Gear power loss (kW) [PVZ]      0.252 

(Meshing efficiency (%) [etaz]     98.622) 

Sound pressure level (according to Masuda) [dB(A)]       66.9 

 

 

9. MODIFICATIONS AND TOOTH FORM DEFINITION 

 

Profile and tooth trace modifications for gear 1  

 Symmetric (both flanks) 

- Tip relief, linear Caa =  30.000µm LCa =   0.369*mn dCa = 196.834mm 

- Root relief, linear Caf =  36.000µm LCf =   1.044*mn dCf = 164.635mm 

 

Profile and tooth trace modifications for gear 2  

 Symmetric (both flanks) 

- Tip relief, linear Caa =  36.000µm LCa =   0.369*mn dCa = 208.591mm 

- Root relief, linear Caf =  30.000µm LCf =   1.104*mn dCf = 176.728mm 

 

Tip relief verification 

Diameter (mm) [dcheck]    202.002    213.648 

Tip relief left/right (µm) [Ca L/R]    28.7 /    28.7    34.4 /    34.4 

 

Data for the tooth form calculation : 

Data not available. 

 



<Título da Dissertação de Mestrado> 

 

76 

 

 

 

10. SERVICE LIFE, DAMAGE 

 

Required safety for tooth root [SFmin]       1.40 

Required safety for tooth flank [SHmin]       1.00 

 

Service life (calculated with required safeties): 

System service life (h) [Hatt] >   1000000 

 

Tooth root service life (h) [HFatt]     1e+006     1e+006 

Tooth flank service life (h) [HHatt]     1e+006     1e+006 

Note: The entry 1e+006 h means that the Service life > 1,000,000 h. 

 

Damage calculated on the basis of the required service life [H] ( 20000.0 h) 

 F1% F2% H1% H2% 

   0.00   0.00   0.00   0.00 

 

 

 

Calculation of the factors required to define reliability R(t) according to B. Bertsche with Weibull distribution: 

R(t) = 100 * Exp(-((t*fac - t0)/(T - t0))^b) %; t (h) 

Gear  fac b t0 T R(H)% 

1 Tooth root   3938     1.7 9.654e+029 1.484e+030 100.00 

1 Tooth flank   3938     1.3 9.014e+029 4.295e+030 100.00 

2 Tooth root   3675     1.7 9.654e+029 1.484e+030 100.00 

2 Tooth flank   3675     1.3 9.014e+029 4.295e+030 100.00 

Reliability of the configuration for required service life (%) 100.00 (Bertsche) 
 
 
REMARKS: 
- Specifications with [.e/i] imply: Maximum [e] and Minimal value [i] with 
 consideration of all tolerances 
 Specifications with [.m] imply: Mean value within tolerance 
- For the backlash tolerance, the center distance tolerances and the tooth thickness 
deviation are taken into account. Shown is the maximal and the minimal backlash corresponding 
 the largest resp. the smallest allowances 
 The calculation is done for the operating pitch circle. 
- Details of calculation method: 
 cg according to method B 
 KV according to method B 
 KHb, KFb according method C 
 KHa, KFa according to method B 
  
End of Report lines:            565 
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  File   

Name :          Unnamed 

Changed by:           em11158 on: 29.06.2020 at: 08:34:43 

  

 

 

 

Analysis of shafts, axle and beams 

 

 

Input data 

 

Coordinate system shaft: see picture W-002 

 

 

Label Shaft1 

Drawing 

Initial position (mm)      0.000 

Length (mm)    183.500 

Speed (1/min)    250.00 

Sense of rotation: clockwise 

 

Material 42 CrMo 4 (1) 

Young's modulus (N/mm²) 206000.000 

Poisson's ratio nu      0.300 

Density (kg/m³)   7830.000 

Coefficient of thermal expansion (10^-6/K)     11.500 

Temperature (°C)     20.000 

Weight of shaft (kg)      2.789 

Weight of shaft, including additional masses (kg)      2.789 

Mass moment of inertia (kg*mm²)    868.290 

Momentum of mass GD2 (Nm²)      0.034 

 

The direction of the weight is not considered 

Consider deformations due to shearing 

Shear correction coefficient      1.100 

Contact angle of rolling bearings is considered 

Tolerance field: Mean value 

Reference temperature (°C)     20.000 
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Figure: Load applications 

 

 

 

 

Shaft definition (Shaft1) 

 

Outer contour 

 

Cylinder (Cylinder)    0.000mm ...   30.000mm  

Diameter (mm) [d]    46.0000 

Length (mm) [l]    30.0000 

Surface roughness (µm) [Rz]     8.0000 

 

 

Cylinder (Cylinder)   30.000mm ...   88.500mm  

Diameter (mm) [d]    50.0000 

Length (mm) [l]    58.5000 

Surface roughness (µm) [Rz]     8.0000 

 

 

Taper (Taper)   88.500mm ...   98.500mm  

Diameter left (mm) [dl]    56.0000 

Diameter right (mm) [dr]    56.0000 

Length (mm) [l]    10.0000 

Surface roughness (µm) [Rz]     8.0000 

 

 

Cylinder (Cylinder)   98.500mm ...  148.500mm  

Diameter (mm) [d]    50.0000 

Length (mm) [l]    50.0000 

Surface roughness (µm) [Rz]     8.0000 

 

 Key way (Key way)  105.500mm ...  141.500mm 

 l=36.00 (mm), i=1, Rz=8.0, Turned (Ra=3.2μm/125μin) 
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Taper (Taper)  148.500mm ...  158.500mm  

Diameter left (mm) [dl]    50.0000 

Diameter right (mm) [dr]    50.0000 

Length (mm) [l]    10.0000 

Surface roughness (µm) [Rz]     8.0000 

 

 

Cylinder (Cylinder)  158.500mm ...  183.500mm  

Diameter (mm) [d]    50.0000 

Length (mm) [l]    25.0000 

Surface roughness (µm) [Rz]     8.0000 

 

 

 

Forces 

 

Type of force element Coupling 

Label in the model Coupling1(imput) 

Position on shaft (mm) [ylocal]          10.0000 

Position in global system (mm) [yglobal]          10.0000 

Effective diameter (mm)          30.0000 

Radial force factor (-)          -0.0000 

Direction of the radial force (°)         180.0000 

Axial force factor (-)          -0.0000 

Length of load application (mm)          20.0000 

Power (kW)          18.3260 driven (input) 

Torque (Nm)         700.0000 

Axial force (N)           0.0000 

Shearing force X (N)           0.0000 

Shearing force Z (N)           0.0000 

Bending moment X (Nm)           0.0000 

Bending moment Z (Nm)           0.0000 

Mass (kg)           0.0000 

Mass moment of inertia Jp (kg*m²)           0.0000 

Mass moment of inertia Jxx (kg*m²)           0.0000 

Mass moment of inertia Jzz (kg*m²)           0.0000 

Eccentricity (mm)           0.0000 

 

Type of force element Cylindrical gear 

Label in the model z1(GearPair_const1) 

Position on shaft (mm) [ylocal]         124.0000 

Position in global system (mm) [yglobal]         124.0000 

Operating pitch diameter (mm)          76.5149 

Helix angle (°)          13.1799 left 

Working pressure angle at normal section (°)          22.0148 

Position of contact (°)           0.0000 

Length of load application (mm)          50.0000 

Power (kW)          18.3260 driving (output) 

Torque (Nm)        -700.0000 

Axial force (N)       -4284.7820 

Shearing force X (N)       -7598.1428 

Shearing force Z (N)       18297.1011 

Bending moment X (Nm)           0.0000 

Bending moment Z (Nm)        -163.9247 

 

Bearing 
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Label in the model RollerBearing1 

Bearing type SKF 22210 E 

Bearing type Spherical roller bearings 

 SKF Explorer 

Bearing position (mm) [ylokal]  170.000 

Bearing position (mm) [yglobal]  170.000 

Attachment of external ring Set fixed bearing right 

Inner diameter (mm) [d]   50.000 

External diameter (mm) [D]   90.000 

Width (mm) [b]   23.000 

Corner radius (mm) [r]    1.100 

Basic static load rating (kN) [C0]    108.000 

Basic dynamic load rating (kN) [C]    107.000 

Fatigue load rating (kN) [Cu]     12.000 

Values for approximated geometry: 

Basic dynamic load rating (kN) [Ctheo]      0.000 

Basic static load rating (kN) [C0theo]      0.000 

 

 

Label in the model RollerBearing2 

Bearing type SKF 22310 E 

Bearing type Spherical roller bearings 

 SKF Explorer 

Bearing position (mm) [ylokal]   69.000 

Bearing position (mm) [yglobal]   69.000 

Attachment of external ring Set fixed bearing left 

Inner diameter (mm) [d]   50.000 

External diameter (mm) [D]  110.000 

Width (mm) [b]   40.000 

Corner radius (mm) [r]    2.000 

Basic static load rating (kN) [C0]    216.000 

Basic dynamic load rating (kN) [C]    228.000 

Fatigue load rating (kN) [Cu]     23.200 

Values for approximated geometry: 

Basic dynamic load rating (kN) [Ctheo]      0.000 

Basic static load rating (kN) [C0theo]      0.000 

 

 

 

 

 

Results 

 

Shaft 

 

Maximum deflection (μm)     30.597 

Position of the maximum (mm)    118.800 

Mass center of gravity (mm)     93.724 

Total axial load (N)  -4284.782 

Torsion under torque (°)     -0.098 

 

   

 

Bearing 

 

Probability of failure [n] 10.00 % 

Axial clearance [uA] 10.00 µm 

Lubricant Oil: Castrol Optigear Synthetic A 320 

Lubricant with additive, effect on bearing lifetime confirmed in tests. 



<Título da Dissertação de Mestrado> 

 

81 

 

Oil lubrication, on-line filtration, ISO4406 -/19/16 

Lubricant - service temperature [TB] 70.00 °C 

Limit for factor aISO [aISOmax] 50.00  

Oil level [hoil] 0.00 mm 

Oil bath lubrication 

 

Rolling bearings, classical calculation (contact angle considered) 

 

 

Shaft 'Shaft1' Rolling bearing 'RollerBearing1' 

Position (Y-coordinate) [y] 170.00 mm 

Dynamic equivalent load [P] 10.27 kN 

Equivalent load [P0] 10.27 kN 

Life modification factor for reliability[a1] 1.000  

Life modification factor [aISO] 0.602  

Nominal bearing service life [Lnh] 164512.99 h 

Modified bearing service life [Lnmh] 99019.17 h 

Operating viscosity [ν] 79.78 mm²/s 

Static safety factor [S0] 10.51  

Bearing reaction force [Fx] 2.515 kN 

Bearing reaction force [Fy] 0.000 kN 

Bearing reaction force [Fz] -9.960 kN 

Bearing reaction force [Fr] 10.273 kN (-75.83°) 

Oil level [H] 0.000 mm 

Load-independent moment of friction [M0] 0.101 Nm 

Load-dependent moment of friction [M1] 0.140 Nm 

Moment of friction, cylindrical roller bearing[M2] 0.000 Nm 

Moment of friction for seals determined according to SKF main catalog 4000/IV T DE:1994 

Torque of friction [Mloss] 0.241 Nm 

Power loss [Ploss] 6.311 W 

The moment of friction is calculated according to the details in SKF Catalog 1994. 

