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Tensão Residual em Produtos de Vidro 

Por que Tensão Residual em Vidro se desenvolve? 

• Quando a temperatura externa diminui, fazendo com que a 

temperaturas superficiais esfriem mais rapidamento que as 

temperaturas das camadas intermediárias. 

• O nível de tensão depende do material, espessura, e velocidade do 

resfriamento. 

Temperaturas de Camadas 

Intermediárias 

Temperatura 

Superficial 

Temperatura 

Superficial 

Espessura 

Temperatura 

Superficial 
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Tensão Residual em Produtos de Vidro 

Tensões Residuais Podem Ser Temporárias, Permanentes, ou Totais 

• Vidro derretido não apresenta tensão. 

• Tensão temporária (tensão térmica) é causada por resfriamento não-

uniforme à medida que o vidro quente esfria. Em temperaturas 

uniformes, tensão temporária = 0. 

• Quando o resfriamento é lento e uniforme, tensão residual é pouca ou 

inexistente (“annealing” - recozimento de vidro para alívio de tensão). 

• Quando o resfriamento é rapido (“quenching” - extincão), tensões 

temporárias e permanentes se apresentam, consistindo de tensão 

compressiva (“pushing force”) nas superfícies e tensão longitudinal na 

camada intermediária (“pulling force”). 
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Tensão Residual em Produtos de Vidro 
Devida atencão ao processo de controle é recomendada: 

• Para que se optimize os níveis e distribuicão de tensão compressiva e 

longitudinal, caso contrário qualidade insatisfatória, defeito e/ou falha espontânea 

podem vir a ocorrer 

• Para que se optimize a qualidade de corte e superfície (vidro flutuante) 

• Para que se minimize distorcão ótica 

• Para que se desenvolva a necessária forca mecânica (vidro fortalecido por calor) 

• Para que as desejadas características de fragmentacão sejam proporcionadas 

(vidro temperado e vidro de seguranca) 

• Para que o recozimento para alívio de tensão (“annealing”) seja assegurado 

(vidros para embalagens e vidros para uso ótico) 
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Residual Stress in Glass Products 

Medir tensão residural é recomendado:  

•Para assegurar que os valores de tensão desejados sejam atingidos repetidamente 

 

•Para optimizar os parâmetros de fornalha e melhorar o rendimento 

 

•Para seguir os padrões ASTM ou quaisquer outros padrões 

que se apliquem 

 

•Para fornecer rastreamento documentado para garantia e controle de qualidade 

 

•Para previnir falhas de campo causadas por têmpera excessiva 

 

•Para vericar o recozimento ("annealing") de produtos 

"aliviados de tensão“ 

 

•Para reduzir a chance de acões legais relativas aos produtos 
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Tensão Residual em Vidro Fortalecido por 
Calor 

         

 

 

 
 
 
 
      

• O que é vidro temperado? 

• Métodos utilizados para verificar 
tensão 

• O que é vidro fortalecido por calor? 

• Como medir tensão de borda de 
acordo com ASTM C1279, Proc. B 

• O que é tensão residual? 

• Correlacão entre compressão de   

superfície e fragmentacão 
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O que é Tensão Residual? 

Quando há equilíbrio entre tensão longitudinal e tensão 

compressiva, o vidro é considerado estável. Desequilíbrio 

em tensões residuais pode causar fraqueza inesperada 

ou quebra espontânea. 

Distribuicão de tensão distante da borda 

= 
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Distribuicão de Tensão na Borda  

Camada de 

Compressão 
Superfície F 

Fluxo de Calor 

Camada de 

Tensão 

Tensão Longitudinal na 

superfície próxima às 

margens 

Superfície E 
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De acordo com ASTM C1048: 

 

Vidro Temperado (Tipo FT) é acima de cinco vezes mais 

resistente que vidro recozido (“annealed glass”), de acordo 

com as seguintes evidências: 

 

• Compressão de Superfície >10,000 psi (69 MPa) 

• Compressão de Borda > 9600 psi (66 MPa) 

                                 -OU- 

Satisfacão de Métodos de Teste para Fragmentacão ANSI 

Z97.1 ou CPSC 16 CFR 1201 (Peso dos 10 maiores pedacos 

isentos de fraturas) 

O que é Vidro Temperado? 
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De acordo com EN12150-1 (União Européia): 

 

Vidro Temperado (endurecido) com mais de 4 mm de 

espessura deve seguir as seguintes especificacões para forca 

mecânica: 

 

• Forca = 120 MPa (17,405 psi)  -OU- Compressão de 

Superfície assegurando esta forca (correlacão) 

                                   -E- 

• Numero mínimo de partículas = 40 (de 4 a12 mm de 

espessura) ou 30 (de 15 a 19 mm de espessura) em 50 mm 

quadrados de área 

O que é Vidro Temperado? 
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De acordo com ASTM C1048: 

 

Vidro Fortalecido por Calor (Tipo HS) é duas vezes 
mais resistente que vidro recozido (“annealed 
glass”), de acordo com as seguintes evidências: 

 

• Compressão de Superficie: 

       3500-7500 psi (24-52 MPa) 

• Compressão de Borda nao é atualmente definida 

 

Teste de Fragmentacão não se aplica 

 

O que é Vidro Fortalecido por Calor? 
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De acordo com EN 1863-1 (União Europeia): 

 

Vidro fortalecido por calor: 

 Forca mínima 70 MPa (10,150 psi) 

  -OU- 

 Compressão de superfície assegurando esta 
 forca (correlacão) 

  -E- 

           Padrão de quebra definido por diagramas 
 que constam do EN 1863-1 

O que é Vidro Fortalecido por 

Calor? 
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• Destrutivo:   Derrubamento de Saco, Soco, Envergamento 

 

• Não-Destrutivo:   Polarímetro GASP ® for medida de Tensão de 
   Superfície em vidro recozido (“annealed  
   glass”) e Vidro Fortalecido por Calor 

    

   Refractômetro de Superfície Diferencial  
   (“Differential Surface Refractometer – DSR”)  
   para medida de Tensão de Superfície em  
   Vidro Temperado (não se aplica a Vidro  
   Fortalecido por Calor)  

    

   Medidor de Tensão de Borda para medida  
   de tensão na borda ou proxima à borda 

 

   Instrumentos computadorizados (“PC-Based”) 
   para medida de tensão de borda 

Métodos utilizados na verificacão de 

Tensão Residual 
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Especificacão e Método de Teste (ANSI Z97.1) 

 
• Derrubar um saco de alturas incrementais (12, 18, e 48 
polegadas) até que fratura ocorra (CPSC utiliza apenas a 
altura de 48 polegadas neste teste) 

 

