
Resultados de Processos de Fabricação II   2008 

N Nome 
Teste 

1 
Teste 

2 
Teste 

3 
Nota 
Fr. Ex.Nor Ex.Rec N.Final 

1 Abdul Faruk Hussen Cassim 6,5     2,0 Excluído     
2 Américo Daconja Abel 8,1 7,8 10 8,8 Excluído     
3 Ângelo Teodomiro 10,5 8,5 10,5 9,9 8,5     
4 Assuba Selemane Ossufo 11,2 8,4 13,5 11,3 13,2   12,2 
5 Castigo Etelvino Uassiquele 10,7     3,2 Excluído     
6 Charre Erique Szona Simão Paulo 6,9 8,2 13,5 9,9 5,2     
7 Emídio Reginaldo Sitoe 8,8 6,4 10 8,6 Excluído     
8 Jemusse Aide Bernardino 3,7 5,2   2,7 Excluído     
9 Luciano Joaquim Fortunato 10,5 7,1 10,5 9,5 10,9   10,2 

10 Machava Arão Inácio 9,8 5,9 14,5 10,5 7,3     
11 Machavele Luis Hilario 7,5 8 8 7,9 Excluído     
12 Magode Adolfo Pedro 6,8 6,5 8 7,2 Excluído     
13 Manjate Armando Silvano 8,1 6,8 6,5 7,1 Excluído     
14 Marrengula Egas Vasconcelos 6,5 7,2 7,5 7,1 Excluído     
15 Morais Gerson Lany 10,9 10,4 11,7 11,1 8,7     
16 Nhambi Rigério 13,3 11,3 12 12,2 9,8   11,0 
17 Osvaldo André Fernando Ronda 8,7 8 7,5 8,0 Excluído     
18 Paruque Gabriel Nassone 14,9 10,5 13,5 13,0 10,1   11,6 
19 Pedro Clemente 6,8 8,6 7,5 7,6 Excluído     
20 Pessane Gabriel Wilson 11,3 8,2 12,5 10,9 10,2   10,5 
21 Sulemane Faruk 13 10,7 16 13,5 Dispensado 14 
22 Tembe César 11,2 6,3 14,5 11,1 5,2     
23 Tondo Resique Alfredo 11,3 10,6 11,5 11,2 8,9     
24 Tsambe Simões Joaquim 11,1 8,6 10,5 10,1 4     
25 Uaisse Gildo Samuel 11,7 8,2 10,5 10,2 10,2   10,2 
26 Viage Benedito Américo dos Anjos 7,5 8,1 14 10,3 9,6   9,9 

Nota média 9,5 8,1 11,1 9,0 8,7     
Positivas 14 5 17 15 7     
Negativas 12 19 6 11 7     
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Teste 1.  Processos de Fabricação II 28.03.08 
1. Que movimentos são necessários para realizar o processo de corte e para que servem estes 

movimentos. (4 p.) 

2. O que representam geratriz e directriz no método de traços. (4 p.) 

3. Que tipos de avanços existem em função da unidade, dar relações entre eles. (4 p.) 

4. Onde se determinam os ângulos da cunha cortante e entre que superfícies determina-se o 
ângulo γ. (4 p.) 

5. Apresentar a equação do balanço térmico do processo de corte e explicar de que 
dependem os valores das suas parcelas. (9 p.) 

6. Qual é a influência da excrescência na geometria da ferramenta e quais são vantagens e 
desvantagens da excrescência. Apresentar a geometria alterada do ferro cortante. (8 p.) 

7. Escolher o ferro cortante e seus parâmetros para sangrar tubo do AlMgSi no torno 1224B 
para receber anéis De = 100, Di = 94, l = 10. Apresentar a geometria do ferro cortante. (9 
p.) 

8. Determinar a profundidade de corte e o avanço para sangrar tubo De = 100, Di = 94 do 
material 12X18H10T no torno Cadete. (3 p.) 

9. Determinar os coeficientes e expoentes para calcular a velocidade de corte para alargar 
furo do φ50 até 55 numa peça de material СЧ20, HB200, com ferro cortante de BK8, 
DxPxL = 25x70x200; ϕ = 900; ϕ1 = 150; Rb = 1 mm; α = 80; γ = 120; Svm = 0,5 mm/v. (10 
p.) 