Displacement of bearing [ux] -5.595 µm 

Displacement of bearing [uy] -10.561 µm 

Displacement of bearing [uz] 21.793 µm 

Displacement of bearing [ur] 22.500 µm (104.4°) 

Misalignment of bearing [rx] -0.143 mrad (-0.49') 

Misalignment of bearing [ry] -1.703 mrad (-5.85') 

Misalignment of bearing [rz] -0.136 mrad (-0.47') 

Misalignment of bearing [rr] 0.197 mrad (0.68') 

 

 

Shaft 'Shaft1' Rolling bearing 'RollerBearing2' 

Position (Y-coordinate) [y] 69.00 mm 

Dynamic equivalent load [P] 18.11 kN 

Equivalent load [P0] 17.48 kN 

Life modification factor for reliability[a1] 1.000  

Life modification factor [aISO] 0.780  

Nominal bearing service life [Lnh] 309523.37 h 

Modified bearing service life [Lnmh] 241552.96 h 

Operating viscosity [ν] 79.78 mm²/s 

Static safety factor [S0] 12.36  

Bearing reaction force [Fx] 5.083 kN 

Bearing reaction force [Fy] 4.284 kN 

Bearing reaction force [Fz] -8.336 kN 

Bearing reaction force [Fr] 9.763 kN (-58.62°) 

Bearing reaction moment [Mx] -0.00 Nm 

Bearing reaction moment [My] 0.00 Nm 

Bearing reaction moment [Mz] 0.00 Nm 

Bearing reaction moment [Mr] 0.00 Nm (104.04°) 
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Oil level [H] 0.000 mm 

Load-independent moment of friction [M0] 0.169 Nm 

Load-dependent moment of friction [M1] 0.484 Nm 

Moment of friction, cylindrical roller bearing[M2] 0.000 Nm 

Moment of friction for seals determined according to SKF main catalog 4000/IV T DE:1994 

Torque of friction [Mloss] 0.653 Nm 

Power loss [Ploss] 17.108 W 

The moment of friction is calculated according to the details in SKF Catalog 1994. 

Displacement of bearing [ux] -11.509 µm 

Displacement of bearing [uy] -10.000 µm 

Displacement of bearing [uz] 19.334 µm 

Displacement of bearing [ur] 22.500 µm (120.77°) 

Misalignment of bearing [rx] 0.179 mrad (0.62') 

Misalignment of bearing [ry] -0.964 mrad (-3.31') 

Misalignment of bearing [rz] 0.007 mrad (0.02') 

Misalignment of bearing [rr] 0.179 mrad (0.62') 

 

 

Damage (%) [Lreq] (  20000.000) 

Bin no B1 B2 

 1  20.20   8.28 

---------------------------- 

Σ  20.20   8.28 

 

Utilization (%) [Lreq] (  20000.000) 

 B1 B2 

61.89  47.36 

Note: Utilization = (Lreq/Lh)^(1/k) 

Ball bearing: k = 3, roller bearing: k = 10/3 

 

B1: RollerBearing1 

B2: RollerBearing2 
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Figure: Deformation (bending etc.) (Arbitrary plane 112.9785196 121) 

 

 

 

Nominal stresses, without taking into account stress concentrations 

GEH(von Mises): sigV = ((sigB+sigZ,D)^2 + 3*(tauT+tauS)^2)^1/2 

SSH(Tresca): sigV = ((sigB-sigZ,D)^2 + 4*(tauT+tauS)^2)^1/2 

 

Figure: Equivalent stress 

 

 

   

  

End of Report lines:            291 
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Straight-sided spline [M02b] 

 

 

Calculation method: G.Niemann, Maschinenelemente I, 4th Edition, 2005. 

 

Label DIN ISO 14:1986 (Light series) 

Inner diameter (mm) [d1]      46.00 

External diameter (mm) [d2]      50.00 

Medium diameter (mm) [dm]      48.00 

Number of keys [nK]       8.00 

Width (mm) [b]       9.00 

Height of key (mm) [h]       2.00 

Supporting length (mm) [ltr]      20.00 

Length factor [k1]       1.04 

Participation factor (equivalent) [kphibeq]       1.30 

Participation factor (maximum load) [kphibmax]       1.10 

Nominal torque (Nm) [Tnenn]     700.00 

 Application factor [KA]       1.00 

 Service torque (Nm) [Teq]     700.00 

Maximum torque (Nm) [Tmax]     700.00 

Number of load peaks [NL]       1000 

Torque curve: No alternating torque 

Load direction changing coefficient [fw]       1.00 

Manufacturing tolerances according to Niemann H7 

 

 

 

 

Shaft 

 

Material 42 CrMo 4 (1) 

Type Through hardened steel 

Treatment alloyed, through hardened 

Tensile strength (N/mm²) [Rm]     900.00 (d=40- 100mm) 

Yield point (N/mm²) [Rp]     650.00 (d=40- 100mm) 

 

Pressure stress (equiv. load) (N/mm²) [peq]     123.44 

Pressure stress (maxim. load) (N/mm²) [pmax]     123.44 

Support factor [fs]       1.20 

Load peak coefficient [fL]       1.50 

Hardness influence coefficient [fH]       1.00 

Permissible pressure (N/mm²) [pzuleq]     780.00 

Permissible pressure (N/mm²) [pzulmax]    1170.00 

fw * pzul / peq       6.32 

fL * pzul / pmax       9.48 

 

Required safety       1.00 
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Minimal safety       6.32 

 

 

Hub 

 

Material 18CrNiMo7-6 

Type Case-carburized steel 

Treatment case-hardened 

Tensile strength (N/mm²) [Rm]     600.00 (d= 0-  0mm) 

Yield point (N/mm²) [Rp]     425.00 (d= 0-  0mm) 

 

Small external diameter (mm) [D1]     115.00 

Big external diameter (mm) [D2]     115.00 

Width of hub-part with D2 (mm) [c]      20.00 

Equivalent diameter hub (mm) [D]     115.00 

Distance a0 (mm) [a0]       0.00 

Pressure stress (equiv. load) (N/mm²) [peq]     123.44 

Pressure stress (maxim. load) (N/mm²) [pmax]     123.44 

Support factor [fs]       1.50 

Load peak coefficient [fL]       1.50 

Hardness influence coefficient [fH]       1.15 

Permissible pressure (N/mm²) [pzuleq]     733.13 

Permissible pressure (N/mm²) [pzulmax]    1099.69 

fw * pzul / peq       5.94 

fL * pzul / pmax       8.91 

 

Required safety       1.00 

Minimal safety       5.94 

 

Remarks: 

Pressure load: p(eq,max) = kphib(eq,max)*k1*T*2000/(dm*ltr*h*z) 

Coefficient for load direction changes according to DIN 6892:1998/ fig. 6 

pzuleq = fs*fH*fw*(Rm,Rp) 

pzulmax = fs*fH*fL*(Rm,Rp) 

(Rm:for brittle material; Rp:for ductile material) 

  

End of Report lines:             90 
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Keys [M02a] 

 

 

Calculation method: DIN 6892-B:2012 

 

Label DIN 6885.1:1968 Default 

Key width (mm) [b]      14.00 

Key height (mm) [h]       9.00 

Chamfer (mean value) (mm) [r]       0.50 

 

Shaft diameter (mm) [d]      50.00 

 

Nominal torque (Nm) [T]     700.00 

 Application factor [KA]       1.60 

 equivalent torque (Nm) [Teq]    1120.00 

Maximum torque (Nm) [Tmax]    1120.00 

Minimal frictional torque for interference fit (Nm) [TRmin]       0.00 

Torque curve: No alternating torque 

Number of load peaks [NL]       1000 

Number of change of load direction [NW]          1 

Load direction changing coefficient [fw]       1.00 

 

Number of keys [i]          1 

Load factor [phi]       1.00 

 

equivalent circumferential stress (N) [Feq]   44800.00 

Maximal circumferential force (N) [Fmax]   44800.00 

Contact coefficient for equivalent surface pressure [Kneq]       1.00 

Contact coefficient for maximal surface pressure [Knmax]       1.00 

Help coefficient [Kle]      1.174 

Load distribution coefficient [Kl]      1.174 

Friction factor [KReq]      1.000 

Friction factor [KR]      1.000 

 

 

 

 

Shaft 

 

Material 42 CrMo 4 (1) 

Type Through hardened steel 

Treatment alloyed, through hardened 

Tensile strength (N/mm²) [Rm]     900.00 (d=40- 100mm) 

Yield point (N/mm²) [Re]     650.00 (d=40- 100mm) 

 

Groove depth shaft (minimal value) (mm) [t1]       5.50 

Chamfer on shaft (mm) [s1]       0.01 

Supporting key length (mm) [ltr]      50.00 

Supporting key height (mm) [t1tr]       3.99 

Pressure stress (N/mm²) [peq]     263.91 

Pressure stress (N/mm²) [pmax]     263.91 
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Support factor [fs]       1.30 

Hardness influence coefficient [fH]       1.00 

Permissible surface pressure (N/mm²) [pzul]     845.00 

Load peak frequency coefficient [fL]       1.50 

Load direction changing coefficient [fw]       1.00 

Required safety against flow (fw * pzul / peq) [SFeq]       3.20 

Required safety against flow (fL * pzul / pmax) [SFmax]       4.80 

Minimal safety [SF]       3.20 

 

 

Hub 

 

Material 18CrNiMo7-6 

Type Case-carburized steel 

Treatment case-hardened 

Tensile strength (N/mm²) [Rm]    1200.00 (d= 0- 16mm) 

Yield point (N/mm²) [Re]     850.00 (d= 0- 16mm) 

 

Groove depth hub (minimal value) (mm) [t2]       3.80 

Chamfer on hub (mm) [s2]       0.01 

Supporting key length (mm) [ltr]      50.00 

Supporting key height (mm) [t2tr]       3.99 

Small outside diameter of hub (mm) [D1]      70.00 

Big outside diameter of hub (mm) [D2]      70.00 

Width of hub-part with D2 (mm) [c]      50.00 

Equivalent diameter hub (mm) [D]      70.00 

Distance a0 (Figure 2, DIN 6892) (mm) [a0]      14.00 

Pressure stress (N/mm²) [peq]     263.52 

Pressure stress (N/mm²) [pmax]     263.52 

Support factor [fs]       1.50 

Hardness influence coefficient [fH]       1.15 

Permissible surface pressure (N/mm²) [pzul]    1466.25 

Load peak frequency coefficient [fL]       1.50 

Load direction changing coefficient [fw]       1.00 

Required safety against flow (fw * pzul / peq) [SFeq]       5.56 

Required safety against flow (fL * pzul / pmax) [SFmax]       8.35 

Minimal safety [SF]       5.56 

 

 

Key 

 

Material C60 

Type Through hardened steel 

Treatment unalloyed, through hardened 

Tensile strength (N/mm²) [Rm]     850.00 (d= 0- 16mm) 

Yield point (N/mm²) [Re]     580.00 (d= 0- 16mm) 

Pressure stress (N/mm²) [peq]     263.91 /     263.52 

Pressure stress (N/mm²) [pmax]     263.91 /     263.52 

Support factor [fs]       1.10 

Hardness influence coefficient [fH]       1.00 

Permissible surface pressure (N/mm²) [pzul]     638.00 

Load peak frequency coefficient [fL]       1.50 

Load direction changing coefficient [fw]       1.00 

Required safety against flow (fw * pzul / peq) [SFeq]       2.42 

Required safety against flow (fL * pzul / pmax) [SFmax]       3.63 

Minimal safety [SF]       2.42 

 

Cross section area (mm²) [b*ltr]     700.00 

Shear stress (N/mm²) [tau]      64.00 
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Remarks: 

 

Safety = Minimum (fw*pzul/peq, fL*pzul/pmax) 

Condition according to DIN 6892 Safety >= 1.0 

Chamfer on key: Mean value as in examples in DIN 6892 

Groove depth: Minimum value as in examples in DIN 6892 

 

  

End of Report lines:            127 
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Keys [M02a] 

 

 

Calculation method: DIN 6892-B:2012 

 

Label DIN 6885.1:1968 Default 

Key width (mm) [b]      22.00 

Key height (mm) [h]      14.00 

Chamfer (mean value) (mm) [r]       0.70 

 

Shaft diameter (mm) [d]      80.00 

 

Nominal torque (Nm) [T]    2666.67 

 Application factor [KA]       1.25 

 equivalent torque (Nm) [Teq]    3333.33 

Maximum torque (Nm) [Tmax]    3333.33 

Minimal frictional torque for interference fit (Nm) [TRmin]       0.00 

Torque curve: No alternating torque 

Number of load peaks [NL]       1000 

Number of change of load direction [NW]          1 

Load direction changing coefficient [fw]       1.00 

 

Number of keys [i]          1 

Load factor [phi]       1.00 

 

equivalent circumferential stress (N) [Feq]   83333.33 

Maximal circumferential force (N) [Fmax]   83333.33 

Contact coefficient for equivalent surface pressure [Kneq]       1.00 

Contact coefficient for maximal surface pressure [Knmax]       1.00 

Help coefficient [Kle]      1.065 

Load distribution coefficient [Kl]      1.065 

Friction factor [KReq]      1.000 

Friction factor [KR]      1.000 

 