• Depende do peso dos 10 maiores pedacos não fraturados 
por 10 polegadas quadradas de vidro sendo testado 

 

• Requer 4 amostras de cada espessura (CPSC   
  requer apenas uma amostra por espessura) 

 

 

 

 

Métodos de Teste Destrutivos 
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Referências de Especificacão (ASTM C1048) 

 

• Resistência de queda 
       - Teste de Fratura utilizando soco provocado    
 por mola 

       - Teste de Pressão (carga de vento) após 
 quebra 

 

• Teste de Impacto de acordo com ANSI Z97.1 ou 
CPSC 17 CFR 1201 

 - Derrubamento de saco 

Métodos de Teste Destrutivos 
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• Envergamento utilizando aparato de envergamento 

em 4 pontos 

     - Requer um mínimo de 2 amostras de cada 

espessura 

  

Padrões de Teste Mandatórios (EN12150-2) 

 

• Fragmentacão utilizando soco centralizado 

- Depende do número e dimensão das partículas 
não-fraturadas em região isolada 

- Requer 5 amostras de cada espessura 

Métodos de Teste Destrutivos 
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Métodos de Teste Não-Destrutivos   

ASTM C1279 é um método de teste padrão para medida 

não-destrutiva de tensões de borda e de superfície em 

vidro recozido (“annealed glass”), vidro fortalecido por 

calor, assim como vidro temperado plano. Este método 

consiste de dois procedimentos: 

 Procedimento A – Medida de Tensão de Superfície 

 Procedimento B – Medida de Tensão de Borda 
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 Métodos de Teste Não-Destrutivos  

EN-12150-2 é um protocolo de teste mandatório para 

fabricantes de vidro arquitetural e fabricantes conduzindo 

negócios com países da União Européia. Este protocolo 

especifica o tipo de testes destrutivos e número de 

amostras necessário em cada grupo sendo testado.  

Este protocolo permite que métodos de teste não-

destrutivos para medida de tensão sejam substituídos por 

métodos destrutivos uma vez que os dados co-

relacionados sejam estabelecidos. 
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Correlacão Entre Compressão de 

Superfície e Forca/Fragmentacão 

Compressão de Superficíe versus 

Forca 
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Correlacão Entre Compressão de 

Superfície e Forca/Fragmentacão 

Compressão de Superficíe versus Forca 
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A Natureza de Luz Polarizada e 
Fotoelasticidade 
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Luz Polarizada 

     Luz é normalmente omnidirecional, “vibrando” em 

todos os ângulos originados da direcão (propagacão) 

do raio de luz. 

Fonte de 

luz 

Propagacão 

do raio de 

luz 
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Luz Polarizada 
 

 Quando luz atravessa uma lente polarizante, todos 

os componentes da onda de luz são bloqueados 

exceto os componentes da onda de luz no plano de 

vibracão que é permitido atravessar o filtro 

polarizador. 

Fonte de 

luz 

Eixo de Polarizacão do 

Polarizador 

Vetores de luz 

omnidirecionais 
Luz Polarizada 
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Luz Polarizada 

 

 A luz que não é bloqueada é paralela ao eixo de 

polarizacão do polarizador. 

Fonte de 

luz 

Eixo de Polarizacão 

do Polarizador 

Vetores de luz 

omnidirecionais 
Luz Polarizada 
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Luz Polarizada 

 Se um segundo polarizador é colocado no caminho do 
raio de luz polarizada, num ângulo de 90° em relacão 
ao eixo de polarizacão do polarizador original, toda a 
luz passa a ser bloqueada. 

 

   

Fonte de 

luz 

  Eixo de 

Polarizacão 

(Polarizador 1) 

Eixo de Polarizacão 

(Polarizador 2), 

num ângulo de 90°   

em relacão ao eixo 

de polarizacão do 

primeiro polarizador 

Vetores de luz 

omnidirecionais 
Luz 

Polarizada 

Ausência de 

Luz (Campo 

Escuro) 
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Luz Polarizada  

 Se um material transparente ou translúcido, dotado de tensão 
(como vidro) é colocado entre polarizadores “cruzados”, a luz 
separar-se-á entre duas ondas que movem em velocidades 
diferentes alinhadas com as direcões de tensão. A distância entre 
a onda mais rápida e a mais lenta é conhecida como 
retardamento ótico. 

     

 
Material 

dotado de 

Tensão 

Luz 

originada 

do primeiro 

polarizador 

Luz 

Polarizada 

Direcões da 

Tensão 

Retardamento 
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Luz Polarizada  

 Quando isto ocorre, alguns componentes da luz não são mais 
perpendiculares ao eixo de polarizacão do segundo polarizador e 
deixam de ser bloqueados. Estes componentes das duas ondas 
atravessam e se fundem, resultando em uma distinta sequência 
de cores visíveis. A intensidade destas, por assim dizer, cores 
fotoelásticas representa o nível de retardamento presente. 

Luz 

originada 

do primeiro 

polarizador 

Direcões 

principais 

de Tensão 

Retardamento 

Segundo 

Polarizador 
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Fotoelasticidade 

    A sequência fotoelástica de cor (em ordem crescente de 
retardamento) : 

    

   Preto (zero) 

    

   Amarelo 

   Vermelho 

    

   Azul-Verde 

   Amarelo 

   Vermelho 

    

    

   Verde 

   Amarelo 

   Vermelho 

    

   Verde 

   Amarelo 

   Vermelho 

   

 

Ordem Zero (Retardamento = 0 nm) 

Primeira Ordem (Retardamento = 

565 nm) 

Segunda Ordem ( 565 x 2 nm) 

Terceira Ordem (565 x 3 

nm) 
R

e
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Strainoptics, Inc. 

Introducão a Polariscópios e Polarímetros 
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Polariscópios e Polarímetros 

   Padrões de cor fotoelástica podem ser utilizados para 
revelar e avaliar ou medir tensão em objetos 
transparentes ou translúcidos através do uso de 
polariscópios (às vezes chamados “visualizadores de 
tensão”) e polarímetros. 
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Polariscópios e Polarímetros 

 Em polariscópios, o primeiro filtro polarizante é conhecido 
como “polarizador”. O segundo polarizador é conhecido 
como “analisador”. Se o analisador pode girar em torno de 
um eixo e tem uma escala calibrada que pode ser 
utilizada em medidas quantitativas, este é chamado 
polarímetro. 

