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Resumo: Este projeto tem como objetivo avaliar a 
influência da flexibilidade no eixo de transmissão nas 
tensões de Lewis e Hertz e sugerir uma forma de levar 
em conta aflexibilidade nas equações para o projeto e 
análise de engrnagens cilíndricas de dentes retos 
(ECDR).

1. Introdução
Com a crescente demanda por competitividade e a 

utilização de materiais para eixos  mais resistentes, têm-
se utilizado eixos cada vez mais esbeltosaumentado a 
flecha resultante

Segundo DRAGO[1] as tensões atuantes estão 
localizadas principalmente nos dentes das engrenagens e 
são classificadas em tensão de flexão primária, também 
chamada de tensão de Lewis e tensões de contato, ou 
tensões de Hertz. 

Deve-se observar, entretanto, que a flexibilidade
eixoonde a engrenagem é fixada aumenta ou diminui as 
tensões atuantes nos dentes em contato. Isso ocorre 
porque essas tensões são calculadas admitindo-se que o 
ponto de contato entre os dentes move-se ao longo da 
chamada linha de ação padrão. Ocorre que, na medida 
em que os eixos de transmissão se deformam pela ação 
das forças atuantes no engrenamento, a linha de ação 
também se deforma e as tensões calculas pela teoria 
padrão não correspondem ao valor real.

A norma ANSI/AGMA 2001[2] recomenda que a 
máxima flecha de um eixo de transmissão seja de 
L/1000, onde L é o comprimento total do eixo. Essa
recomendação, garante que, se a flecha for igual ou 
inferior a L/1000, o acréscimo de tensão nos critérios de 
dimensionamento devido à mudança de posição da linha 
de ação pode ser desprezado. No entanto, a AGMA não 
apresentada justificativa para esse número nem ensina 
como calcular a taxa com que a flexibilidade do eixo 
influencia as tensões de flexão e contato. Aqui será 
mostrada a influência de forma analítica através da 
teoria de engrenamento.

2. Metodologia
O método de deslocamento da cremalheira 

ferramenta adapta as dimensões de uma engrenagem a 
uma distância entre eixos imposta. Quando a ferramenta 
é deslocada em relação à roda , a linha linha de 
referência deixa de ser tangente ao diâmetro primitivo.O 
coeficiente de deslocamento x é expresso por uma 
fração do módulo como V, deslocamento da linha de 
referência em relação a linha primitiva da ferramenta, 
sendo: 
V = x∙m                                (1)

Este projeto irá estudar o engrenamento conhecido 
como Zero, onde x1 = x2 = 0, e a distância entre eixos é 
dada por:

a = (d1+d2)÷2                                                            (2)
Onde d1 e d2 são os diâmetros das rodas 1 e 2, 

respectivamente.
Para estudar a influência da flexibilidade será 

considerado V = L/100, o que nos dá a correção:
X = L÷1000                    (3)
Para calcular as tensões de Lewis e Hertz.

3. Resultados
Comparando os resultados nota-se que há uma 

diferença significativa pela equação de Lewis, porém o 
mesmo não acontece com a equação de Hertz.Variando 
o número de dentes da coroa e consequentemente a 
relação de transmissão “i”, de 1,5 a 7 e mantendo os 
outros parâmetros, desde que estes não sejam afetados 
por i, obteve-se o gráfico a seguir:

Figura 1 – variação de σ’/σ em relação a i

4. Conclusões
Pelo gráfico pode-se notar que quanto menor a 

relação de transmissão, maior a influência da 
flexibilidade.É interessante notar também, que o gráfico 
segue uma linha de tendência exponencial.

Isso mostra que dependendo da aplicação, talvez 
seja interessante levar em conta a flexibilidade do eixo 
no equacionamento.
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