 

 

 

Shaft 

 

Material 42 CrMo 4 (1) 

Type Through hardened steel 

Treatment alloyed, through hardened 

Tensile strength (N/mm²) [Rm]     900.00 (d=40- 100mm) 

Yield point (N/mm²) [Re]     650.00 (d=40- 100mm) 

 

Groove depth shaft (minimal value) (mm) [t1]       9.00 

Chamfer on shaft (mm) [s1]       0.01 
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Supporting key length (mm) [ltr]      50.00 

Supporting key height (mm) [t1tr]       6.74 

Pressure stress (N/mm²) [peq]     263.16 

Pressure stress (N/mm²) [pmax]     263.16 

Support factor [fs]       1.30 

Hardness influence coefficient [fH]       1.00 

Permissible surface pressure (N/mm²) [pzul]     845.00 

Load peak frequency coefficient [fL]       1.50 

Load direction changing coefficient [fw]       1.00 

Required safety against flow (fw * pzul / peq) [SFeq]       3.21 

Required safety against flow (fL * pzul / pmax) [SFmax]       4.82 

Minimal safety [SF]       3.21 

 

 

Hub 

 

Material 18CrNiMo7-6 

Type Case-carburized steel 

Treatment case-hardened 

Tensile strength (N/mm²) [Rm]     600.00 (d= 0-  0mm) 

Yield point (N/mm²) [Re]     425.00 (d= 0-  0mm) 

 

Groove depth hub (minimal value) (mm) [t2]       5.40 

Chamfer on hub (mm) [s2]       0.01 

Supporting key length (mm) [ltr]      50.00 

Supporting key height (mm) [t2tr]       5.84 

Small outside diameter of hub (mm) [D1]     297.00 

Big outside diameter of hub (mm) [D2]     297.00 

Width of hub-part with D2 (mm) [c]      50.00 

Equivalent diameter hub (mm) [D]     297.00 

Distance a0 (Figure 2, DIN 6892) (mm) [a0]      25.00 

Pressure stress (N/mm²) [peq]     304.19 

Pressure stress (N/mm²) [pmax]     304.19 

Support factor [fs]       1.50 

Hardness influence coefficient [fH]       1.15 

Permissible surface pressure (N/mm²) [pzul]     733.13 

Load peak frequency coefficient [fL]       1.50 

Load direction changing coefficient [fw]       1.00 

Required safety against flow (fw * pzul / peq) [SFeq]       2.41 

Required safety against flow (fL * pzul / pmax) [SFmax]       3.62 

Minimal safety [SF]       2.41 

 

 

Key 

 

Material C60 

Type Through hardened steel 

Treatment unalloyed, through hardened 

Tensile strength (N/mm²) [Rm]     850.00 (d= 0- 16mm) 

Yield point (N/mm²) [Re]     580.00 (d= 0- 16mm) 

Pressure stress (N/mm²) [peq]     263.16 /     304.19 

Pressure stress (N/mm²) [pmax]     263.16 /     304.19 

Support factor [fs]       1.10 

Hardness influence coefficient [fH]       1.00 

Permissible surface pressure (N/mm²) [pzul]     638.00 

Load peak frequency coefficient [fL]       1.50 

Load direction changing coefficient [fw]       1.00 

Required safety against flow (fw * pzul / peq) [SFeq]       2.10 

Required safety against flow (fL * pzul / pmax) [SFmax]       3.15 
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Minimal safety [SF]       2.10 

 

Cross section area (mm²) [b*ltr]    1100.00 

Shear stress (N/mm²) [tau]      75.76 

 

 

Remarks: 

 

Safety = Minimum (fw*pzul/peq, fL*pzul/pmax) 

Condition according to DIN 6892 Safety >= 1.0 

Chamfer on key: Mean value as in examples in DIN 6892 

Groove depth: Minimum value as in examples in DIN 6892 

 

  

End of Report lines:            127 
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Keys [M02a] 

 

 

Calculation method: DIN 6892-B:2012 

 

Label DIN 6885.1:1968 Form G,H,J 

Key width (mm) [b]      22.00 

Key height (mm) [h]      14.00 

Chamfer (mean value) (mm) [r]       0.70 

Draft angle (mm) [a]       5.50 

 

Shaft diameter (mm) [d]      80.00 

 

Nominal torque (Nm) [T]    2666.67 

 Application factor [KA]       1.25 

 equivalent torque (Nm) [Teq]    3333.33 

Maximum torque (Nm) [Tmax]    3333.33 

Minimal frictional torque for interference fit (Nm) [TRmin]       0.00 

Torque curve: No alternating torque 

Number of load peaks [NL]       1000 

Number of change of load direction [NW]          1 

Load direction changing coefficient [fw]       1.00 

 

Number of keys [i]          1 

Load factor [phi]       1.00 

 

equivalent circumferential stress (N) [Feq]   83333.33 

Maximal circumferential force (N) [Fmax]   83333.33 

Contact coefficient for equivalent surface pressure [Kneq]       1.00 

Contact coefficient for maximal surface pressure [Knmax]       1.00 

Help coefficient [Kle]      1.045 

Load distribution coefficient [Kl]      1.045 

Friction factor [KReq]      1.000 

Friction factor [KR]      1.000 

 

 

 

 

Shaft 

 

Material 42 CrMo 4 (1) 

Type Through hardened steel 

Treatment alloyed, through hardened 

Tensile strength (N/mm²) [Rm]     900.00 (d=40- 100mm) 

Yield point (N/mm²) [Re]     650.00 (d=40- 100mm) 

 

Groove depth shaft (minimal value) (mm) [t1]       9.00 

Chamfer on shaft (mm) [s1]       0.01 

Supporting key length (mm) [ltr]      40.00 

Supporting key height (mm) [t1tr]       6.74 

Pressure stress (N/mm²) [peq]     408.17 
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Pressure stress (N/mm²) [pmax]     408.17 

Support factor [fs]       1.30 

Hardness influence coefficient [fH]       1.00 

Permissible surface pressure (N/mm²) [pzul]     845.00 

Load peak frequency coefficient [fL]       1.50 

Load direction changing coefficient [fw]       1.00 

Required safety against flow (fw * pzul / peq) [SFeq]       2.07 

Required safety against flow (fL * pzul / pmax) [SFmax]       3.11 

Minimal safety [SF]       2.07 

 

 

Hub 

 

Material 18CrNiMo7-6 

Type Case-carburized steel 

Treatment case-hardened 

Tensile strength (N/mm²) [Rm]     900.00 (d=40- 100mm) 

Yield point (N/mm²) [Re]     640.00 (d=40- 100mm) 

 

Groove depth hub (minimal value) (mm) [t2]       5.40 

Chamfer on hub (mm) [s2]       0.01 

Supporting key length (mm) [ltr]      40.00 

Supporting key height (mm) [t2tr]       5.84 

Small outside diameter of hub (mm) [D1]     201.00 

Big outside diameter of hub (mm) [D2]     201.00 

Width of hub-part with D2 (mm) [c]      40.00 

Equivalent diameter hub (mm) [D]     201.00 

Distance a0 (Figure 2, DIN 6892) (mm) [a0]      25.00 

Pressure stress (N/mm²) [peq]     373.10 

Pressure stress (N/mm²) [pmax]     373.10 

Support factor [fs]       1.50 

Hardness influence coefficient [fH]       1.15 

Permissible surface pressure (N/mm²) [pzul]    1104.00 

Load peak frequency coefficient [fL]       1.50 

Load direction changing coefficient [fw]       1.00 

Required safety against flow (fw * pzul / peq) [SFeq]       2.96 

Required safety against flow (fL * pzul / pmax) [SFmax]       4.44 

Minimal safety [SF]       2.96 

 

 

Key 

 

Material C60 

Type Through hardened steel 

Treatment unalloyed, through hardened 

Tensile strength (N/mm²) [Rm]     850.00 (d= 0- 16mm) 

Yield point (N/mm²) [Re]     580.00 (d= 0- 16mm) 

Pressure stress (N/mm²) [peq]     408.17 /     373.10 

Pressure stress (N/mm²) [pmax]     408.17 /     373.10 

Support factor [fs]       1.10 

Hardness influence coefficient [fH]       1.00 

Permissible surface pressure (N/mm²) [pzul]     638.00 

Load peak frequency coefficient [fL]       1.50 

Load direction changing coefficient [fw]       1.00 

Required safety against flow (fw * pzul / peq) [SFeq]       1.56 

Required safety against flow (fL * pzul / pmax) [SFmax]       2.34 

Minimal safety [SF]       1.56 

 

Cross section area (mm²) [b*ltr]     880.00 
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Shear stress (N/mm²) [tau]      94.70 

 

 

Remarks: 

 

Safety = Minimum (fw*pzul/peq, fL*pzul/pmax) 

Condition according to DIN 6892 Safety >= 1.0 

Chamfer on key: Mean value as in examples in DIN 6892 

Groove depth: Minimum value as in examples in DIN 6892 

 

  

End of Report lines:            128 
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  File   

Name :          Unnamed 

Changed by:           em11158 on: 29.06.2020 at: 08:34:49 

  

 

 

 

Analysis of shafts, axle and beams 

 

 

Input data 

 

Coordinate system shaft: see picture W-002 

 

 

Label Shaft2 

Drawing 

Initial position (mm)      0.000 

Length (mm)    279.000 

Speed (1/min)     65.63 

Sense of rotation: counter clockwise 

 

Material 42 CrMo 4 (1) 

Young's modulus (N/mm²) 206000.000 

Poisson's ratio nu      0.300 

Density (kg/m³)   7830.000 

Coefficient of thermal expansion (10^-6/K)     11.500 

Temperature (°C)     20.000 

Weight of shaft (kg)     12.265 

Weight of shaft, including additional masses (kg)     12.265 

Mass moment of inertia (kg*m²)      0.011 

Momentum of mass GD2 (Nm²)      0.448 

 

Weight towards (  0.000,  0.000, -1.000) 

Consider deformations due to shearing 

Shear correction coefficient      1.100 

Rolling bearing stiffness is calculated from inner bearing geometry 

Tolerance field: Mean value 

Reference temperature (°C)     20.000 
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Figure: Load applications 

 

 

 

 

Shaft definition (Shaft2) 

 

Outer contour 

 

Cylinder (Cylinder)    0.000mm ...   40.000mm  

Diameter (mm) [d]    80.0000 

Length (mm) [l]    40.0000 

Surface roughness (µm) [Rz]     8.0000 

 

Taper (Taper)   40.000mm ...   50.000mm  

Diameter left (mm) [dl]    80.0000 

Diameter right (mm) [dr]    80.0000 

Length (mm) [l]    10.0000 

Surface roughness (µm) [Rz]     8.0000 

 

Cylinder (Cylinder)   50.000mm ...  108.000mm  

Diameter (mm) [d]    80.0000 

Length (mm) [l]    58.0000 

Surface roughness (µm) [Rz]     8.0000 

 

Cylinder (Cylinder)  108.000mm ...  166.000mm  

Diameter (mm) [d]   100.0000 

Length (mm) [l]    58.0000 

Surface roughness (µm) [Rz]     8.0000 

 

Cylinder (Cylinder)  166.000mm ...  224.000mm  

Diameter (mm) [d]    80.0000 

Length (mm) [l]    58.0000 

Surface roughness (µm) [Rz]     8.0000 
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Taper (Taper)  224.000mm ...  234.000mm  

Diameter left (mm) [dl]    80.0000 

Diameter right (mm) [dr]    80.0000 

Length (mm) [l]    10.0000 

Surface roughness (µm) [Rz]     8.0000 

 

Cylinder (Cylinder)  234.000mm ...  279.000mm  

Diameter (mm) [d]    80.0000 

Length (mm) [l]    45.0000 

Surface roughness (µm) [Rz]     8.0000 

 

 

Forces 

 

Type of force element Cylindrical gear 

Label in the model z2(GearPair_const1) 

Position on shaft (mm) [ylocal]          75.0000 

Position in global system (mm) [yglobal]          75.0000 

Operating pitch diameter (mm)         291.4852 

Helix angle (°)          13.1799 right 

Working pressure angle at normal section (°)          22.0148 

Position of contact (°)         180.0000 

Length of load application (mm)          50.0000 

Power (kW)          18.3260 driven (input) 