    Polariscópios e polarímetros não medem tensão 
diretamente. Estes são utilizados na determinacão de 
retardamento, o qual é proporcional à tensão e pode ser 
convertido em unidades de tensão, assim como MPa ou 
psi. Retardamento é normalmente expresso em 
nanômetros (nm). 
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Polariscópios e Polarímetros 

 A relacão utilizada no cálculo de tensão através de 
retardamento medido segue: 

           

       

    

     

                 R  
               t x CB 

  ONDE: 

    S    = Tensão (em MPa’s)  

   R    = Retardamento (em nanômetros) 

             t     = Espessura (em milímetros) 

   CB  = Constante Material (em Brewsters) 

 

                      (1 MPa = 145 psi) 

           

       

    

     

S = 
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Polariscópios e Polarímetros 

Os polarímetros fabricados pela Strainoptics são 
utilizados por fabricantes de vidro primário (vidro 

flutuante)            
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Polariscópios e Polarímetros 
Os polarímetros fabricados pela Strainoptics são 
utilizados por fabricantes de vidro para as indústrias 

automotivas e de construcão           
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Polariscópios e Polarímetros 

Os polariscópios e polarímetros fabricados pela 
Strainoptics são utilizados por fabricantes de 

embalagens de vidro e produtos de mesa metálicos
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Polariscópios e Polarímetros 

Os polariscópios e polarímetros fabricados pela 
Strainoptics são utilizados por fabricantes de vidro 

ótico e especializado            
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Técnicas Polariscópicas para Medida 
de Tensão 
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Técnicas Polariscópicas para Medida 
de Tensão 

• Método de Observacão de Padrão de Cor  

• Método de Compensador  

   
• Método de Analisador de Rotacão  

• Utilizando GASP para medir Tensão de Superfície 

• Utilizando GES-100-MWA para medir Tensão de Borda 

• Utilizando VRP-100 para medir pára-brisas  

• Medindo classe de embalagem de acordo com ASTM C148 
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Método de Observacão de Padrão 
de Cor 
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Método de Observacão de Padrão 
de Cor 

   Luz branca produz um espectro completo de 

luz. Isto inclui o espectro visível de 400 nm a 700 

nm. O comprimento padrão de onda de luz branca 

é de 565 nm. 
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Método de Observacão de Padrão 
de Cor 

  A intensidade da luz e das cores apresentadas 

são um resultado do retardamento exibido pela 

amostra.   
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Método de Observacão de Padrão 
de Cor 

•  Resultados são altamente 

sujeitos à interpretacao 

• Podem ser utilizados 

apenas em medidas 

qualitativas 

• Não são confiáveis na 

avaliacão do nível de 

têmpera em vidro fortalecido 

por calor (com excecão das 

margens do mesmo) 
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Método de Observacão de Padrão 
de Cor 

O familiar “padrão de resfriamento” visto sob luz 

polarizada em vidro fortalecido por calor NÃO 

proporciona confirmacão de que o vidro é 

completamento temperado. Apenas significa que o 

vidro foi submetido ao processo de aquecimento (em 

fornalha) e posterior resfriamento.  

 

O único método aceito para verificacão de valor de 

têmpera é atraves da medida de compressão de 

superficie ou de tensão de borda com o instrumento 

apropriado (ASTM C1048, C1279, EN12150, etc). 
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Método de Compensador 

Compensador 
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Método de Compensador  
 

• O método mais simples para medida de retardamento 

através da espessura do vidro 

• Compensador é um dispositivo manual e calibrado 

que, de forma ótica, gera retardamento igual, mas de 

sinal oposto ao da amostra. 

• O resultado final é uma intensidade de luz igual a 

zero, a qual é facil e visualmente reconhecida como 

preto no padrão de cor. 

• Utilizado na obtencão de medidas quantitativas 
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Método de Compensador 

 Existem dois tipos de compensadores de uso comum: 

• Compensador Babinet ou “Single-Wedge” 

• Compensador Babinet-Soleil ou “Double-Wedge”  
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Método de Analisador de Rotacão 

Analisador 

Polarímetro (com microscópio 

opcional) 
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Método de Analisador de Rotacão 
O Método de Analisador de Rotacão mais 

frequentemente utilizado em aplicacões de vidro é 

chamado “Método Senarmont”. 
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Método de Analisador de Rotacão 

• Retardamento é calculado a partir do número fracional de 

margem que é lido diretamente no disco. 

509 nm = 

0.9 x 565 

• Tensao é calculada a partir do retardamento medido. 
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Método de Analisador de Rotacão 

• O Método de Analisador de Rotacão é geralmente utilizado na 

medida de níveis fracionais de retardamento (<565 nm).   

• Procedimento: 

     a. Olhando através do Analisador, girar a amostra até que o 

ponto de interesse (POI) se torne luz mínima.  

     b. Girar a amostra (sentido horário ou anti-horário, 45º), até 

que o ponto de interesse (POI) se torne luz máxima. 
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Método de Analisador de Rotacão 

• Ao observar o movimento das  da amostra, girar o Analisador EM 

SENTIDO HORÁRIO até que a margem esteja centralizada em 

relacão ao POI. Obter o número fracional de margem do disco do 

Analisador. 

• Se observado que a margem de baixa-ordem (preto em vidro 

com baixa tensão) moveu EM DIRECÃO ao POI, obter o número 

fracional de margem do disco do Analisador e multiplicá-lo por 565 

para obter a medida de retardamento (R): 

                      R = 0.9 x 565 = 509 nm 

A tensão medida nesta localizacão e’ LONGITUDINAL (+). 
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Método de Analisador de Rotacão 

• Se observado que uma cor de alta-ordem (BRANCO ou 

AMARELO em vidro com baixa tensão) moveu EM 

DIRECÃO ao POI, obter o número fracional de margem do 

disco do Analisador e subtrair 1.0 do mesmo. Multiplicar o 

resultado por 565 nm para obter a medida de retardamento: 

 R = (1.0 – 0.9) = 0.1 x 565 = 56.5 nm 

A tensão medida nesta localizacão e’ COMPRESSIVA (-). 
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Método de Analisador de Rotacão 

• Este procedimento se aplica a vidro de baixa tensão. 

Para vidro cujo retardamento é maior que 565 nm, um 

método de cálculo diferente é necessario. 

• Já que cada número inteiro (múltiplo de 565 nm) 

representa uma ordem de margem completa e o disco 

do Analisador apenas possui uma escala de 0.0 to 1.0, 

é necessario saber as ordens de margem e cores que 

se localizam na proximidade do POI.  

