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Resumo: O estudo de concentrações de tensões em 

rasgos de chaveta se faz necessário uma vez que devido 

à descontinuidade da geometria deve-se conhecer o 

fator de concentrações de tensões para um correto 

dimensionamento. Este projeto busca obter valores para 

coeficientes de concentração de tensões a partir de 

análises pelo método dos elementos finitos (MEF). 

 

1. Introdução 
A transmissão de potência de uma fonte de entrada 

para uma fonte de saída é um dos principais objetos de 

estudo no projeto de máquinas. Na maior parte dos 

casos, os eixos cilíndricos são usados para transmitir 

potência entre elementos rotativos, conectados à fonte 

geradora, transmitindo a potência através de 

acoplamentos, chavetas ou ranhuras. Se houver emprego 

de chavetas, o eixo e o cubo precisam ser adaptados, 

Entretanto os rasgos de chaveta geram zonas de 

concentração de tensões.  

Essa concentração de tensões pode ser mensurada 

através da comparação de um valor de tensão sem a 

descontinuidade e o valor de tensão real no ponto [1]. 

Esse estudo faz uma análise pelo método dos elementos 

finitos para obtenção do valor da tensão real no ponto. 

 

2. Metodologia 
Para obterem-se os valores desejáveis de 

coeficientes de concentração de tensões deve-se 

primeiramente realizar uma análise semelhante ao 

previsto em bibliografias existentes [2]. Essa 

comparação garante a validade das análises pelo MEF 

[3]. As tensões analíticas são calculadas a partir das 

equações 1 e 2 e posteriormente comparadas com uma 

solicitação de flexão alternada no eixo, pelo MEF. 

 

Sn=(32∙M)/(π∙d3 )                                                         (1) 

 

τ0=√[3∙(16∙ T)/(π∙d2 )]                                                  (2) 

 

 O fator de concentração de tensões é a relação entre 

a tensão real mensurada pelo MEF e a tensão calculada.  

Esse estudo se limita a chavetas da norma DIN 6885 

de forma A e DIN 6888. 

Os parâmetros escolhidos para cada amostra foram 

os extremos de cada intervalo da norma, para cada raio 

de fundo de rasgo de chaveta. 

O software ANSYS foi utilizado para a realização 

das análises pelo MEF. 

 

3. Resultados 
Os resultados analíticos têm como base de cálculo 

uma solicitação de 10 N m, para o momento torsor e 

para o momento fletor. 

O resultado da análise MEF de uma das amostras 

está exposto na figura 1. 

 

 
Figura 1 – Ponto de máxima tensão em análise MEF 

para eixo em torsão constante 

 

A tabela I expõe o valor obtido analiticamente, o 

valor obtido pela análise numérica, o fator de 

concentração de tensões e o valor previsto na literatura 

de uma análise preliminar. 

 

Tabela I – Resultados preliminares. 
Diâmetro do 

eixo (d)
τ (Calculado)

Ϭ (Von-

Mises)

Ktt 

(Calculado)

Ktt 

(Literatura)

7 257,18 805,88 3,13 3,40  
 

4. Conclusões 
Os métodos de análise numérica ainda não foram 

totalmente definidos, portanto os resultados ainda são 

díspares, porém dentro do esperado. Comprovando 

assim que apesar da necessidade de modificar os 

parâmetros de ensaio, existe a viabilidade de se executar 

a análise através do MEF para a obtenção dos valores de 

concentração de tensões para rasgos de chaveta. 
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