Torque (Nm)       -2666.6667 

Axial force (N)        4284.7820 

Shearing force X (N)        7598.1428 

Shearing force Z (N)      -18297.1012 

Bending moment X (Nm)          -0.0000 

Bending moment Z (Nm)        -624.4752 

 

Type of force element Cylindrical gear 

Label in the model z3(GearPair_const2) 

Position on shaft (mm) [ylocal]         204.0000 

Position in global system (mm) [yglobal]         204.0000 

Operating pitch diameter (mm)         177.6552 

Spur gear 

Working pressure angle at normal section (°)          27.2994 

Position of contact (°)         180.0000 

Length of load application (mm)          40.0000 

Power (kW)          18.3260 driving (output) 

Torque (Nm)        2666.6667 

Axial force (N)          -0.0000 

Shearing force X (N)       15494.4170 

Shearing force Z (N)       30020.7028 

Bending moment X (Nm)           0.0000 

Bending moment Z (Nm)           0.0000 

 

Bearing 

 

Label in the model RollerBearing3 

Bearing type SKF 22216 EK 

Bearing type Spherical roller bearings 

 SKF Explorer 

Bearing position (mm) [ylokal]  251.000 

Bearing position (mm) [yglobal]  251.000 

Attachment of external ring Set fixed bearing right 

Inner diameter (mm) [d]   80.000 

External diameter (mm) [D]  140.000 
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Width (mm) [b]   33.000 

Corner radius (mm) [r]    2.000 

Number of rolling bodies [Z] 11 

Rolling body reference circle (mm) [Dpw]  113.256 

Diameter rolling body (mm) [Dw]   20.881 

Rolling body length (mm) [Lwe]   16.520 

Diameter, external race (mm) [do]  133.971 

Diameter, internal race (mm) [di]   92.606 

Radius of curvature, external race (mm) [ro]   67.735 

Radius of curvature, internal race (mm) [ri]   67.735 

Calculation with approximate bearings internal geometry (*) 

Bearing clearance   DIN 620:1988 C0 (65.00 µm) 

Basic static load rating (kN) [C0]    270.000 

Basic dynamic load rating (kN) [C]    243.000 

Fatigue load rating (kN) [Cu]     29.000 

Values for approximated geometry: 

Basic dynamic load rating (kN) [Ctheo]    242.878 

Basic static load rating (kN) [C0theo]    270.016 

 

 

Label in the model RollerBearing4 

Bearing type SKF 22216 EK 

Bearing type Spherical roller bearings 

 SKF Explorer 

Bearing position (mm) [ylokal]   23.000 

Bearing position (mm) [yglobal]   23.000 

Attachment of external ring Set fixed bearing left 

Inner diameter (mm) [d]   80.000 

External diameter (mm) [D]  140.000 

Width (mm) [b]   33.000 

Corner radius (mm) [r]    2.000 

Number of rolling bodies [Z] 11 

Rolling body reference circle (mm) [Dpw]  113.256 

Diameter rolling body (mm) [Dw]   20.881 

Rolling body length (mm) [Lwe]   16.520 

Diameter, external race (mm) [do]  133.971 

Diameter, internal race (mm) [di]   92.606 

Radius of curvature, external race (mm) [ro]   67.735 

Radius of curvature, internal race (mm) [ri]   67.735 

Calculation with approximate bearings internal geometry (*) 

Bearing clearance   DIN 620:1988 C0 (65.00 µm) 

Basic static load rating (kN) [C0]    270.000 

Basic dynamic load rating (kN) [C]    243.000 

Fatigue load rating (kN) [Cu]     29.000 

Values for approximated geometry: 

Basic dynamic load rating (kN) [Ctheo]    242.878 

Basic static load rating (kN) [C0theo]    270.016 

 

 

 

 

 

Results 

 

Shaft 

 

Maximum deflection (μm)     67.601 

Position of the maximum (mm)    279.000 

Mass center of gravity (mm)    139.238 
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Total axial load (N)   4284.782 

Torsion under torque (°)      0.045 

 

   

 

Bearing 

 

Probability of failure [n] 10.00 % 

Axial clearance [uA] 10.00 µm 

Lubricant Oil: Klübersynth GEM 2-320 

Lubricant with additive, effect on bearing lifetime confirmed in tests. 

Oil lubrication, on-line filtration, ISO4406 -/19/16 

Lubricant - service temperature [TB] 70.00 °C 

Limit for factor aISO [aISOmax] 50.00  

Oil level [hoil] 0.00 mm 

Oil bath lubrication 

 

Rolling bearing service life according to ISO/TS 16281:2008 

 

 

Shaft 'Shaft2' Rolling bearing 'RollerBearing3' 

Position (Y-coordinate) [y] 251.00 mm 

Dynamic equivalent load [P] 38.64 kN 

Equivalent load [P0] 37.78 kN 

Life modification factor for reliability[a1] 1.000  

Life modification factor [aISO] 0.246  

Nominal bearing service life [Lnh] 116633.82 h 

Modified bearing service life [Lnmh] 28715.84 h 

Operating viscosity [ν] 88.84 mm²/s 

Minimum EHL lubricant film thickness [hmin] 0.000 µm 

Static safety factor [S0] 7.15  

Calculation with approximate bearings internal geometry 

Operating bearing clearance [Pd] 65.000 µm 

Reference rating service life [Lnrh] 244813.95 h 

Modified reference rating service life [Lnrmh] 69940.60 h 

Effective static safety factor [S0w] 4.57  

Static safety factor [S0ref] 5.25  

Equivalent load [P0ref] 51.39 kN 

Bearing reaction force [Fx] -16.771 kN 

Bearing reaction force [Fy] -4.281 kN 

Bearing reaction force [Fz] -19.597 kN 

Bearing reaction force [Fr] 25.794 kN (-130.56°) 

Displacement of bearing [ux] 40.512 µm 

Displacement of bearing [uy] 107.057 µm 

Displacement of bearing [uz] 47.461 µm 

Displacement of bearing [ur] 62.400 µm (49.52°) 

Misalignment of bearing [rx] 0.310 mrad (1.07') 

Misalignment of bearing [ry] 0.793 mrad (2.73') 

Misalignment of bearing [rz] 0.102 mrad (0.35') 

Misalignment of bearing [rr] 0.326 mrad (1.12') 

 

 

Shaft 'Shaft2' Rolling bearing 'RollerBearing4' 

Position (Y-coordinate) [y] 23.00 mm 

Dynamic equivalent load [P] 10.19 kN 

Equivalent load [P0] 10.19 kN 

Life modification factor for reliability[a1] 1.000  

Life modification factor [aISO] 0.492  

Nominal bearing service life [Lnh] > 1000000 h 
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Modified bearing service life [Lnmh] > 1000000 h 

Operating viscosity [ν] 88.84 mm²/s 

Minimum EHL lubricant film thickness [hmin] 0.000 µm 

Static safety factor [S0] 26.50  

Calculation with approximate bearings internal geometry 

Operating bearing clearance [Pd] 65.000 µm 

Reference rating service life [Lnrh] > 1000000 h 

Modified reference rating service life [Lnrmh] > 1000000 h 

Effective static safety factor [S0w] 11.13  

Static safety factor [S0ref] 19.50  

Equivalent load [P0ref] 13.85 kN 

Bearing reaction force [Fx] -6.320 kN 

Bearing reaction force [Fy] 0.000 kN 

Bearing reaction force [Fz] 7.994 kN 

Bearing reaction force [Fr] 10.190 kN (128.33°) 

Displacement of bearing [ux] 33.870 µm 

Displacement of bearing [uy] 107.699 µm 

Displacement of bearing [uz] -42.489 µm 

Displacement of bearing [ur] 54.337 µm (-51.44°) 

Misalignment of bearing [rx] 0.396 mrad (1.36') 

Misalignment of bearing [ry] 0.000 mrad (0') 

Misalignment of bearing [rz] -0.157 mrad (-0.54') 

Misalignment of bearing [rr] 0.426 mrad (1.46') 

 

(*) Note about roller bearings with an approximated bearing geometry: 

The internal geometry of these bearings has not been input in the database. 

The geometry is back-calculated as specified in ISO 281, from C and C0 (details in the manufacturer's catalog). 

For this reason, the geometry may be different from the actual geometry. 

This can lead to differences in the service life calculation and, more importantly, the roller bearing stiffness. 

 

Damage (%) [Lreq] (  20000.000) 

Bin no B1 B2 

 1  28.60   0.47 

---------------------------- 

Σ  28.60   0.47 

 

Utilization (%) [Lreq] (  20000.000) 

 B1 B2 

68.69  25.12 

Note: Utilization = (Lreq/Lh)^(1/k) 

Ball bearing: k = 3, roller bearing: k = 10/3 

 

B1: RollerBearing3 

B2: RollerBearing4 

 

 

   



<Título da Dissertação de Mestrado> 

 

101 

 

 

Figure: Deformation (bending etc.) (Arbitrary plane 56.14262912 121) 

 

 

 

Nominal stresses, without taking into account stress concentrations 

GEH(von Mises): sigV = ((sigB+sigZ,D)^2 + 3*(tauT+tauS)^2)^1/2 

SSH(Tresca): sigV = ((sigB-sigZ,D)^2 + 4*(tauT+tauS)^2)^1/2 

 

Figure: Equivalent stress 
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Strength calculation according to DIN 743:2012 

 

Summary 

 

Shaft2 

  

 

Material 42 CrMo 4 (1) 

Material type Through hardened steel 

Material treatment alloyed, through hardened 

Surface treatment No 

 

Calculation of endurance limit and the static strength 

 

 

Calculation for load case 2 (σav/σmv = const) 

Cross section Position (Y-Coord) (mm) 

A    35.00 Own Input 

B    50.00 Own Input 

C   100.00 Own Input 

D   168.00 Own Input 

 

Results: 

Cross section Kfb Kfσ K2d SD SS 

A     1.00     0.87     0.84   132.98   187.02 

B     1.00     0.87     0.84    59.10    83.12 

C     1.00     0.87     0.84     7.54     9.24 

D     1.00     0.87     0.84     7.35     9.15 

 

Required safeties:     1.20     1.20 

 

Abbreviations: 

Kfb: Notch factor bending 

Kfσ: Surface factor 

K2d: size factor bending 

SD: Safety endurance limit 

SS: Safety against yield point 

 

 

 

 

Utilization (%) [Smin/S] 

 

Cross section Static Endurance 

A    0.642    0.902 

B    1.444    2.031 

C   12.988   15.922 

D   13.112   16.318 

 

Maximum utilization (%) [A]     16.318 
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Utilization = Smin/S (%) 

 

Figure: Strength 

 

 

 

 

 

Calculation details 

 

General statements 

 

Label                                                      Shaft2 

Drawing 

Length (mm) [l]     279.00 

Speed (1/min) [n]      65.63 

 

Material 42 CrMo 4 (1) 

Material type Through hardened steel 

Material treatment alloyed, through hardened 

Surface treatment No 

 

 Tension/Compression Bending Torsion Shearing 

Load factor static calculation    1.700    1.700    1.700    1.700 

Load factor endurance limit    1.000    1.000    1.000    1.000 

 

Reference diameter material (mm) [dB]      16.00 

σB according to DIN 743 (at dB) (N/mm²) [σB]    1100.00 

σS according to DIN 743 (at dB) (N/mm²) [σS]     900.00 

[σzdW] (bei dB) (N/mm²)     440.00 

[σbW] (bei dB) (N/mm²)     550.00 

[τtW] (bei dB) (N/mm²)     330.00 

Thickness of raw material (mm) [dWerkst]     110.00 

Material data calculated according DIN743/3 with K1(d) 
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Material strength calculated from size of raw material 

Geometric size factor K1d calculated from raw material diameter 

[σBeff] (N/mm²)     860.54 

[σSeff] (N/mm²)     643.79 

[σbF] (N/mm²)     772.55 

[τtF] (N/mm²)     446.03 

[σBRand] (N/mm²)     708.00 

 

[σzdW] (N/mm²)     344.22 

[σbW] (N/mm²)     430.27 

[τtW] (N/mm²)     258.16 

 

Endurance limit for single stage use 

 

Calculation for load case 2 (σ.av/σ.mv = const) 

 

 