• Isto requer treinamento e referencia à tabela de cores 

fotoelásticas.  
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Método de Analisador de Rotacão 

O padrão de cor fotoelástica revela as seguintes 

relacões de ordem de margem: 

  
   Ordem Zero, Preto  = 0 nm =  0 Margem 

   Primeira Ordem, Indigo/Violeta = 565 nm = 1 Margem 

   Segunda Ordem, Indigo/Violeta = 1130 nm = 2 Margens 

   Terceira Ordem, Violeta  = 1695 nm = 3 Margens 

  

Quando cores não são presentes, então a margem de 

baixa ordem é a margem de ordem zero (N = 0).  Esta 

é a medida mais típica em espécimes de baixa tensão.  
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Método de Analisador de Rotacão 

                 R  
               t x CB 

  ONDE: 

    S = Tensão (em MPa’s)  

   R = Retardamento (em nanômetros) 

              t = Espessura (em milímetros) 

   CB = Constante Material (em Brewsters) 

 

                      (1 MPa = 145 psi) 

           

       

    

     

A medida de retardamento (509 nm) é convertida em 

unidades de tensão utilizando-se a seguinte equacão ou 

referindo-se a uma tabela de conversão: 

S = 
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Método de Analisador de Rotacão 

 Exemplo:                                   
 

 Retardamento (R) = 509 nm 

 Espessura (t) = 6 mm 

 CB = 2.65 Brewsters                         

S = R/tCB = 509/(6.0 x 2.65) 

S = 509/15.9 

S = 32 MPa or 4640 psi 
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Analisador de Rotacão –  

Passo a Passo 

Com o disco do Analisador posicionado em 0-1, posicione a amostra na 

direcão da tensão a ser medida (tensão ou compressão), paralelamente 

à marca do eixo de referência do instrumento. Para selecionar o ponto 

de tensão máxima, simplesmente gire o espécime para identificar o 

ponto onde a região de luz mínima é observada (vidro de baixa tensão), 

ou onde a cor de mais alta ordem é exibida. 

Marca de 

Eixo de 

Referência 
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Método de Analisador de Rotacão 

Se a direcão da tensão não é conhecida, posicione a amostra onde o 

POI exibe luz mínima e o gire 45 graus (sentido horário ou anti-horário) 

de forma que o POI passe a exibir luz máxima. 
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Método de Analisador de Rotacão 

Identificar as margens de mais baixa e mais alta ordem em ambos os lados do 

POI. Girar o disco do Analisador em sentido horário e observar o movimento das 

margens. Neste exemplo, perceba que a margem de MAIS BAIXA ordem (n) se 

movimentou em direcão ao POI. Se a margem de mais baixa ordem se 

aproxima, a tensão medida no POI é LONGITUDINAL e paralela ao eixo de 

referência. Se a margem de mais alta ordem (n+1) se aproxima, a tensão 

medida  no POI é COMPRESSIVA. 

Margem 

Preta é ar 

margem de 

mais baixa 

ordem (n) 

movendo EM 

DIRECÃO ao 

POI 

Margem Indigo-

violeta é a 

margem de mais 

alta ordem (n+1) 

movendo NO 

SENTIDO 

CONTRÁRIO ao 

do POI 



 

Strainoptics, Inc. 

Método de Analisador de Rotacão 

Quando a margem que se aproxima se apresenta centralizada no POI, 

obtenha a leitura (f) do disco. Neste exemplo, a leitura é 0.35. Utilize 

este valor na equacão para cálculo de ordem de margem total, N = 

(n+f).  

 

NOTA:  Se a margem de mais alta ordem moveu em direcão ao POI, a 

equacão correta a ser utilizada seria N = (n+1)-f.   

  

Leitura é 0.35 

quando a margem 

que se aproxima 

se apresenta 

centralizada sobre 

o POI 
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Exemplos de Analisador de Rotacão  

EMBALAGEM DE VIDRO RECOZIDO (“ANNEALED GLASS”) -  Baixa Tensão 

Leitura do Analisador = 0.23 e margem preta move em direcão 

ao POI em uma embalagem de 7 mm de espessura. 

 

f  = 0.23  

n = 0 (Ordem Zero, Margem Preta) 

t  = 7 mm 

C = 2.65 Brewsters (em vidro comercial - “soda-lime glass”) 

  

 Ordem de Margem = N = n + f   =  0 + 0.23 = 0.23 

 Retardamento = 0.23  *  565 = 130 nm (Longitudinal) 

    

  Tensão (MPa) =         130 nm   =   7 MPa 

        7 mm * 2.65  
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Exemplos de Analisador de Rotacão  

  
BORDA DE VIDRO COMERCIAL (“SODA-LIME GLASS”) – ALTA 

TENSÃO  

O POI é observado entre as margens de segunda e terceira ordens. Ao 

girar o analisador no sentido horário, a margem de terceira ordem (mais 

alta) move em direcão ao POI (tensão compressiva). Quando o centro 

da margem de terceira ordem cobre o POI, a leitura f = 0.15 é obtida no 

disco do analisador. O vidro tem 6 mm de espessura.  

 

f = 0.15  

n = 2    

t  = 6 mm  

C = 2.65 Brewsters (em vidro comercial - “soda-lime glass”) 

 

  Ordem de Margem  = N = (n+1)-f  = (2 + 1) - 0.15  = 2.85 

 Retardamento = 2.85  * 565 = 1610 nm 

 Tensão (MPa) = 1610 = 97.5 MPa 

               6.35 mm * 2.65 Brewsters  

  



 

Strainoptics, Inc. 

Utilizando GASP® para Medir 
Tensão de Superfície em Vidro 
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Utilizando GASP® para Medir 
Tensão de Superfície em Vidro 

O polarímetro GASP fabricado pela 

Strainoptics é um instrumento 

portátil para medida de tensão de 

superfície em vidro fortalecido por 

calor. Pode também ser utilizado 

para confirmar alívio de tensao em 

vidro recozido (“annealed glass”) e 

para validar configuracões de 

fornalhas para fabricantes de vidro 

de seguranca. 
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Utilizando GASP® para Medir 
Tensão de Superfície em Vidro 

Os polarímetros de superfície 

GASP podem ser encomendados 

com fonte de luz a laser ou fibra 

ótica. O modelo laser apresenta 

bateria recarregável e oferece uma 

vasta gama de medidas, até 

25,000 psi (180 MPa).  