10. Descrever a fase e apresentar o esquema de tratamento para sangramento dos anéis 
segundo o ponto 7. (13 p.) 
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Resolução do Teste 1. Processos de Fabricação II 28.03.08 
1. Para corte são necessários os movimentos de corte (principal que serve para levantar 

apara,* movimento de avanço que serve para prolongar o processo de corte),* os 
movimentos montáveis necessários para garantir as dimensões e a disposição da superfície 
trabalhada* e os movimentos auxiliares que servem para apertar peça ma máquina-
ferramenta, aproximar e afastar e ferramenta da peça, para regular a máquina (instalar a 
frequência de rotação, o avanço, etc.).* 

2. No método de traços a geratriz representa a trajectória do bico da ferramenta** e directriz 
é a trajectória dum ponto da peça.** 

3. Em função da unidade destacam o avanço por dente Sz [mm/dente], por volta Sv [mm/v] e 
por minuto Sm [mm/min].** As relações entre os avanços são:  

Sv = Sz ⋅ z, onde z é o número dos dentes da ferramenta; * 

Sm = Sv ⋅ nm = Sz ⋅ z ⋅ nm, 

onde nm é a frequência de rotação da árvore principal. * 

4. Os ângulos da cunha cortante determinam-se no plano secante principal que é 
perpendicular a aresta cortante principal e ao plano fundamental.** O ângulo γ determina-
se entre a superfície de ataque e o plano perpendicular ao plano de corte e que passa pela 
aresta cortante principal.** 

5. A equação do balanço térmico do processo de corte é: 

Qde + Qdp + Qasa + Qad = qa + qp + qf + qar ** 

Onde Qde, Qdp, Qasa e Qad são quantidades de calor que se recebe respectivamente nas zonas 
das deformações elásticas e plásticas, e nas zonas de atrito da apara pela superfície de ataque 
da ferramenta e do dorso com superfície de corte; qa, qp, qf e qar são quantidades de calor que 
saem respectivamente para apara, peça a trabalhar, ferramenta cortante e ar ou líquido de 
usinagem.** 

Q = Fc ⋅ Vc ⋅ Tp;* Os valores das parcelas dependem dos regimes de corte (principalmente da 
velocidade, profundidade e tempo principal de corte),* propriedades do material a trabalhar e 
da ferramenta,* geometria e rugosidade da parte cortante da ferramenta,* método de 
tratamento e existência do líquido de usinagem.* 

6. A excrescência constanteamente crês-se e desaparece e 
varia ângulos de seguinte maneira: γ aumenta-se e volta 
a γin;*  α diminui-se até 0 e volta a αin;∗ β e δ podem 
diminuir-se ou aumentar-se, depende do grau de variação 
dos ângulos γ e α.*  A excrescência protege a ferramenta do 
desgaste o que é positivo* mas aumenta a força de corte, 
rugosidade da superfície trabalhada e vibrações, diminui a 
precisão de tratamento o que é negativo.*   ** 

7. Para sangrar o tubo de AlMgSi no torno 1224B serve o ferro 
cortante para sangrar de P6M5.* Da tab. 15 pág.34 e da página 14 
escolhemos as dimensões do ferro cortante que pode ser instalado 
no torno 1224B bxHxL = 5x20x125 (Hmax=22 mm).** Da tab. 30 
página 23 escolhemos α = 150; γ = 300.∗ Das tab. 31 e 5 página 24 
escolhemos ϕ = 800; ϕ1 = 20; Rb = 0,4 mm ∗  **** 
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8. t = bf = 5 mm.*   Da tab. 15 página 34 Sv = 0,16 ÷ 0,23 mm/v.*  

 Pela máquina (torno Cadete) tomamos Sv = 0,2 mm/v * 

9. Da tab. 15 página 34 Cv = 243; xv = 0,15; yv = 0,4; m = 0,2;* da nota 1 - Ccv = 0,9 * 

Da tab. 2 página 29  Kmv = (190/200)1,25 = 0,94.** 

Da tab. 5 página 30  Kesv = 0,6 (desbastamento da peça fundida em areia).* 

Da tab. 6 página 30   Kmfv = 0,83 (BK).* 

Da tab. 18a página 36   Kϕv = 0,7 (900); Kϕ1v = 0,97 (150); Krv = 1 (L.D.)** 

Da tab. 18b página 36  Kqv = 1.* 

Da tab.18c página 36   Kmtv = 1 * 

 

10. X. Torneamento 

 Torno paralelo 1224B * 

 Bucha de 3s grampos * 

1. Sangrar anel l = 10-0,36, Rz 80 ** 

 Ferro cortante para sangrar, P6M5 * 

 Paquímetro 120 x 0,05 *    ****** 

 Tabela de regimes de corte * 

t, mm Sv, mm/v Vr, m/min Nm, r.p.m. Tp, min 

     

 

Em total 68 pontos = 20 valores  1 p = 20/68 ≈ 0,294 
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Teste 2. Processos de Fabricação II 25.04.08 
1. Quantas arestas cortantes têm alargadores e onde eles ficam? Indicar as arestas cortantes 

na figura. (4 p.) 