Cross section 'A' Own Input  

Comment 

Position (Y-Coordinate) (mm) [y]  35.000 

External diameter (mm) [da]  80.000 

Inner diameter (mm) [di]   0.000 

Notch effect Own Input 

Mean roughness (µm) [Rz]   8.000 

 

 Tension/Compression Bending Torsion Shearing 

Load: (N) (Nm) 

Mean value [Fzdm, Mbm, Tm, Fqm]      2.0      0.0      0.0      0.0 

Amplitude [Fzda, Mba, Ta, Fqa]      2.0    122.1      0.0  10180.6 

Maximum value [Fzdmax, Mbmax, Tmax, Fqmax]     6.9    207.6      0.0  

17307.1 

Cross section, moment of resistance: (mm²) 

[A, Wb, Wt, A]   5026.5  50265.5 100531.0   5026.5 

 

 

Stresses: (N/mm²) 

[σzdm, σbm, τm, τqm] (N/mm²)   0.000   0.000   0.000   0.000 

[σzda, σba, τa, τqa] (N/mm²)   0.000   2.429   0.000   2.700 

[σzdmax,σbmax,τmax,τqmax] (N/mm²)   0.001   4.129   0.000   4.591 

 

Technological size influence [K1(σB)]   0.782 

 [K1(σS)]   0.715 

 

 

 Tension/Compression Bending Torsion 

 

Notch effect coefficient [ß(dB)]   0.000   0.000   0.000 

[dB] (mm) =   0.0 

Geometrical size influence [K3(d)]   0.000   0.000   0.000 

Geometrical size influence [K3(dB)]   0.000   0.000   0.000 

Notch effect coefficient [ß]   1.000   1.000   1.000 

Geometrical size influence [K2(d)]   1.000   0.842   0.842 

Influence coefficient surface roughness [KF]   0.874   0.874   0.928 

Surface stabilization factor [KV]   1.000   1.000   1.000 

Total influence coefficient [K]   1.144   1.332   1.266 

 

Present safety for endurance limit: 

Equivalent mean stress (N/mm²) [σmV]   0.000 

Equivalent mean stress (N/mm²) [τmV]   0.000 
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Fatigue limit of part (N/mm²) [σWK] 300.875 323.088 203.961 

Influence coefficient of mean stress sensitivity. 

 [ψσK]   0.212   0.231   0.134 

Permissible amplitude (N/mm²) [σADK] 277.119 323.075 197.750 

Safety against fatigue [S] 132.983 

Required safety against fatigue [Smin]   1.200 

Result (%) [S/Smin] 11081.9 

 

Present safety 

for proof against exceed of yield point: 

Static notch sensitivity factor [K2F]   1.000   1.200   1.200 

Increase coefficient [γF]   1.000   1.000   1.000 

Yield stress of part (N/mm²) [σFK] 643.795 772.553 446.034 

Safety yield stress [S] 187.017 

Required safety [Smin]   1.200 

Result (%) [S/Smin] 15584.8 

 

 

 

 

 

Cross section 'B' Own Input  

Comment 

Position (Y-Coordinate) (mm) [y]  50.000 

External diameter (mm) [da]  80.000 

Inner diameter (mm) [di]   0.000 

Notch effect Own Input 

Mean roughness (µm) [Rz]   8.000 

 

 Tension/Compression Bending Torsion Shearing 

Load: (N) (Nm) 

Mean value [Fzdm, Mbm, Tm, Fqm]      2.0      0.0      0.0      0.0 

Amplitude [Fzda, Mba, Ta, Fqa]      2.0    274.8      0.0  10176.1 

Maximum value [Fzdmax, Mbmax, Tmax, Fqmax]     6.9    467.1      0.0  

17299.4 

Cross section, moment of resistance: (mm²) 

[A, Wb, Wt, A]   5026.5  50265.5 100531.0   5026.5 

 

 

Stresses: (N/mm²) 

[σzdm, σbm, τm, τqm] (N/mm²)   0.000   0.000   0.000   0.000 

[σzda, σba, τa, τqa] (N/mm²)   0.000   5.466   0.000   2.699 

[σzdmax,σbmax,τmax,τqmax] (N/mm²)   0.001   9.293   0.000   4.589 

 

Technological size influence [K1(σB)]   0.782 

 [K1(σS)]   0.715 

 

 

 Tension/Compression Bending Torsion 

 

Notch effect coefficient [ß(dB)]   0.000   0.000   0.000 

[dB] (mm) =   0.0 

Geometrical size influence [K3(d)]   0.000   0.000   0.000 

Geometrical size influence [K3(dB)]   0.000   0.000   0.000 

Notch effect coefficient [ß]   1.000   1.000   1.000 

Geometrical size influence [K2(d)]   1.000   0.842   0.842 

Influence coefficient surface roughness [KF]   0.874   0.874   0.928 

Surface stabilization factor [KV]   1.000   1.000   1.000 
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Total influence coefficient [K]   1.144   1.332   1.266 

 

Present safety for endurance limit: 

Equivalent mean stress (N/mm²) [σmV]   0.000 

Equivalent mean stress (N/mm²) [τmV]   0.000 

 

Fatigue limit of part (N/mm²) [σWK] 300.875 323.088 203.961 

Influence coefficient of mean stress sensitivity. 

 [ψσK]   0.212   0.231   0.134 

Permissible amplitude (N/mm²) [σADK] 277.119 323.082 197.750 

Safety against fatigue [S]  59.099 

Required safety against fatigue [Smin]   1.200 

Result (%) [S/Smin]  4924.9 

 

Present safety 

for proof against exceed of yield point: 

Static notch sensitivity factor [K2F]   1.000   1.200   1.200 

Increase coefficient [γF]   1.000   1.000   1.000 

Yield stress of part (N/mm²) [σFK] 643.795 772.553 446.034 

Safety yield stress [S]  83.120 

Required safety [Smin]   1.200 

Result (%) [S/Smin]  6926.6 

 

 

 

 

 

Cross section 'C' Own Input  

Comment 

Position (Y-Coordinate) (mm) [y] 100.000 

External diameter (mm) [da]  80.000 

Inner diameter (mm) [di]   0.000 

Notch effect Own Input 

Mean roughness (µm) [Rz]   8.000 

 

 Tension/Compression Bending Torsion Shearing 

Load: (N) (Nm) 

Mean value [Fzdm, Mbm, Tm, Fqm]  -2140.4      0.0   1333.3      0.0 

Amplitude [Fzda, Mba, Ta, Fqa]   2140.4    934.2   1333.3  10420.3 

Maximum value [Fzdmax, Mbmax, Tmax, Fqmax] -7277.2  1588.2   4533.3  

17714.6 

Cross section, moment of resistance: (mm²) 

[A, Wb, Wt, A]   5026.5  50265.5 100531.0   5026.5 

 

 

Stresses: (N/mm²) 

[σzdm, σbm, τm, τqm] (N/mm²)  -0.426   0.000  13.263   0.000 

[σzda, σba, τa, τqa] (N/mm²)   0.426  18.586  13.263   2.764 

[σzdmax,σbmax,τmax,τqmax] (N/mm²)  -1.448  31.596  45.094   4.699 

 

Technological size influence [K1(σB)]   0.782 

 [K1(σS)]   0.715 

 

 

 Tension/Compression Bending Torsion 

 

Notch effect coefficient [ß(dB)]   0.000   0.000   0.000 

[dB] (mm) =   0.0 

Geometrical size influence [K3(d)]   0.000   0.000   0.000 
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Geometrical size influence [K3(dB)]   0.000   0.000   0.000 

Notch effect coefficient [ß]   1.000   1.000   1.000 

Geometrical size influence [K2(d)]   1.000   0.842   0.842 

Influence coefficient surface roughness [KF]   0.874   0.874   0.928 

Surface stabilization factor [KV]   1.000   1.000   1.000 

Total influence coefficient [K]   1.144   1.332   1.266 

 

Present safety for endurance limit: 

Equivalent mean stress (N/mm²) [σmV]  22.968 

Equivalent mean stress (N/mm²) [τmV]  13.261 

 

Fatigue limit of part (N/mm²) [σWK] 300.875 323.088 203.961 

Influence coefficient of mean stress sensitivity. 

 [ψσK]   0.212   0.231   0.134 

Permissible amplitude (N/mm²) [σADK]  11.718 251.312 179.793 

Safety against fatigue [S]   7.537 

Required safety against fatigue [Smin]   1.200 

Result (%) [S/Smin]   628.0 

 

Present safety 

for proof against exceed of yield point: 

Static notch sensitivity factor [K2F]   1.000   1.200   1.200 

Increase coefficient [γF]   1.000   1.000   1.000 

Yield stress of part (N/mm²) [σFK] 643.795 772.553 446.034 

Safety yield stress [S]   9.239 

Required safety [Smin]   1.200 

Result (%) [S/Smin]   769.9 

 

 

 

 

 

Cross section 'D' Own Input  

Comment 

Position (Y-Coordinate) (mm) [y] 168.000 

External diameter (mm) [da]  80.000 

Inner diameter (mm) [di]   0.000 

Notch effect Own Input 

Mean roughness (µm) [Rz]   8.000 

 

 Tension/Compression Bending Torsion Shearing 

Load: (N) (Nm) 

Mean value [Fzdm, Mbm, Tm, Fqm]  -2140.4      0.0   1333.3      0.0 

Amplitude [Fzda, Mba, Ta, Fqa]   2140.4    998.2   1333.3  10458.9 

Maximum value [Fzdmax, Mbmax, Tmax, Fqmax] -7277.2  1697.0   4533.3  

17780.1 

Cross section, moment of resistance: (mm²) 

[A, Wb, Wt, A]   5026.5  50265.5 100531.0   5026.5 

 

 

Stresses: (N/mm²) 

[σzdm, σbm, τm, τqm] (N/mm²)  -0.426   0.000  13.263   0.000 

[σzda, σba, τa, τqa] (N/mm²)   0.426  19.859  13.263   2.774 

[σzdmax,σbmax,τmax,τqmax] (N/mm²)  -1.448  33.760  45.094   4.716 

 

Technological size influence [K1(σB)]   0.782 

 [K1(σS)]   0.715 
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 Tension/Compression Bending Torsion 

 

Notch effect coefficient [ß(dB)]   0.000   0.000   0.000 

[dB] (mm) =   0.0 

Geometrical size influence [K3(d)]   0.000   0.000   0.000 

Geometrical size influence [K3(dB)]   0.000   0.000   0.000 

Notch effect coefficient [ß]   1.000   1.000   1.000 

Geometrical size influence [K2(d)]   1.000   0.842   0.842 

Influence coefficient surface roughness [KF]   0.874   0.874   0.928 

Surface stabilization factor [KV]   1.000   1.000   1.000 

Total influence coefficient [K]   1.144   1.332   1.266 

 

Present safety for endurance limit: 

Equivalent mean stress (N/mm²) [σmV]  22.968 

Equivalent mean stress (N/mm²) [τmV]  13.261 

 

Fatigue limit of part (N/mm²) [σWK] 300.875 323.088 203.961 

Influence coefficient of mean stress sensitivity. 

 [ψσK]   0.212   0.231   0.134 

Permissible amplitude (N/mm²) [σADK]  11.718 254.943 179.793 

Safety against fatigue [S]   7.354 

Required safety against fatigue [Smin]   1.200 

Result (%) [S/Smin]   612.8 

 

Present safety 

for proof against exceed of yield point: 

Static notch sensitivity factor [K2F]   1.000   1.200   1.200 

Increase coefficient [γF]   1.000   1.000   1.000 

Yield stress of part (N/mm²) [σFK] 643.795 772.553 446.034 

Safety yield stress [S]   9.152 

Required safety [Smin]   1.200 

Result (%) [S/Smin]   762.7 

 

 

 

 

 

Remarks: 

- The shearing force is not considered in the analysis specified in DIN 743. 

- Cross section with interference fit: 

 The notching factor for the light fit case is no longer defined in DIN 743. 

 The values are imported from the FKM-Guideline.. 

 

  

End of Report lines:            661 
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Straight-sided spline [M02b] 

 

 

Calculation method: G.Niemann, Maschinenelemente I, 4th Edition, 2005. 