 O polarimetro GASP é também disponível em 

uma versão especial para superfícies curvas 

para medida de tensão em vidros automotivos 

e de TV, assim como nas versões AUTO GASP 

e VIDEO GASP. 
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Utilizando GASP® para Medir 
Tensão de Superfície em Vidro 

Os polarímetros GASP fabricados pela Strainoptics 

são:   

 

•  Não-destrutivos  

 

•  Fáceis de operar  

 

•  De acordo com as especificões da 

indústria, incluindo ASTM  

   C1048, C1279, EN-1863, e EN-12150   

 

• Para uso interno ou externo  
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Componentes GASP® 

 Alavanca de ajuste 

de espelho 

     (não mostrada) 

Compensador 

 Indicador Vernier 

     Bateria Laser 

Cabecote de 

Saída/Peca Ocular 

 Cabecote de 

Entrada 

Cabecote de 

Entrada - Trava 

Cabecote de Entrada 

– Botões de ajuste de 

inclinacão 

  Disco Prolongador 

Prismas 
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Analisador 

Compensador 

Princípios de Operacão 

 
Luz de um Laser atravessa um Filtro Polarizante no Cabecote 

de Entrada… 

Parte de 

estanho do 

vidro 

flutuante 

Polarizador 

Prisma   

de 

Entrada 

Prisma   

de Saída 

Campo de 

Visão 

Luz 

Polarizada 
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Luz tornando-se Polarizada e Atravessando 

 o Primeiro Prisma (Prisma de Entrada) 
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 Parte da Luz que não é bloqueada ou dispersa 

atravessa o vidro e se propaga paralelamente à 

superfície 
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A luz emerge do tubo de saída e entra na Peca Ocular após ter atravessado 

o Polarizador e o primeiro prisma (Prisma de Entrada), propagando-se na 

superfície do vidro e atravessando o segundo prisma (Prisma de Saída), 

antes de se refletir em um espelho e através de um dispositivo especial 

conhecido como Compensador. 

Num ângulo crítico, parte da luz emerge do vidro, 

atravessa o Prisma de Saída e pode ser vista 

através da Peca Ocular 
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Para se utilizar o polarímetro GASP, o instrumento deve 

ser posicionado no lado de estanho (“tin side”) do vidro. 

Se este lado nao é conhecido, uma lâmpada ultravioleta 

(UV) pode ser utilizada na deteccão do lado de estanho. 

A Strainoptics oferece dois tipos diferentes de lâmpadas 

UV para este propósito. Uma das lâmpadas é um modelo 

de tubo duplo que utiliza baterias recarregáveis. A outra é 

uma versão menor e utiliza baterias comuns. 

As medidas GASP no lado de estanho do Vidro 

Flutuante 
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Existem dois métodos de identificacão do lado de estanho do vidro em 

se utilizando uma lâmpada UV. 

Método A: Posicione a lâmpada UV num ângulo pequeno sobre a 

superfície do vidro. O lado que exibe uma aparência nublada é o lado de 

estanho.  

Método B: A lâmpada UV é pressionada contra a superfície do vidro e 

visualizada no lado oposto. Quando uma aparência nublada é percebida 

através do vidro, o lado de estanho pode ser identificado como o lado 

contra o qual a lâmpada UV foi posicionada.   

Como utilizar a lâmpada UV na deteccão do lado de 

estanho do vidro 

              Metodo A                                                   Metodo B 
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  Utilizando o Polarímetro GASP® 

1. Coloque a sua amostra de vidro e o polarímetro GASP 

numa superfície limpa e plana, com o lado de estanho para 

cima. Utilize os botoes de ajuste de inclinacão para obter 

uma imagem brilhante e de alto contraste na peca ocular. 
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   Utilizando o Polarímetro GASP® 

 2. Enquanto olhando através da peca ocular, ajuste cuidadosamente o 

cabecote de entrada, botões de ajuste de inclinacão ou a alavanca de 

ajuste de espelho até que linhas vermelhas e pretas que se alternam 

sejam visíveis. Movimente o compensador vagarosamente para a 

esquerda ou para a direita para centralizar a imagem e maximizar o 

campo de visão. 
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 Utilizando o Polarímetro GASP® 

 

Esta é a imagem que é tipicamente vista através 

da peca ocular do Laser GASP. As linhas pretas, 

estreitas e diagonais (chamadas margens) 

representam tensão. 

Linhas que se 

inclinam para a 

esquerda 

indicam 

compressão de 

superfície 

Linhas que se 

inclinam para a 

direita indicam 

tensão de 

superfície 
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 Utilizando o Polarímetro GASP® 

 

As duas linhas pretas e estreitas 

representam a retícula de mensuração 

Linhas Reticulares de 

Mensuração 
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 Utilizando o Polarímetro GASP® 

Gire o disco prolongador até que as linhas 

reticulares encontrem-se paralelas às 

linhas de margem. 

Linhas reticulares paralelas 

às linhas de margem 
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   Note a leitura do ângulo na Marca Vernier 

 Utilizando o Polarímetro GASP®  

 

Marca 

Vernier 
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 Utilizando o Polarímetro GASP® 

Utilizando a tabela de calibracão que acompanha o 

seu instrumento, localize o ângulo e obtenha o 

correspondente valor de tensão de superfície na 

unidade desejada (MPa, psi, ou Kgf/cm2) 

IMPORTANTE: A tabela de calibracão fornecida é compatível 

apenas com o seu instrumento e não pode ser utilizada com 

outro. Se a tabela for perdida ou destruída, entre em contato 

com a Strainoptics para obter uma nova tabela. Forneca o 

número de série do instrumento quando da solicitacão de 

uma nova tabela. 
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  Onde e Quantos Pontos para se Medir 

O número e a localizacão dos pontos medidos são determinados por cada 

fabricante; no entanto, ASTM C1048 recomenda duas leituras de tensão de 

superfície para cada cinco localizacões, orientadas em duas direcões 

perpendiculares, consistindo de um total de dez leituras por amostra como é  

mostrado abaixo. Utilizando o polarímetro GASP para desta forma medir 

tensão de superfície em vidro plano fortalecido por calor está de acordo com 

as diretivas do Método Padrão de Teste ASTM C1279 e do EN-12150 

(Europa). 

L 

3/8 L 3/8 L 1/8 L 1/8 L 

1/4 W 

1/4 W 

1/4 W 

1/4 W 

W 
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Utilizando o Cal-Plate para Verificar a Precisão da 

Medida 

O GASP CAL-PLATE fabricado pela Strainoptics é um acessório portátil, 

fácil de usar, para verificacão da performance do seu polarímetro GASP 

ou para auto-certificacão ISO. O material de fabricacão consiste de vidro 

comercial (“soda-lime glass”) com um valor tensão de superfície 

conhecido e fornecido com um certificado de calibracao atestando uma 

medida de tensão de superfície certificada em fábrica. 
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Utilizando o Cal-Plate para Verificar a Precisão da 

Medida 

Para utilizar o CAL-PLATE, simplesmente obtenha a medida 

na área "transparente" com o seu GASP e compare a leitura 

com o valor certificado que consta da etiqueta de calibracão. 

