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• A TekBrasil representa fabricantes internacionais de equipamentos 
para medir tensões residuais em vidros e plásticos, tanto quanto, 
sistemas para traçar os perfis térmicos dos mesmos.  

 
 

• Medição de Tensão Residual (Permanente)  em Vidros Planos  
e Curvos 

 
• Utilizando o Equipamento GASP (Grazing Angle Surface Polarimeter) 
 
 

Humberto Lêdo 
Vendas Técnicas 
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Onde são originadas as tensões residuais /permanentes? 

Têmpera – o vidro é aquecido a cerca de 
650C e resfriado rapidamente. Esta 
condição define tensões superficiais de 
compressão de no mínimo 10.000 psi 
(69MPa) e tensões de borda da ordem de 
9.700 psi (67MPa); 

As tensões residuais/permanentes são originárias do processo de tratamento 
térmico a que foi submetido o vidro. 
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Semi Temperado  (HS) - o vidro é aquecido a cerva de 650C e resfriado lentamente. 
Neste caso as tensões de compressão  superficial são definidas entre  3.500 a 7.500 
psi (24 a 52 Mpa) e tensões de borda de cerca de 5500psi;  
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Recozimento – onde o vidro apresenta 
uma distribuição uniforme de tensões; 
 

Lay-out do forno de Têmpera Detalhe da zona de resfriamento 
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Modelo de distribuição de tensões  
 Recozimento, Semi Tempera e Tempera 
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Modelo de distribuição de tensões na espessura do vidro 
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Como medir a tensão residual ou Permanente no Vidro? 

A forma indica e mais simples de medir a tensão superficial de compressão é utilizando o 
aparelho GASP. 

Fabricado pela Strainoptics, trata-se de um aparelho 
que utiliza luz laser para indicar o ângulo da tensão 
superficial de compressão.  A medida é feita através 
do princípio da fotoelasticidade exibida pelos 
materiais sólidos. 
 

• Consiste na propriedade exibida por alguns 
materiais sólidos transparentes que ao 
submetidos a cargas externas tornam-se 
duplamente refratáveis ou birefringentes; 

 

• A luz polarizada ao transmitir-se pelos meios 
sólidos tensionados é retardada e este valor de 
retardo é usado para medir a tensão residual 
presente no sólido; 
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Princípio de Funcionamento do GASP 

Antes de começar a 
medição, identificar o lado 
da camada de estanho 
pois, somente será 
possível efetuar a leitura 
nesta superfície. 

Reflection of 

Laser Light 

Ao identificar o lado 
estanhado terá facilmente a 
visualização da parte da luz 
refletida; 
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Princípio de Funcionamento do GASP 

A Luz laser que incide 
sobre a superfície divide-
se em luz transmitida 
através do sólido e 
refletida a partir da 
superfície e do interior do 
mesmo. 

A parte da luz transmitida e refletida 
do interior do sólido, gerará os 
padrões de interferência que serão 
utilizados para medir o ângulo da 
tensão superficial  que relaciona o 
valor da tensão residual em PSI ou 
MegaPascal. 
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Padrão de interferência da luz e ângulo de medição 

Padrão de 
interferência 
mostrando o 
reticulado do 
aparelho as 
franjas em 
vermelho e 
preto; 

Dial do 
aparelho 
para ajuste 
do ângulo 
da tensão 
superficial 
dentro do 
sólido 

Ajuste fino 
para 
melhor 
posicionar 
o reticulado 
do 
aparelho 

Medição 
finalizada 
e pronta 
para 
inserir na 
tabela de 
ângulos 
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Tabela de conversão de valores de ângulos em tensão 
residual MPa, psi, ou Kgf/cm2 
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Muito obrigado pela presença e atenção. 
 