 

Label DIN ISO 14:1986 (Light series) 

Inner diameter (mm) [d1]      56.00 

External diameter (mm) [d2]      62.00 

Medium diameter (mm) [dm]      59.00 

Number of keys [nK]       8.00 

Width (mm) [b]      10.00 

Height of key (mm) [h]       3.00 

Supporting length (mm) [ltr]      30.00 

Length factor [k1]       1.04 

Participation factor (equivalent) [kphibeq]       1.30 

Participation factor (maximum load) [kphibmax]       1.10 

Nominal torque (Nm) [Tnenn]    2857.14 

 Application factor [KA]       1.25 

 Service torque (Nm) [Teq]    3571.43 

Maximum torque (Nm) [Tmax]    3571.43 

Number of load peaks [NL]       1000 

Torque curve: No alternating torque 

Load direction changing coefficient [fw]       1.00 

Manufacturing tolerances according to Niemann H7 

 

 

 

 

Shaft 

 

Material 42 CrMo 4 (1) 

Type Through hardened steel 

Treatment alloyed, through hardened 

Tensile strength (N/mm²) [Rm]     900.00 (d=40- 100mm) 

Yield point (N/mm²) [Rp]     650.00 (d=40- 100mm) 

 

Pressure stress (equiv. load) (N/mm²) [peq]     228.06 

Pressure stress (maxim. load) (N/mm²) [pmax]     228.06 

Support factor [fs]       1.20 

Load peak coefficient [fL]       1.50 

Hardness influence coefficient [fH]       1.00 

Permissible pressure (N/mm²) [pzuleq]     780.00 

Permissible pressure (N/mm²) [pzulmax]    1170.00 

fw * pzul / peq       3.42 

fL * pzul / pmax       5.13 

 

Required safety       1.00 

Minimal safety       3.42 

 

 

Hub 
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Material 34 CrNiMo 6 (1) 

Type Through hardened steel 

Treatment alloyed, through hardened 

Tensile strength (N/mm²) [Rm]     900.00 (d=100-  160mm) 

Yield point (N/mm²) [Rp]     700.00 (d=100-  160mm) 

 

Small external diameter (mm) [D1]     115.00 

Big external diameter (mm) [D2]     115.00 

Width of hub-part with D2 (mm) [c]      30.00 

Equivalent diameter hub (mm) [D]     115.00 

Distance a0 (mm) [a0]      20.00 

Pressure stress (equiv. load) (N/mm²) [peq]     228.06 

Pressure stress (maxim. load) (N/mm²) [pmax]     228.06 

Support factor [fs]       1.50 

Load peak coefficient [fL]       1.50 

Hardness influence coefficient [fH]       1.00 

Permissible pressure (N/mm²) [pzuleq]    1050.00 

Permissible pressure (N/mm²) [pzulmax]    1575.00 

fw * pzul / peq       4.60 

fL * pzul / pmax       6.91 

 

Required safety       1.00 

Minimal safety       4.60 

 

Remarks: 

Pressure load: p(eq,max) = kphib(eq,max)*k1*T*2000/(dm*ltr*h*z) 

Coefficient for load direction changes according to DIN 6892:1998/ fig. 6 

pzuleq = fs*fH*fw*(Rm,Rp) 

pzulmax = fs*fH*fL*(Rm,Rp) 

(Rm:for brittle material; Rp:for ductile material) 

  

End of Report lines:             90 
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Straight-sided spline [M02b] 

 

 

Calculation method: G.Niemann, Maschinenelemente I, 4th Edition, 2005. 

 

Label DIN ISO 14:1986 (Light series) 

Inner diameter (mm) [d1]      92.00 

External diameter (mm) [d2]      98.00 

Medium diameter (mm) [dm]      95.00 

Number of keys [nK]      10.00 

Width (mm) [b]      14.00 

Height of key (mm) [h]       3.00 

Supporting length (mm) [ltr]      48.00 

Length factor [k1]       1.05 

Participation factor (equivalent) [kphibeq]       1.30 

Participation factor (maximum load) [kphibmax]       1.10 

Nominal torque (Nm) [Tnenn]    2857.14 

 Application factor [KA]       1.00 

 Service torque (Nm) [Teq]    2857.14 

Maximum torque (Nm) [Tmax]    2857.14 

Number of load peaks [NL]       1000 

Torque curve: No alternating torque 

Load direction changing coefficient [fw]       1.00 

Manufacturing tolerances according to Niemann H7 

 

 

 

 

Shaft 

 

Material 42 CrMo 4 (1) 

Type Through hardened steel 

Treatment alloyed, through hardened 

Tensile strength (N/mm²) [Rm]     900.00 (d=40- 100mm) 

Yield point (N/mm²) [Rp]     650.00 (d=40- 100mm) 

 

Pressure stress (equiv. load) (N/mm²) [peq]      56.97 

Pressure stress (maxim. load) (N/mm²) [pmax]      56.97 

Support factor [fs]       1.20 

Load peak coefficient [fL]       1.50 

Hardness influence coefficient [fH]       1.00 

Permissible pressure (N/mm²) [pzuleq]     780.00 

Permissible pressure (N/mm²) [pzulmax]    1170.00 

fw * pzul / peq      13.69 

fL * pzul / pmax      20.54 

 

Required safety       1.00 

Minimal safety      13.69 
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Hub 

 

Material 18CrNiMo7-6 

Type Case-carburized steel 

Treatment case-hardened 

Tensile strength (N/mm²) [Rm]     600.00 (d= 0-  0mm) 

Yield point (N/mm²) [Rp]     425.00 (d= 0-  0mm) 

 

Small external diameter (mm) [D1]     200.00 

Big external diameter (mm) [D2]     200.00 

Width of hub-part with D2 (mm) [c]      48.00 

Equivalent diameter hub (mm) [D]     200.00 

Distance a0 (mm) [a0]      20.00 

Pressure stress (equiv. load) (N/mm²) [peq]      56.97 

Pressure stress (maxim. load) (N/mm²) [pmax]      56.97 

Support factor [fs]       1.50 

Load peak coefficient [fL]       1.50 

Hardness influence coefficient [fH]       1.15 

Permissible pressure (N/mm²) [pzuleq]     733.13 

Permissible pressure (N/mm²) [pzulmax]    1099.69 

fw * pzul / peq      12.87 

fL * pzul / pmax      19.30 

 

Required safety       1.00 

Minimal safety      12.87 

 

Remarks: 

Pressure load: p(eq,max) = kphib(eq,max)*k1*T*2000/(dm*ltr*h*z) 

Coefficient for load direction changes according to DIN 6892:1998/ fig. 6 

pzuleq = fs*fH*fw*(Rm,Rp) 

pzulmax = fs*fH*fL*(Rm,Rp) 

(Rm:for brittle material; Rp:for ductile material) 

  

End of Report lines:             90 
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Analysis of shafts, axle and beams 

 

 

Input data 

 

Coordinate system shaft: see picture W-002 

 

 

Label Shaft3 

Drawing 

Initial position (mm)      0.000 

Length (mm)    206.500 

Speed (1/min)     61.25 

Sense of rotation: clockwise 

 

Material 42 CrMo 4 (1) 

Young's modulus (N/mm²) 206000.000 

Poisson's ratio nu      0.300 

Density (kg/m³)   7830.000 

Coefficient of thermal expansion (10^-6/K)     11.500 

Temperature (°C)     20.000 

Weight of shaft (kg)      7.203 

Weight of shaft, including additional masses (kg)      7.203 

Mass moment of inertia (kg*mm²)   5590.743 

Momentum of mass GD2 (Nm²)      0.219 

 

The direction of the weight is not considered 

Consider deformations due to shearing 

Shear correction coefficient      1.100 

Rolling bearing stiffness is calculated from inner bearing geometry 

Tolerance field: Mean value 

Reference temperature (°C)     20.000 
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Figure: Load applications 

 

 

 

 

Shaft definition (Shaft3) 

 

Outer contour 

 

Cylinder (Cylinder)    0.000mm ...   37.000mm  

Diameter (mm) [d]    75.0000 

Length (mm) [l]    37.0000 

Surface roughness (µm) [Rz]     8.0000 

 

 

Cylinder (Cylinder)   37.000mm ...   42.000mm  

Diameter (mm) [d]    75.0000 

Length (mm) [l]     5.0000 

Surface roughness (µm) [Rz]     8.0000 

 

 

Taper (Taper)   42.000mm ...   47.000mm  

Diameter left (mm) [dl]    92.0000 

Diameter right (mm) [dr]    92.0000 

Length (mm) [l]     5.0000 

Surface roughness (µm) [Rz]     8.0000 

 

 

Cylinder (Cylinder)   47.000mm ...   87.000mm  

Diameter (mm) [d]    92.0000 

Length (mm) [l]    40.0000 

Surface roughness (µm) [Rz]     8.0000 

 

 Straight-sided spline (Straight-sided spline)   27.000mm ...   67.000mm 

 da=98.00 (mm), df=92.00 (mm), z=10, Form=A, l=40.00 (mm), Rz=8.0, Turned (Ra=3.2μm/125μin) 
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Cylinder (Cylinder)   87.000mm ...   92.000mm  

Diameter (mm) [d]    92.0000 

Length (mm) [l]     5.0000 

Surface roughness (µm) [Rz]     8.0000 

 

 

Taper (Taper)   92.000mm ...   97.000mm  

Diameter left (mm) [dl]    75.0000 

Diameter right (mm) [dr]    75.0000 

Length (mm) [l]     5.0000 

Surface roughness (µm) [Rz]     8.0000 

 

 

Cylinder (Cylinder)   97.000mm ...  176.500mm  

Diameter (mm) [d]    70.0000 

Length (mm) [l]    79.5000 

Surface roughness (µm) [Rz]     8.0000 

 

 

Cylinder (Cylinder)  176.500mm ...  206.500mm  

Diameter (mm) [d]    56.0000 

Length (mm) [l]    30.0000 

Surface roughness (µm) [Rz]     8.0000 

 

 Straight-sided spline (Straight-sided spline)  161.500mm ...  191.500mm 

 da=62.00 (mm), df=56.00 (mm), z=8, Form=A, l=30.00 (mm), Rz=8.0, Turned (Ra=3.2μm/125μin) 

 

 

 

Forces 

 

Type of force element Coupling 

Label in the model Coupling2(output) 

Position on shaft (mm) [ylocal]         192.0000 

Position in global system (mm) [yglobal]         192.0000 

Effective diameter (mm)          56.0000 

Radial force factor (-)           0.0000 

Direction of the radial force (°)           0.0000 

Axial force factor (-)           0.0000 

Length of load application (mm)          30.0000 

Power (kW)          18.3260 driving (output) 

Torque (Nm)       -2857.1429 

Axial force (N)           0.0000 

Shearing force X (N)           0.0000 

Shearing force Z (N)           0.0000 

Bending moment X (Nm)           0.0000 

Bending moment Z (Nm)           0.0000 

Mass (kg)           0.0000 

Mass moment of inertia Jp (kg*m²)           0.0000 

Mass moment of inertia Jxx (kg*m²)           0.0000 

Mass moment of inertia Jzz (kg*m²)           0.0000 

Eccentricity (mm)           0.0000 

 

Type of force element Cylindrical gear 

Label in the model z4(GearPair_const2) 

Position on shaft (mm) [ylocal]          67.0000 

Position in global system (mm) [yglobal]          67.0000 
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Operating pitch diameter (mm)         190.3448 

Spur gear 

Working pressure angle at normal section (°)          27.2994 

Position of contact (°)         180.0000 

Length of load application (mm)          40.0000 

Power (kW)          18.3260 driven (input) 

Torque (Nm)        2857.1429 

Axial force (N)          -0.0000 

Shearing force X (N)       15494.4170 

Shearing force Z (N)       30020.7028 

Bending moment X (Nm)           0.0000 

Bending moment Z (Nm)           0.0000 

 

Bearing 

 

Label in the model RollerBearing5 

Bearing type SKF 22215 EK 

Bearing type Spherical roller bearings 

 SKF Explorer 

Bearing position (mm) [ylokal]   21.000 

Bearing position (mm) [yglobal]   21.000 

Attachment of external ring Set fixed bearing left 

Inner diameter (mm) [d]   75.000 

External diameter (mm) [D]  130.000 

Width (mm) [b]   31.000 

Corner radius (mm) [r]    1.500 

Number of rolling bodies [Z] 12 

Rolling body reference circle (mm) [Dpw]  105.534 

Diameter rolling body (mm) [Dw]   19.536 

Rolling body length (mm) [Lwe]   14.401 

Diameter, external race (mm) [do]  124.919 

Diameter, internal race (mm) [di]   86.214 

Radius of curvature, external race (mm) [ro]   63.158 

Radius of curvature, internal race (mm) [ri]   63.158 

Calculation with approximate bearings internal geometry (*) 