Se os resultados encontram-se entre -1 e +1 grau, o 

instrumento está funcionando adequadamente. 
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Como Medir Tensão de Borda com o  

GES-100 de acordo com ASTM C1279  

(Procedimento B)  
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Como Medir Tensão de Borda com o  

GES-100 de acordo com ASTM C1279  

(Procedimento B) 
Medidores Portáteis de Tensão de Borda GES-100-MWA  

Peca 

Ocular e 

Anel de 

Foco 

Compensador 

Microscópio 
Iluminador 

Onde se 

posiciona a 

amostra 
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Como Medir Tensão de Borda com o  

GES-100 de acordo com ASTM C1279  

(Procedimento B) 

 Medidores Portáteis de Tensão de Borda  

GES-100-MWA 

Disponível em duas versões, uma utilizando um 

compensador "single-wedge" (GES-100-MWA) e a 

outra utilizando um compensador "double-wedge" 

(GES-100) 
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Como Medir Tensão de Borda com o  

GES-100 de acordo com ASTM C1279  

(Procedimento B) 

Medidor Portátil de Tensão de Borda GES-100-MWA 

(“Single-Wedge”) 

Trave o compensador na 

posicão correta 

(paralelamemte à borda do 

vidro sendo medido) 

 

Compensador 

Iluminador 
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Como Medir Tensão de Borda com o  

GES-100 de acordo com ASTM C1279  

(Procedimento B) 

Medidor Portátil de Tensão de Borda GES-100-MWA 

(“Single-Wedge”) 

Posicione o disco contador 

do compensador na posicão 

zero (000). 
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Como Medir Tensão de Borda com o  

GES-100 de acordo com ASTM C1279  

(Procedimento B) 

Medidor Portátil de Tensão de Borda GES-100-MWA 

(“Single-Wedge”) 

Enquanto olhando através 

da peca ocular, gire o anel 

de foco até que a escala de 

retícula esteja em foco 

completo. 

Anel de Foco 
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Como Medir Tensão de Borda com o  

GES-100 de acordo com ASTM C1279  

(Procedimento B) 

Medidor Portátil de Tensão de Borda GES-100-MWA 

(“Single-Wedge”) 

 
Insira a amostra de vidro de 

forma que a borda repouse 

contra os parafusos 

localizadores de borda 

Parafusos 

Localizadores 

de Borda (2) 
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Como Medir Tensão de Borda com o  

GES-100 de acordo com ASTM C1279  

(Procedimento B) 

      Medidor Portátil de Tensão de Borda GES-100-MWA 

(“Single-Wedge”) 

  

Borda do vidro 
Não Vidro 

Vidro Observe a posicão da 

margem preta no vidro.  
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Como Medir Tensão de Borda com o  

GES-100 de acordo com ASTM C1279  

(Procedimento B) 

 Medidor Portátil de Tensão de Borda GES-100-MWA 

(“Single-Wedge”) 

Movimente a margem preta para onde esteja centralizada em 

relacão ao centro de interesse na borda do vidro. Note a 

leitura (3 dígitos) no disco contador. 

Ponto de Mensuracão na 

Borda do Vidro 
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Como Medir Tensão de Borda de acordo 

com ASTM C1279  (Procedimento B) 

Refira-se à tabela de 

conversão fornecida com 

o instrumento para obter 

o valor de tensão em psi, 

kgf/cm2 ou MPa ou 

utilize a equacão de 

tensão padrão fornecida 

no próximo slide. 

Leitura do 

Contador 

Retardamento 

(nm)  

Tensão para 

espessura=1/18“ 

(psi)  

Tensão 

para 

espessura=

1/14“ (psi) 

100 

 
673 

 
12100 

 
6050 

 110 

 
740 

 
13300 

 
6650 

 120 

 
807 

 
14510 

 
7260 

 130 

 
874 

 
15720 

 
7860 

 140 

 
942 

 
16930 

 
8470 

 150 

 
1009 

 
18140 

 
9070 

 160 

 
1076 

 
19350 

 
9680 

 170 

 
1143 

 
20560 

 
10280 

 

000 

 
0 

 
0 

 
0 
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Como Medir Tensão de Borda de acordo 

com ASTM C1279  (Procedimento B) 

       
 

Se utilizando a equacão, multiplique a valor obtido através da 

leitura do contador pelo valor constante do compensador 

fornecido com o instrumento. Este resultado corresponde ao 

retardamento medido na amostra de vidro na borda sendo 

observada.  

TensãoMPa =            
Retardamento 

Espessura (mm) x Constante Material 

(Multiplicar resultado por 145 para obter medida em psi) 
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Como Medir Tensão de Borda de acordo 

com ASTM C1279  (Procedimento B) 

 Medidor Portátil de Tensão de Borda GES-100-MWA 

(“Single-Wedge”) 

Se o seu vidro apresenta uma borda raspada ou 

chanfrada e a medida da tensão residual precisa 

ser obtida na borda (ao invés de próximo à borda), 

o ASTM C1279 recomenda um procedimento que 

utiliza os dados obtidos durante a mensuracão 

próxima à borda para extrapolar o valor da tensão 

na borda. 
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Como Medir Tensão de Borda de acordo 

com ASTM C1279  (Procedimento B) 

 Medidor Portátil de Tensão de Borda GES-100 

(“Double-Wedge”) 

• Semelhante em aparência e aplicacão à versao 

"Single-Wedge", mas utiliza compensador e técnica de 

mensuracão diferentes 

• Proporciona um retardamento uniforme no campo de 

visão, preservado o padrão de margem original no vidro 
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Como Medir Tensão de Borda de acordo 

com ASTM C1279  (Procedimento B) 

 Medidor Portátil de Tensão de Borda GES-100 

(“Double-Wedge”) 

Quando utilizando este instrumento, 

o compensador é posicionado 

perpendicularmente à borda a ser 

medida. 

Ao invés de 

centralizar a 

margem preta em 

relacão ao centro 

de interesse como 

é feito com o GES-

100-MWA…  

a margem preta é 

trazida à margem 

do vidro. 

Técnica “Single-Wedge" 

 

Técnica "Double-Wedge" 

Margem 

Preta 
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  ASTM C1279   
  

Procedimento B: Medindo Tensão de Borda 

  

Leituras devem ser obtidas no ponto central de todas as 

bordas. 

Comprimento/2 

Largura/2 
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Como Medir Tensão em Pára-Brisas de 

Automóveis com o VRP-100  
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Disco interno 

na posicão 

zero  

Placa Tinta   

(não em uso) 

Telescópio 

Analisador 

Iluminador 

Barra de 

Base 

Como Medir Tensão em Pára-Brisas de 

Automóveis com o VRP-100 
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Medindo Tensão Próxima à Borda em 

Áreas com Revestimento de Cerâmica 

 

Desligar as luzes desnecessárias da sala e eliminar 

fontes de luz refletida na superfície do vidro. Limpar 

o vidro com limpador de vidro comercial para 

assegurar que o vidro encontra-se livre de sujeira, 

poeira e impressões digitais. 
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Medindo Tensão Próxima à Borda em 

Áreas com Revestimento de Cerâmica  

 
Alinhar a barra de base perpendicularmente à borda 

da amostra no Ponto de Interesse (POI). 

