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1. As forças de corte e de avanço no corte ortogonal são 1470 N e 1589 N, respectivamente. O ângulo de saída é 5º, 

a largura de corte é 5 mm, a espessura de corte é 0,6 mm e a razão de corte é 0,38. Determine (a) a resistência 

ao cisalhamento do material da peça e (b) o coeficiente de atrito na operação. 

 

Resposta: (a) 95,9 MPa e (b) 1,291. 

 

2. Em uma operação de corte ortogonal, o ângulo de saída vale -5º, a espessura de corte é 0,2 mm, a largura de 

corte é 4,0 mm e a razão de corte vale 0,4. Determine (a) a espessura do cavaco, (b) o ângulo de cisalhamento, 

(c) o ângulo de atrito, (d) o coeficiente de atrito e (d) a deformação cisalhante. 

 

Resposta: (a) 0,5 mm, (b) 21,1º, (c) 42,9º, (d) 0,93 e (e) 3,09.  

 

3. Em uma operação de torneamento de aço inoxidável com dureza de 200 HB, foram aplicados velocidade de 

corte de 200 m/min, avanço de 0,25 mm/rev e profundidade de usinagem de 7,5 mm. Qual seria a potência do 

torno necessária à operação, sabendo-se que sua eficiência é de 90%. Dados: U = 2,8 J/mm3, TRM (taxa de 

remoção de material no torneamento) é o produto entre velocidade de corte, avanço e profundidade de 

usinagem. 

 

Resposta: 19,44 kW  

 

4. O corte ortogonal é realizado em um metal cujo calor específico, densidade e difusividade térmica valem 

1,0 J/gºC, 2,9 g/cm3 e 0,8 cm2/s. As seguintes condições de corte foram usadas: velocidade de corte de 4,5 m/s, 

espessura de corte de 0,25 mm e largura de corte de 2,2 mm. A força de corte foi medida e vale 1170 N. 

Determine a temperatura de corte, sabendo-se que a temperatura ambiente foi de 22º C. 

 

Resposta: 732 ºC  

 

 