Bearing clearance   DIN 620:1988 C0 (65.00 µm) 

Basic static load rating (kN) [C0]    240.000 

Basic dynamic load rating (kN) [C]    217.000 

Fatigue load rating (kN) [Cu]     26.500 

Values for approximated geometry: 

Basic dynamic load rating (kN) [Ctheo]    216.918 

Basic static load rating (kN) [C0theo]    240.020 

 

 

Label in the model RollerBearing6 

Bearing type SKF 22214 E 

Bearing type Spherical roller bearings 

 SKF Explorer 

Bearing position (mm) [ylokal]  113.000 

Bearing position (mm) [yglobal]  113.000 

Attachment of external ring Set fixed bearing right 

Inner diameter (mm) [d]   70.000 

External diameter (mm) [D]  125.000 

Width (mm) [b]   31.000 

Corner radius (mm) [r]    1.500 

Number of rolling bodies [Z] 11 

Rolling body reference circle (mm) [Dpw]  100.386 

Diameter rolling body (mm) [Dw]   19.961 

Rolling body length (mm) [Lwe]   14.862 
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Diameter, external race (mm) [do]  120.176 

Diameter, internal race (mm) [di]   80.661 

Radius of curvature, external race (mm) [ro]   60.807 

Radius of curvature, internal race (mm) [ri]   60.807 

Calculation with approximate bearings internal geometry (*) 

Bearing clearance   DIN 620:1988 C0 (65.00 µm) 

Basic static load rating (kN) [C0]    228.000 

Basic dynamic load rating (kN) [C]    213.000 

Fatigue load rating (kN) [Cu]     25.500 

Values for approximated geometry: 

Basic dynamic load rating (kN) [Ctheo]    212.847 

Basic static load rating (kN) [C0theo]    228.014 

 

 

 

 

 

Results 

 

Shaft 

 

Maximum deflection (μm)     62.849 

Position of the maximum (mm)     73.667 

Mass center of gravity (mm)     91.582 

Total axial load (N)      0.000 

Torsion under torque (°)     -0.114 

 

   

 

Bearing 

 

Probability of failure [n] 10.00 % 

Axial clearance [uA] 10.00 µm 

Lubricant Oil: Klübersynth GEM 2-320 

Lubricant with additive, effect on bearing lifetime confirmed in tests. 

Oil lubrication, on-line filtration, ISO4406 -/19/16 

Lubricant - service temperature [TB] 70.00 °C 

Limit for factor aISO [aISOmax] 50.00  

Oil level [hoil] 0.00 mm 

Oil bath lubrication 

 

Rolling bearing service life according to ISO/TS 16281:2008 

 

 

Shaft 'Shaft3' Rolling bearing 'RollerBearing5' 

Position (Y-coordinate) [y] 21.00 mm 

Dynamic equivalent load [P] 16.89 kN 

Equivalent load [P0] 16.89 kN 

Life modification factor for reliability[a1] 1.000  

Life modification factor [aISO] 0.286  

Nominal bearing service life [Lnh] > 1000000 h 

Modified bearing service life [Lnmh] 386521.91 h 

Operating viscosity [ν] 88.84 mm²/s 

Minimum EHL lubricant film thickness [hmin] 0.000 µm 

Static safety factor [S0] 14.21  

Calculation with approximate bearings internal geometry 

Operating bearing clearance [Pd] 65.000 µm 

Reference rating service life [Lnrh] > 1000000 h 

Modified reference rating service life [Lnrmh] 655658.57 h 
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Effective static safety factor [S0w] 7.51  

Static safety factor [S0ref] 10.31  

Equivalent load [P0ref] 23.29 kN 

Bearing reaction force [Fx] -7.747 kN 

Bearing reaction force [Fy] 0.000 kN 

Bearing reaction force [Fz] -15.009 kN 

Bearing reaction force [Fr] 16.891 kN (-117.3°) 

Displacement of bearing [ux] 26.444 µm 

Displacement of bearing [uy] 0.322 µm 

Displacement of bearing [uz] 53.353 µm 

Displacement of bearing [ur] 59.547 µm (63.64°) 

Misalignment of bearing [rx] 0.035 mrad (0.12') 

Misalignment of bearing [ry] -0.000 mrad (0') 

Misalignment of bearing [rz] -0.036 mrad (-0.12') 

Misalignment of bearing [rr] 0.050 mrad (0.17') 

 

 

Shaft 'Shaft3' Rolling bearing 'RollerBearing6' 

Position (Y-coordinate) [y] 113.00 mm 

Dynamic equivalent load [P] 16.89 kN 

Equivalent load [P0] 16.89 kN 

Life modification factor for reliability[a1] 1.000  

Life modification factor [aISO] 0.266  

Nominal bearing service life [Lnh] > 1000000 h 

Modified bearing service life [Lnmh] 337639.49 h 

Operating viscosity [ν] 88.84 mm²/s 

Minimum EHL lubricant film thickness [hmin] 0.000 µm 

Static safety factor [S0] 13.50  

Calculation with approximate bearings internal geometry 

Operating bearing clearance [Pd] 65.000 µm 

Reference rating service life [Lnrh] > 1000000 h 

Modified reference rating service life [Lnrmh] 563370.93 h 

Effective static safety factor [S0w] 7.13  

Static safety factor [S0ref] 9.83  

Equivalent load [P0ref] 23.20 kN 

Bearing reaction force [Fx] -7.745 kN 

Bearing reaction force [Fy] 0.000 kN 

Bearing reaction force [Fz] -15.008 kN 

Bearing reaction force [Fr] 16.888 kN (-117.3°) 

Oil level [H] 0.000 mm 

Load-independent moment of friction [M0] 0.115 Nm 

Load-dependent moment of friction [M1] 0.270 Nm 

Moment of friction, cylindrical roller bearing[M2] 0.000 Nm 

Moment of friction for seals determined according to SKF main catalog 4000/IV T DE:1994 

Torque of friction [Mloss] 0.384 Nm 

Power loss [Ploss] 2.466 W 

The moment of friction is calculated according to the details in SKF Catalog 1994. 

Displacement of bearing [ux] 28.426 µm 

Displacement of bearing [uy] 0.322 µm 

Displacement of bearing [uz] 54.062 µm 

Displacement of bearing [ur] 61.080 µm (62.26°) 

Misalignment of bearing [rx] -0.019 mrad (-0.06') 

Misalignment of bearing [ry] -0.431 mrad (-1.48') 

Misalignment of bearing [rz] -0.008 mrad (-0.03') 

Misalignment of bearing [rr] 0.020 mrad (0.07') 

 

(*) Note about roller bearings with an approximated bearing geometry: 

The internal geometry of these bearings has not been input in the database. 

The geometry is back-calculated as specified in ISO 281, from C and C0 (details in the manufacturer's catalog). 



<Título da Dissertação de Mestrado> 

 

120 

 

For this reason, the geometry may be different from the actual geometry. 

This can lead to differences in the service life calculation and, more importantly, the roller bearing stiffness. 

 

Damage (%) [Lreq] (  20000.000) 

Bin no B1 B2 

 1   3.05   3.55 

---------------------------- 

Σ   3.05   3.55 

 

Utilization (%) [Lreq] (  20000.000) 

 B1 B2 

35.10  36.73 

Note: Utilization = (Lreq/Lh)^(1/k) 

Ball bearing: k = 3, roller bearing: k = 10/3 

 

B1: RollerBearing5 

B2: RollerBearing6 

 

 

   

 

Figure: Deformation (bending etc.) (Arbitrary plane 62.836705 121) 
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Nominal stresses, without taking into account stress concentrations 

GEH(von Mises): sigV = ((sigB+sigZ,D)^2 + 3*(tauT+tauS)^2)^1/2 

SSH(Tresca): sigV = ((sigB-sigZ,D)^2 + 4*(tauT+tauS)^2)^1/2 

 

Figure: Equivalent stress 

 

 

   

  

End of Report lines:            335 
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ANEXO C: Desenhos SolidWorks® 
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Data Nome
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Folha de desenho
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Tipo de documento
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Toleranciamento ISO 8015 
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Data Nome
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Verificado
Aprovado
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Proprietário legal

FEUP

Tipo de documento
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Roda z2

Componente 26 do des. conjunto

Toleranciamento ISO 8015 
Tolerâncias gerais ISO 2768 - mH
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Data Nome
Criado

Verificado
Aprovado

12/07/2020 António José Duarte Silva

Massa
6,985 kg

Folha de desenho
ISO 5457 - A3T - OP100 - F

Departamento
DeMec

Proprietário legal

FEUP

Tipo de documento
Desenho de definição

Titulo adicional
Roda z3

Componente 28 do des. conjunto

Toleranciamento ISO 8015 
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Tipo de documento
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Tipo de documento
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António José Duarte Silva12/07/2020

Aprovado
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Criado

NomeData

1:2
Escala
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Tipo de documento
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António José Duarte Silva12/07/2020
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Data Nome
Criado

Verificado
Aprovado

12/07/2020 António José Duarte Silva

Massa
11,782 kg

Folha de desenho
ISO 5457 - A3T - OP100 - F

Departamento
DeMec

Proprietário legal

FEUP

Tipo de documento
Desenho de definição

Titulo adicional
Veio B

Componente 21 do des. conjunto

Toleranciamento ISO 8015 
Tolerâncias gerais ISO 2768 - mH
Tolerâncias gerais ISO 8062 - DCTG 10 - GCTG 5
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Data Nome
Criado

Verificado
Aprovado

12/07/2020 António José Duarte Silva

Massa
6,233 kg

Folha de desenho
ISO 5457 - A3T - OP100 - F

Departamento
DeMec

Proprietário legal

FEUP

Tipo de documento
Desenho de definição

Titulo adicional
Veio C

Componente 31 do des. conjunto

Toleranciamento ISO 8015 
Tolerâncias gerais ISO 2768 - mH
Tolerâncias gerais ISO 8062 - DCTG 10 - GCTG 5
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Mei cárter superior
Componente 7 do Desenho de conjunto

Titulo adicional
Desenho de definição

Tipo de documento

FEUP
Proprietário legal

DeMec
Departamento

ISO 5457 - A1T - OP100 - F
Folha de desenho

43,114 kg
Massa

António José Duarte Silva12/07/2020

Aprovado
Verificado

Criado
NomeData

1:2
Escala
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Data Nome
Criado

Verificado
Aprovado

12/07/2020 António José Duarte Silva

Massa
87,178 kg

Folha de desenho
ISO 5457 - A0T - OP100 - F

Departamento
DeMec

Proprietário legal

FEUP

Tipo de documento
Desenho de definição

Titulo adicional
Meio carter inferior

Componente 8 do des. conjunto

Toleranciamento ISO 8015 
Tolerâncias gerais ISO 2768 - mH
Tolerâncias gerais ISO 8062 - DCTG 10 - GCTG 5

SOLIDWORKS Educational Product. For Instructional Use Only.
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NOTA: Este componente será sujeito a posterior maquinagem, uma vez 
efetudas as operações de soldadura dos componentes que constituem
o "Meio carter inferior" e o "Meio Carter Inferior". Por essa razão, as operaçoes 
 de maquinagama realizar apenas estao representadas nos desenhos
 "Meio carter inferior" e "Meio Carter Inferior"
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Escala
1:2

Data Nome
Criado

Verificado
Aprovado

12/07/2020 António José Duarte Silva

Massa
3,160 kg

Folha de desenho
ISO 5457 - A3T - OP100 - F

Departamento
DeMec

Proprietário legal

FEUP

Tipo de documento
Desenho de definição

Titulo adicional
Aba Grande /Componente 4 do Meio carter inferior

Componente 5 do Meio cárter superior

Toleranciamento ISO 8015 
Tolerâncias gerais ISO 2768 - mH
Tolerâncias gerais ISO 8062 - DCTG 10 - GCTG 5