2.  Escolher a broca e seus parâmetros para abrir furo para rosca M10x20 na peça de AlSi12 
HB80. A geometria da parte cortante apresentar na figura. (9 p.) 

3. Determinar a potência de corte para abrir furo com broca φ16 de P6M5 na peça de 
GG300, HB240 com Svm = 0,4 mm/v e nm = 360 r.p.m. (9 p.) 

4. Escolher a fresa e seus parâmetros para abrir ranhura para chaveta prismática B = 10 mm, 
h = 5 mm no veio de aço 20Cr4, σr = 470 MPa. A geometria da fresa apresentar na figura. 
(6 p.) 

5. Indicar os métodos de tratamento de roscas métricas externas, ferramentas e máquinas a 
usar. (10 p.) 

6. Indicar os métodos de tratamento dos dentes oblíquos das engrenagens cilíndricas 
externas, ferramentas e máquinas a usar. (6 p.) 

7. Apresentar os esquemas existentes de rectificação dos cilindros externos. (10 p.) 

8. Escolher a sequência de tratamento do plano superior do corpo do motor de combustão 
interna para garantir a dimensão 320h12; desvio do paralelismo à base 0,05 mm; desvio 
da planicidade 0,03 mm e rugosidade Ra2,5. (11 p.) 
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Resolução do Teste 2 de Processos de Fabricação II 25.04.08 
1. Os alargadores têm de 2 a 6 arestas cortantes principais na 

parte cónica de corte * e de 2 a 6 a arestas cortantes 
auxiliares na parte cilíndrica de calibração.* (4 p.) ** 

2. Para abrir furo para rosca métrica M10x20 na peça 
de AlSi12 escolha-se broca helicoidal curta de cabo 
cilíndrico,* φ8,5 x 79 x 37 (d = 10 – 1,5)* de P6M5 
(pois material é macio, HB80).* A afiação é 
simples sem dique afiado, pois o diâmetro é 
pequeno (< 15mm).* De tab. 44 pág. 25: 
2ϕ = 1200; ψ = 500; α = 150; ω = 300.∗∗         ∗∗∗∗  (10 p.) 

3. A potência de corte para brocagem determina-se pela fórmula:  

9550
mt

c
nMN ⋅

= , onde ⋅⋅⋅⋅= mmm y
vm

xq
fmt StDCM Kmp⋅Kap⋅Kdf * 

De tab. 32 pág. 42 Cm = 0,21; qm = 2; xm = 0; ym = 0,8.* 

De tab. 9 pág. 31 Kmp =(240/190)0,6 = 1,15.* 

Da nota de tab. 32 pág. 42 Kap = 1 para broca com dique afiado (pois φ16 > 15 mm).* 

De página 31 Kdf = 1,3 (pois material a trabalhar é frágil, ferro fundido cinzento).* 

Mt = 0,21⋅162⋅80⋅0,40,8⋅1,15⋅1⋅1,3 = 38,6 N⋅m *** Nc = 38,6⋅360 / 9550 = 1,46 kW * (9 p.) 

4. Para abrir ranhura para chaveta no veio escolha-se fresa 
de cabo para chavetas prismáticas com dentes agudos * 
φ10, z = 2 * de P6M5 (pois aço 20Cr4 é macio).* De 
tab. 78 pág. 27 α = 200; α1 = 80.∗ De tab. 79 pág. 27 
γ = 200 (σr < 600 MPa).* De tab. 82 pág. 28 
ϕ = 900; ϕ1 = 50.∗ De tab. 83 pág. 28 ω = 150.∗ (13 p.) 