A Barra de 

Base deve ser 

orientada 

perpendicular

mente à borda 

da amostra 

Borda da 

Amostra 
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Medindo Tensão Próxima à Borda em 

Áreas com Revestimento de Cerâmica  

 

Marca de 

Referência 

Posicione o disco do analisador de rotacão como é 

demonstrado abaixo, com a marca de referência do 

instrumento a 45 graus no disco do analisador. 
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Medindo Tensão Próxima à Borda em 

Áreas com Revestimento de Cerâmica  

 
Ligar o iluminador. Dirigir a 

luz do iluminador à área de 

interesse.  

Ajuste o foco da luz movendo o cabo 

de fibra ótica dentro ou fora do 

iluminador de forma que o círculo 

seja o menor possível no POI. 

Quanto menor o círculo, mais 

brilhante a luz que aparecerá. 
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Medindo Tensão Próxima à Borda em 

Áreas com Revestimento de Cerâmica  

 
Observe a localizacão de uma margem preta próxima ao Ponto de 

Interesse (POI). 

NOTA: Ao utilizar a placa tinta, a margem preta aparecerá como uma 

interface azul-vermelha.  
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Ponto brilhante de pequeno 

diâmetro ao redor do POI 

Banda Preta 

POI marcado 

com um “X” 

Vidro 

Transparente 
Borda 

Transparente 

Margens Pretas 

(uma fina e uma 

grossa) 
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O retardamento na margem preta (ou margem azul-vermelha, 

se placa tinta é utilizada) é considerado zero (N = 0). A margem 

de ordem zero separa a região de compressão e a região de 

tensão do vidro. 

   

Medindo Tensão Próxima à Borda em 

Áreas com Revestimento de Cerâmica  

 

Região de 

Compressão 

Região de 

Tensão 

Margem Preta 
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Gire o analisador em sentido horário. A margem preta (or azul-

vermelha, se placa tinta é utilizada) moverá em direcão ao POI. 

Quando o centro da margem passa sobre o POI, obtenha o número 

(0.0 a 1.0) na escala do analisador, r. Multiplique este número por 565 

nm para obter o valor do retardamento, R. 

 

 Exemplo: R = .2 x 565 nm = 113 nm 

Medindo Tensão Próxima à Borda em 

Áreas com Revestimento de Cerâmica  
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Calcule a tensão média (através da espessura) utilizando a seguinte 

equacão: 

 

 

Medindo Tensão Próxima à Borda em 

Áreas com Revestimento de Cerâmica  

 

                            Rnm 

  TensãoMPa
 =   2 tmm * CBrewster   

  

 
IMPORTANTE: O valor da espessura (t) é multiplicado por 

2 para que se leve em conta a luz atravessando a 

espessura do vidro duas vezes (reflexão). 
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Medindo Compressão em Áreas 

Transparentes Próximas à Borda  

 
Marque um ponto na borda (POI). Posicione o telescópio para 

que a ampliacão necessária para observacão da borda seja 

proporcionada. Posicione o refletor atrás do vidro ou utilize o 

iluminador de transmissão (opcional) colocando-o atrás da 

amostra. 

Telescópio 

Refletor 

posicionado 

atrás da 

amostra 
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Medindo Compressão em Áreas 

Transparentes Próximas à Borda  

 
Observe a padrão de tensão próximo à borda. Em vidro 

temperado, várias margens são observadas. Utilizando a 

sequência de cor fotoelástica, identifique a ordem de margem da 

margem mais próxima à borda. Em vidro de baixa tensão, a 

margem de mais baixa ordem é tipicamente zero, ou preta (azul-

vermelha, se placa tinta é utilizada). 

 

Não é recomendado o uso de placa tinta em vidro temperado. 

 

Nota: Vidro escurecido modificará as cores observadas mas não 

afetará a sequência básica de cores. 
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Medindo Compressão em Áreas 

Transparentes Próximas à Borda 

 
Para obter a medida da compressão media na borda da sua 

amostra, identifique se a margem adjacente de mais alta ou  

mais baixa ordem de cor (referindo-se à sequência de cores 

fotoelásticas) move me direcão ao POI. 

 

Gire o disco do analisador em sentido horário. Deve-se observar 

a margem de MAIS ALTA ordem movendo em direcão ao POI, o 

que indica tensão compressive na borda, como é esperado.  
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Medindo Compressão em Áreas 

Transparentes Próximas à Borda 

 
Determine a ordem de margem TOTAL, N, utilizando a seguinte relacão: 

 

Se a margem de MAIS BAIXA ordem move em direcão ao POI, 

então: N = n+f 

 

Se a margem de MAIS ALTA ordem move em direcão ao POI, 

então: N = (n+1)-f 

 

Onde: 

 n = número da completa margem de mais baixa orderm (0, 1, 2…) 

 f = leitura obtida na escala do analisador  
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Medindo Compressão em Áreas 

Transparentes Próximas à Borda  

 
Exemplo: 

 

 POI localiza-se entre margem 3 e margem 4. A margem de mais 

alta ordem se aproxima do POI quando o analisador é girado em sentido 

horário (tensão compressiva). 

 

 Margem de mais baixa ordem, n = 3 

 Leitura do Analisador, f = .15 

 Order de Margem Total, N = (n+1) – f 

 

 N = (3+1) – .15 = 3.85 

 R = NxR = 3.85 x 565 nm = 2175 nm de retardamento 
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Calcule a tensão compressiva média (através da espessura) de 4 

mm, vidro comercial flutuante ("soda-lime float glass") utilizando a 

seguinte equacão: 

 

 

Medindo Compressão em Áreas 

Transparentes Próximas à Borda 

                            Rnm 

  TensãoMPa
 =   2 tmm * CBrewster   

  

 
IMPORTANTE: O valor da espessura (t) é multiplicado por 

2 para que se leve em conta a luz atravessando a 

espessura do vidro duas vezes (reflexão). 

                            2175 nm 

  TensãoMPa
 =   2 *4 mm * 2.65   

=  102 MPa 

                                                  ou 14,790 psi 
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NOTAS: 

 

• Se utilizando o iluminador de transmissão (opcional) 

para mensuracão nas areas transparentes do vidro, não 

multiplique a espessura por 2 no denominador. A 

espessura é apenas multiplicada por 2 quando medindo 

em reflexão. 

 

• Convencionalmente, tensão compressiva é normalmente 

expressa como um número negativo (-), por exemplo, -

102 MPa. Tensão longitudinal é normalmente expressa 

como um número positivo (+). 