SOLIDWORKS Educational Product. For Instructional Use Only.
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NOTA: Este componente será sujeito a posterior maquinagem, uma vez 
efetudas as operações de soldadura dos componentes que constituem
o "Meio carter inferior" e o "Meio Carter Inferior". Por essa razão, as operaçoes 
 de maquinagama realizar apenas estao representadas nos desenhos
 "Meio carter inferior" e "Meio Carter Inferior"

Toleranciamento ISO 8015 
Tolerâncias gerais ISO 2768 - mH
Tolerâncias gerais ISO 8062 - DCTG 10 - GCTG 5

Aba pequena /Componente 7 do Meio carter inferior
Componente 7 do Meio cárter superior

Titulo adicional
Desenho de definição

Tipo de documento

FEUP
Proprietário legal

DeMec
Departamento

ISO 5457 - A3T - OP100 - F
Folha de desenho

2,657 kg
Massa

António José Duarte Silva12/07/2020

Aprovado
Verificado

Criado
NomeData

1:2
Escala
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SOLIDWORKS Educational Product. For Instructional Use Only.
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Escala
1:5

Data Nome
Criado

Verificado
Aprovado

12/07/2020 António José Duarte Silva

Massa
33,413 kg

Folha de desenho
ISO 5457 - A3T - OP100 - F

Departamento
DeMec

Proprietário legal

FEUP

Tipo de documento
Desenho de definição

Titulo adicional
Base

Componente 10 do Meio carter inferior

Toleranciamento ISO 8015 
Tolerâncias gerais ISO 2768 - mH
Tolerâncias gerais ISO 8062 - DCTG 10 - GCTG 5

SOLIDWORKS Educational Product. For Instructional Use Only.
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NOTA: Este componente será sujeito a posterior maquinagem, uma vez 
efetudas as operações de soldadura dos componentes que constituem
o "Meio carter inferior", e quando este estiver corretamente posicionado
 relativamente ao componente "Postiço interior" (componente 1 do Desenho 
de conjunto). Por essa razão, as operaçoes de maquinagama realizar 
apenas estao representadas no desenho"Meio carter inferior"
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Escala
1:5

Data Nome
Criado

Verificado
Aprovado

12/07/2020 António José Duarte Silva

Massa
16,273 kg

Folha de desenho
ISO 5457 - A4T - OP100 - F

Departamento
DeMec

Proprietário legal

FEUP

Tipo de documento
Desenho de definição

Titulo adicional
Apoio interior

Componente 13 do Meio carter inferior

Toleranciamento ISO 8015 
Tolerâncias gerais ISO 2768 - mH
Tolerâncias gerais ISO 8062 - DCTG 10 - GCTG 5

SOLIDWORKS Educational Product. For Instructional Use Only.
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 2
0 

NOTA: Este componente será sujeito a posterior maquinagem, uma vez 
efetudas as operações de soldadura dos componentes que constituem
o "Meio carter inferior". Por essa razão, as operaçoes de maquinagam
a realizar apenas estao representadas no desenho "Meio carter inferior"
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Escala
2:1

Data Nome
Criado

Verificado
Aprovado

12/07/2020 António José Duarte Silva

Massa
0,051 kg

Folha de desenho
ISO 5457 - A4T - OP100 - F

Departamento
DeMec

Proprietário legal

FEUP

Tipo de documento
Desenho de definição

Titulo adicional
Entrada bujão de óleo

Componente 9 do Meio carter inferior

Toleranciamento ISO 8015 
Tolerâncias gerais ISO 2768 - mH
Tolerâncias gerais ISO 8062 - DCTG 10 - GCTG 5

SOLIDWORKS Educational Product. For Instructional Use Only.
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Toleranciamento ISO 8015 
Tolerâncias gerais ISO 2768 - mH
Tolerâncias gerais ISO 8062 - DCTG 10 - GCTG 5

Face lateral inferior
Componente 8 do Meio carter inferior

Titulo adicional
Desenho de definição

Tipo de documento

FEUP
Proprietário legal

DeMec
Departamento

ISO 5457 - A4T - OP100 - F
Folha de desenho

2,406 kg
Massa

António José Duarte Silva12/07/2020

Aprovado
Verificado

Criado
NomeData

1:2
Escala

SOLIDWORKS Educational Product. For Instructional Use Only.
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Toleranciamento ISO 8015 
Tolerâncias gerais ISO 2768 - mH
Tolerâncias gerais ISO 8062 - DCTG 10 - GCTG 5

Face entrada inferior
Componente 5 do Meio carter inferior

Titulo adicional

Desenho de definição
Tipo de documento

FEUP
Proprietário legal

DeMec
Departamento

ISO 5457 - A4T - OP100 - F
Folha de desenho

3,415 kg
Massa

António José Duarte Silva12/07/2020

Aprovado
Verificado

Criado
NomeData

1:5
Escala

SOLIDWORKS Educational Product. For Instructional Use Only.
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Toleranciamento ISO 8015 
Tolerâncias gerais ISO 2768 - mH
Tolerâncias gerais ISO 8062 - DCTG 10 - GCTG 5

Face entrada inferior
Componente 12 do Meio carter inferior

Titulo adicional
Desenho de definição

Tipo de documento

FEUP
Proprietário legal

DeMec
Departamento

ISO 5457 - A4T - OP100 - F
Folha de desenho

3,459 kg
Massa

António José Duarte Silva12/07/2020

Aprovado
Verificado

Criado
NomeData

1:5
Escala

SOLIDWORKS Educational Product. For Instructional Use Only.
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Toleranciamento ISO 8015 
Tolerâncias gerais ISO 2768 - mH
Tolerâncias gerais ISO 8062 - DCTG 10 - GCTG 5

face lateral peq.  entrada
Componente 1 do Meio carter inferior

Titulo adicional

Desenho de definição
Tipo de documento

FEUP
Proprietário legal

DeMec
Departamento

ISO 5457 - A4T - OP100 - F
Folha de desenho

0,882 kg
Massa

António José Duarte Silva12/07/2020

Aprovado
Verificado

Criado
NomeData

1:2
Escala

SOLIDWORKS Educational Product. For Instructional Use Only.
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Escala

1:2

Data Nome
Criado

Verificado
Aprovado

12/07/2020 António José Duarte Silva

Massa
0,802 kg

Folha de desenho
ISO 5457 - A4T - OP100 - F

Departamento
DeMec

Proprietário legal

FEUP

Tipo de documento
Desenho de definição

Titulo adicional
face lateral peq.  saida

Componente 2 do Meio carter inferior

Toleranciamento ISO 8015 
Tolerâncias gerais ISO 2768 - mH
Tolerâncias gerais ISO 8062 - DCTG 10 - GCTG 5

SOLIDWORKS Educational Product. For Instructional Use Only.
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NOTA: Este componente será sujeito a posterior maquinagem, uma vez 
efetudas as operações de soldadura dos componentes que constituem
o "Meio carter inferior". Por essa razão, as operaçoes de maquinagam
a realizar apenas estao representadas no desenho "Meio carter inferior"
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Escala
1:2

Data Nome
Criado

Verificado
Aprovado

12/07/2020 António José Duarte Silva

Massa
9,552 kg

Folha de desenho
ISO 5457 - A4T - OP100 - F

Departamento
DeMec

Proprietário legal

FEUP

Tipo de documento
Desenho de definição

Titulo adicionalMeio chaço saida/Componente 3 do Meio carter inferior
Componente 10 do Meio cárter superior

Toleranciamento ISO 8015 
Tolerâncias gerais ISO 2768 - mH
Tolerâncias gerais ISO 8062 - DCTG 10 - GCTG 5

SOLIDWORKS Educational Product. For Instructional Use Only.
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NOTA: Este componente será sujeito a posterior maquinagem, uma vez 
efetudas as operações de soldadura dos componentes que constituem
o "Meio carter inferior". Por essa razão, as operaçoes de maquinagam
a realizar apenas estao representadas no desenho "Meio carter inferior"
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Escala
1:2

Data Nome
Criado

Verificado
Aprovado

12/07/2020 António José Duarte Silva

Massa
9,552 kg

Folha de desenho
ISO 5457 - A4T - OP100 - F

Departamento
DeMec

Proprietário legal

FEUP

Tipo de documento
Desenho de definição

Titulo adicionalMeio chaço saida/Componente 3 do Meio carter inferior
Componente 10 do Meio cárter superior

Toleranciamento ISO 8015 
Tolerâncias gerais ISO 2768 - mH
Tolerâncias gerais ISO 8062 - DCTG 10 - GCTG 5

SOLIDWORKS Educational Product. For Instructional Use Only.
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Toleranciamento ISO 8015 
Tolerâncias gerais ISO 2768 - mH
Tolerâncias gerais ISO 8062 - DCTG 10 - GCTG 5

Face superior entrada
Componente 2 do Meiocárter superior

Titulo adicional
Desenho de definição

Tipo de documento

FEUP
Proprietário legal

DeMec
Departamento

ISO 5457 - A4T - OP100 - F
Folha de desenho

3,421 Kg
Massa

António José Duarte Silva12/07/2020

Aprovado
Verificado

Criado
NomeData

1:5
Escala

SOLIDWORKS Educational Product. For Instructional Use Only.
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Escala
1:2

Data Nome
Criado

Verificado
Aprovado

12/07/2020 António José Duarte Silva

Massa
2,131 kg

Folha de desenho
ISO 5457 - A4T - OP100 - F

Departamento
DeMec

Proprietário legal

FEUP

Tipo de documento
Desenho de definição

Titulo adicional
Face inclinada

Componente 7 do Meio cárter superior

Toleranciamento ISO 8015 
Tolerâncias gerais ISO 2768 - mH
Tolerâncias gerais ISO 8062 - DCTG 10 - GCTG 5

SOLIDWORKS Educational Product. For Instructional Use Only.
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Escala
1:5

Data Nome
Criado

Verificado
Aprovado

12/07/2020 António José Duarte Silva

Massa
3,377 kg

Folha de desenho
ISO 5457 - A4T - OP100 - F

Departamento
DeMec

Proprietário legal

FEUP

Tipo de documento
Desenho de definição

Titulo adicional
Face saida superio

Componente 9 do Meio cárter superior

Toleranciamento ISO 8015 
Tolerâncias gerais ISO 2768 - mH
Tolerâncias gerais ISO 8062 - DCTG 10 - GCTG 5

SOLIDWORKS Educational Product. For Instructional Use Only.
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Escala
1:2

Data Nome
Criado

Verificado
Aprovado

12/07/2020 António José Duarte Silva

Massa
1,143 kg

Folha de desenho
ISO 5457 - A4T - OP100 - F

Departamento
DeMec

Proprietário legal

FEUP

Tipo de documento
Desenho de definição

Titulo adicional
Face vertical

Componente 8 do Meio cárter superior

Toleranciamento ISO 8015 
Tolerâncias gerais ISO 2768 - mH
Tolerâncias gerais ISO 8062 - DCTG 10 - GCTG 5

SOLIDWORKS Educational Product. For Instructional Use Only.
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Escala
1:1

Data Nome
Criado

Verificado
Aprovado

12/07/2020 António José Duarte Silva

Massa
0,642 kg

Folha de desenho
ISO 5457 - A4T - OP100 - F

Departamento
DeMec

Proprietário legal

FEUP

Tipo de documento
Desenho de definição

Titulo adicional
Suporte olhal

Componente 1 do Meiocárter superior

Toleranciamento ISO 8015 
Tolerâncias gerais ISO 2768 - mH
Tolerâncias gerais ISO 8062 - DCTG 10 - GCTG 5

SOLIDWORKS Educational Product. For Instructional Use Only.
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Toleranciamento ISO 8015 
Tolerâncias gerais ISO 2768 - mH
Tolerâncias gerais ISO 8062 - DCTG 10 - GCTG 5

Face topo
Componente 6 do Meio cárter superior

Titulo adicional
Desenho de definição

Tipo de documento

FEUP
Proprietário legal

DeMec
Departamento

ISO 5457 - A3T - OP100 - F
Folha de desenho

3,296 kg
Massa

António José Duarte Silva12/07/2020

Aprovado
Verificado

Criado
NomeData

1:2
Escala

SOLIDWORKS Educational Product. For Instructional Use Only.
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