5. As roscas métricas externas pode-se trabalhar: a) com 
ferro cortante no torno paralelo;* b) com cassonete nos 
tornos diversos, furadoras, fresadoras e a mão na 
bancada;** c) com ferro-pente nos tornos paralelos;* d) com cabeçote de ferros pentes nos 
tornos;* e) com fresas para abrir roscas nas fresadoras horizontais ou universais com 
cabeçote divisora;* f) com rebolo abrasivo nas rectificadoras para roscar;* g) entre dois 
rolos por deformação plástica nas máquinas apropriadas;* h) entre dois cassonetes planos 
por deformação plástica nas máquinas apropriadas;* i) fundição sob pressão ou em cera 
perdida.* (10 p.) 

6. Os dentes oblíquos das engrenagens cilíndricas externas pode-se trabalhar: a) com fresa de 
disco de modulo nas fresadoras horizontais e universais com uso do cabeçote divisora;* b) 
com fresa de cabo de módulo nas fresadoras horizontais e universais com uso do cabeçote 
divisora;* c) com fresa de módulo sem fim nas fresadoras para fresar dentes;* d) com 
ferro-pente nas escateladoras para talhar dentes;* e) com rebolos abrasivos nas 
rectificadoras para talhar dentes;* f) com ferramenta para rasurar nas máquinas para 
rasurar.* (6 p.) 
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7. Esquemas de rectificação dos cilindros externos: a) com avanço longitudinal; b) com 
avanço transversal; c) com avanço inclinado; d) com avanço longitudinal de rectificação 
profunda; e) entre 2 rebolos na rectificadora sem centros (10 p.) 

 
8. Sequência de tratamento do plano dum corpo do motor de combustão interna: h = 320h12; 

desvio do paralelismo à base 0,05 mm; desvio da planicidade 0,03 mm e rugosidade Ra2,5 

N Método de tratamento  GTdim GTforma GTdisp Rz Dimensão  
1 Fundição em areia 12* 12 12 150* 322h12** 
2 Fresagem de semiacabamento 12* 10 10 40* 320,3h12** 
3 Rectificação de acabamento  12* 8* 8* 10 320h12* 

(12 p.) 

Em total 74 pontos; 1 ponto = 20 / 74 ≈ 0,27 valores 
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x °

σ̂ r = 600 MPa

Exame Normal. Processos de Fabricação II. 9.06.08 
Parte de tratamento sob pressão.  

 

Eng.o   Justino Mulima 

Parte de usinagem. 
Para o apoio apresentado a direita fazer 
o seguinte: 

1. Escolher máquina-ferramenta, 
ferramenta e seus parâmetros para 
trabalhar ranhuras de V na cabeça. 
Não precisa desenhar a ferramenta e 
esquema de tratamento.  (9 p.) 

2. Escolher regimes de corte para abrir 
ranhura circular no cilindro φ12n7 
no torno Cadete com ferro cortante para ranhurar externo de T15K6 (BxHxL = 
20x25x140; α = 12ο; γ = 15ο; ϕ varia de 0 a 90o; Rb = 1 mm; λ = 0ο) .   (20 p.) 

3. Apresentar a descrição da passagem e o esquema de abertura da ranhura circular no 
cilindro φ12n7 com indicação de todos os dados necessários.   (16 p.) 

4. Verificar a possibilidade de realização do semiacabamento do cilindro φ12n7 no torno 
Cadete pela sua potência com ferro cortante para cilindrar externo de encoste de T15K6 
(BxH = 20x25; α = 12ο; γ = 15ο; ϕ = 90o; ϕ1 = 45o; Rb = 1 mm; λ = 0ο) com t = 1 mm; Svm 
= 0,321 mm/v, Vr = 44 m/min e nm = 1000 r.p.m.    (10 p.) 
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Resolução do Exame Normal de Processos de Fabricação II.  9.06.08 
Parte de tratamento sob pressão  
 

Parte de usinagem 
1. Escolha da máquina-ferramenta e ferramenta.  (9 p.) 

A ranhura de V na cabeça do apoio pode ser trabalhada numa fresadora Milko-35r de potência 
3 kW* com fresa biangular com furo central * de P6M5, inteira,* com seguintes parâmetros.  