Medindo Compressão em Áreas 

Transparentes na Borda 
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Medindo Vidro de Embalagem de acordo 

com ASTM C148 
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Medindo Vidro de Embalagem de acordo 

com ASTM C148 

 

Método de Teste A: Comparacão com padrões 

referenciais utilizando um polariscópio. Útil 

quando retardamento < 150 nm 

 

Método de Teste B: Determinacão através de um 

polarímetro. Útil quando retardamento < 565 nm 
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Medindo Vidro de Embalagem de acordo 

com ASTM C148 

Estes métodos de teste são usando para a 

avaliacão da qualidade do recozimento 

("annealing") em observando e/ou medindo o 

retardamento no fundo da garrafa ou 

embalagem. 

O Método de Teste A utiliza um polarímetro 

(Strainoptics PS-100-BS), dotado de uma placa 

tinta de onda completa e um conjunto de "discos 

de tensão" ("strain disks") usados na 

determinacão de um número aparente de 

têmpera, que varia de 1 a 7. 
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Medindo Vidro de Embalagem de acordo 

com ASTM C148 

Discos de Tensão ("Strain Discs") são fornecidos em 

grupos de cinco, cada um certificado para apresentar não 

menos que 21.8 nm e não mais 23.8 nm de retardamento. 
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Medindo Vidro de Embalagem de acordo 

com ASTM C148 

Menos de 6, mais de 5 discos 6 

Menos de 5, mais de 4 discos 5 

Menos de 4, mais de 3 discos 4 

Menos de 3, mais de 2 discos 3 

Menos de 2, mais de 1 disco

  
2 

Menos de 1 disco 1 

Têmpera Observada Número de Têmpera 

Aparente 
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Medindo Vidro de Embalagem de acordo 

com ASTM C148 

O Método de Teste B utilize um polarímetro 

(Strainoptics PS-100-BS), uma placa tinta, e o 

método de Analisador de Rotacão para medir 

retardamento de forma a obter número de 

têmpera aparente, que varia de 1 a 10. 
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Medindo Vidro de Embalagem de acordo 

com ASTM C148 

65.5-72.6 10 

58.2-65.4 9 

50.9-58.1 8 

43.7-50.8 7 

36.4-43.6 6 

29.1-36.3 5 

21.9-29.0 4 

14.6-21.8 3 

7.4-14.5 2 

0.0-7.3 1 

Número do Analisador de Rotacão Número de Têmpera Aparente 
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Medindo Vidro de Embalagem de acordo 

com ASTM C148 

Um grau do analisador de rotacão é equivalente 

a 3.14 nm de retardamento ótico, o que equivale 

a 7.26 graus de rotacão por disco de tensão 

("strain disk") como utilizado no Método de Teste 

A. 
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Sistemas de Medida de Tensão 

Computadorizados ("PC-Based")  
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Sistemas de Medida de Tensão 
Computadorizados ("PC-Based") 

Sistemas de Medida de Tensão SCA-1500 

• Scanner de Vidro Flutuante (on-line) 

• Scanner de Vidro Temperado (on-line) 

Sistemas de Medida de Tensão de Borda PES-100 

Sistemas Digitais de Medida de Tensão DIAS-

1600 
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Scanner de Vidro Flutuante 

SCA-1500 

O scanner on-line de tensão 

em vidro flutuante SCA-1500 

mede e reporta a tensão 

residual na fita de vidro na 

extremidade fria da linha de 

flutuacão. 
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Scanner de Vidro Flutuante 

SCA-1500 

 

 

 

 

 

 

• Mede uma gama ilimitada de retardamento com resolucão de < 1 MPa em 

vidro de 3 mm 

 

• Tempo de resposta (100 mili-segundos) exceed todos os outros 

instrumentos de medida de tensão em vidro 

 

• Apresenta gráficos e tabelas de tensão total, tensão termicamente induzida 

(temporária), tensão permanente, ou todas as três, incluindo temperatura 

 

• Proporciona formatos de dados para armazenamento e análise off-line 

 

• Dotado de saídas digital e analógica necessárias para total automacão de 

controles de ventiladores de linha de flutuacão 
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Scanner de Vidro Flutuante 

SCA-1500 

 

 

Tecnologia comprovada e seguranca fizeram do SCA-

1500 a escolha de muitos dos líderes fabricantes de 

vidro no mundo. 
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Scanner de Vidro Temperado 

1500-TG 

O modelo 1500-TG é um novo sistema 

computadorizado para medida rápida e 

on-line de tensão de borda em vidro 

fortalecido por calor que encontra-se em 

desenvolvimento. Instalada na saída da 

fornalha, o 1500-TG detecta e reporta a 

tensão de borda para cada peca de 

vidro que emerge da fornalha em tempo 

real. 
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Sistema de Medida de Tensão de Borda 

PES-100 

 
       

O modelo PES-100 proporciona 

a automacão de medida off-line 

de tensão de borda em vidros 

automotivos, assim como vidros 

usados em outras aplicacões. Já 

que o processo é quase que 

completamente automatizado, 

treinamento e abilidades 

especiais de operacão não são 

necessários. 
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Sistema de Medida de Tensão de Borda 

PES-100 

 
       Para obter uma medida 

automática de tensão numa 

determinada amostra, o 

operador deve simplesmente 

passar o leve scanner ao longo 

da borda sendo inspecionada. 
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Sistema de Medida de Tensão de Borda 

PES-100 

 
       O sistema reporta os valores 

máximos de tensão longitudinal 

e compressive correspondentes 

a cada passe do scanner na 

borda e também apresenta um 

gráfico de tensão versus 

posicão no monitor do 

computador. O processo inteiro 

leva apenas alguns segundos 

para se completar. 
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Analisador Digital de Tensão DIAS-1600 

O Analisador de Tensão DIAS-

1600 utiliza tecnologia digital de 

imagem na inspecao de tensão. 

Este sistema computadorizado é 

utilizado em controle de 

qualidade, controle de processo, 

análise de falha, 

desenvolvimento de produto e 

pesquisa de forma a assegurar 

que a tensão residual permaneca 

dentro dos limites especificados. 
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Analisador Digital de Tensão DIAS-1600 

 

Resultados de mensuracão são reportados: 

 • para pontos individuais 

 • em forma de gráficos de tensão versus posicão em  

 qualquer linha 

 • em forma de mapas quantitativos de tensão 
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Obrigado pelo seu interesse   

www.strainoptics.com 

Strainoptics, Inc.  

108 W. Montgomery Ave. 

North Wales, PA 19454 USA  

Tel: 215.661.0100 

Fax: 215.699.7028 

stress@strainoptics.com 