Pela fórmula na página 8 o diâmetro mínimo da fresa: Dfmin ≥ 2(1 + 5) + 32 = 44 mm,* 
tomamos diâmetro próximo maior normalizado Df = 50 mm, z = 20.* O diâmetro do furo da 
fresa Dfuro = 22, segundo a tabela 2.3 página 11 pela máquina.* Da tab. 78 pág. 27 α = 8o, 
afiação aguda.* Da tab. 79 pág. 27 γ = 15o.* O ângulo 2ϕ = 90o para garantir a ranhura deste 
ângulo.* 

2. Regimes de corte.   (20 p.) 

A profundidade de corte para abertura da ranhura toma-se igual a largura da ranhura, então t = 
Br ≈ 2,5 mm.* Pela tab. 15 pág. 34 Sv = 0,06÷0,08 mm/v.* Segundo a tab. 2.1 pág. 10 pela 
máquina Cadete tomamos Svm = 0,075 mm/v.*  

Da tab. 17 pág. 35: Cv = 47; xv = 0; yv = 0,8; m = 0,2.* Para abertura da ranhura externa com 
ferro cortante de T15K6 sem líquido lubrificante Ccv =1.* Segundo as recomendações da 
página 4 tomamos duração da ferramenta T = 60 mm* e os coeficientes de correcção KTf = 
KTm = 1 (simultaneamente trabalha ema ferramenta e serve-se uma máquina). * 

Para aços Kmv = Cm (750/σr)nv. Segundo a tab. 2 pág. 29 para aço ao carbono e ferro cortante 
de liga dura Cm = 1 e nv = 1,* então Kmv = 750/600 = 1,25.*  

Da tab. 5 pág. 30 Kesv = 1 pois superfície está sem crosta (foi levantada durante 
cilindragem).* Da tab. 6 pág. 30 Kmfv = 1/0,65 = 1,54, pois o coeficiente Cv e expoentes xv, yv 
e m estão dados para ferramenta de T5K10 (base) e nos usamos T15K6.** 

Da tab. 18a pág. 36 Kϕv = 1 (ϕ varia de 0 a 90o, médio 45o);* Kϕ1v = 1 (não temos o ângulo 
ϕ1);* Krv = 1 (ferramenta é de liga dura).*  

Da tab. 18b pág. 36 Kqv = 1 (a⋅b = 20⋅25)* e segundo a tab. 18c pág. 30 Kmtv = 0,84 para 
entalhamento com d/D = 0,8 ÷ 0,95 (temos d/D = 10/12 = 0,83).* 

Segundo as fórmulas na página 5  

84,0111154,1125,1
075,05,260

147
8,002,0 ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅

⋅⋅
⋅

=cV  = 266 m/min** 

1214,3
2661000

⋅
⋅

=cn = 7056 r.p.m. Pela máquina Cadete da página 10 tomamos nm = 1000 r.p.m.* 

Neste caso 
1000

10001214,3 ⋅⋅
=rV  = 37,7 m/min* 

3. Passagem e esquema de tratamento da ranhura circular (16 p.) 

x. Abrir ranhura circular até φ10-0,36; L = 15±0,215; R1±0,25 
 ϕ = 45o±1o, Rz40     2,5  0,075  37,7  1000  tp  ta **** 

 Ferro cortante para ranhurar externo de T15K6, BxH = 20x25 * 
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 Paquímetro 120x0,05; Escantilhão R1, ϕ = 
45o ** 

9 p. 

4. Verificação da possibilidade de tratamento  
     (10 p.) 

Segundo a tab. 22 pág. 37 para cilindragem dos 
aços com ferramenta de liga dura  

Cpz = 3000; xpz = 1; ypz = 0,75; npz = -0,15 * 

Segundo a tab. 9 pág. 31 para aços Kmp = (σr/750)n 
e n = 0,75, daí Kmp = (600/750)0,75 = 0,846 * 

O aço C45E4 tem HB = σr / 3,3 = 182 kgf/mm2 e 
δ = 18%,* neste caso tomamos Kdf = 1,7 (segundo a recomendação na página 31).* 

Da tab. 23 pág. 39 Kϕp = 0,89 (ϕ = 90o); Kγp = 0,95 (γ = 15o); Kλp = 1 (λ = 0o); Krp = 1 (liga 
dura).** 

Segundo as fórmulas na página 5 temos:  

Pz = 3000⋅11⋅0,3210,75⋅44-0,15⋅0,846⋅1,7⋅0,89⋅0,95⋅1⋅1 = 882 N ** 

Daí, Nc = 882⋅44/60000 = 0,65 kW * < Nm⋅η = 2,9⋅0,7 = 2,03 por isso a cilindragem pode ser 
realizado no torno Cadete com estes regimes.* 

 

Numero total dos passos certos da parte de usinagem – 55.  

1 p. = 12/55 = 0,22 valores 
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