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Resumo. A análise das tensões residuais introduzidas em processos de soldagens 
é de grande importância, pois elas podem contribuir para o rompimento do mesmo, 
assim precisamos de um método capaz de identificar essas tensões residuais. 
Usando a técnica não destrutiva de difração de raios X, para analisar as amostras do 
Aço A36, que passaram pelo processo de soldagem MIG ( Gás Inerte de metal ). 
Nesse metal (Aço A 36) realizamos as medidas do estado da tensão no cordão de 
solda, na ZTA (Zona Térmica Afetada) e metal base. Foram realizadas as medidas 
de tensões longitudinais e transversais, e a distribuição da tensão ao longo da 
profundidade do material soldado. As tensões foram medidas usando o método do 
sen2ψ, que viabiliza o calculo e facilita, pois se trata de um método bastante simples 
e preciso. 
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1. INTRODUÇAO 
 

 

Uma das grandes preocupações nos processos de soldagens são as tensões 

introduzidas no material. Hoje existe um grande número de procedimentos 

realizados para minimizar essas tensões. Mas mesmo com esses novos métodos 

ainda temos o surgimento de tensões residuais nos processos de soldagens. Isso 

ocorre por que o material fundido se solidifica em parte, ou seja, de fora para dentro. 

Essa gradiente de temperatura faz com que a região de solda seja deformada de 

forma heterogênea introduzindo na superfície tensões compressivas. Nesse caso a 

distribuição das tensões vai ser alta para o cordão de solda reduzindo para um valor 

pequeno quando nos distanciamos do mesmo. Para encontrar parâmetros perfeitos 

em que possamos ter uma certeza das tensões encontradas devemos dispor de um 
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método capaz de medidas com precisão essas tensões. O surgimento da técnica de 

difração de raios X proporcionou o estudo detalhado da estrutura cristalina do 

material. Por meio da tensometria de raios X [1], medindo a variação da distância 

interplanar de um material policristalino, podemos caracterizar o estado de tensões 

no material analisado e determinar a sua distribuição na região de solda.  

O objetivo deste trabalho é realizar as medidas de tensões longitudinais e 

transversais no cordão de solda e metal base, e determinar a distribuição de tensões 

ao longo da profundidade do material soldado. 

 

 

2. TENSOMETRIA POR DIFRAÇÃO DE RAIOS-X 
 

As tensões mecânicas são importantes em relação às propriedades dos 

materiais. Alguns métodos usados em tratamentos termomecânicos dos materiais 

como tempera, conformação, laminação, soldagem introduzem tensões residuais. 

Essas tensões podem influir muito sobre comportamento mecânico e contribuir para 

a fratura do material. A tensometria por difração de raios X é uma das técnicas 

usadas para determinar com alta precisão as tensões em peças e estruturas 

metálicas. 

A técnica de difração de raios X consiste na analise do material por medida do 

ângulo de difração. Um dos métodos simples e eficaz para medir tensão, consiste no 

método do sen2 ψ. A sua utilização é bastante simples, consiste na medição da 

posição do pico de difração em relação ao ângulo de inclinação do feixe incidente 

em relação a superfície do material analisado.  

A fundamentação desse método está na equação da teoria da elasticidade 

para uma deformação ε ϕ,ψ  em uma direção arbitraria: 
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21

2
, σσνψσνε ϕψϕ +−

+
=
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sen

E                       ( 1 ) 

 

Na equação (1) ϕ é o ângulo azimutal e ψ é o ângulo polar; E, ν  são as 

constantes de elasticidade do material; σ1, σ2  são tensões principais e σϕ, é a 

componente da tensão medida.                                                       
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A deformação  expressa em termos de difração e usando  a lei de Bragg teremos: 

         θθε ψφ Δ−=
Δ

= ctg
d
d

,                                                            ( 2 ) 

 

 Aqui d e θ são a distancia interplanar e o angulo de difração do material.  

Igualando as equações ( 1 ) e ( 2 ) teremos a equação que representa a variação do 

ângulo de difração em relação ao sen2 ψ  ( Monin , Assis, 2002 ). 
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Onde  (θ ψ= 90  –  θ ψ= 0  ) representa a  inclinação da linha reta da função θφ,ψ 

versus sen2 ψ. O gráfico Fig. 2.1 mostra essa relação. 

 

                               
Fig. 2.1 Relação θφ, ψ  versus sen2ψ. 

 

Inclinação de (θ ψ= 90  –  θ ψ= 0  ) pode ser determinado pela regresão linear da 

linha reta da função θψ=90 =f(sen2 ψ) que está incluída no programa de software. E 

nos permiti automatizar e digitalizar os de procedimento das medidas de tensões por 

difração de raios X.   

 

3. Surgimento das Tensões no Processo de Soldagem. 
 

São várias as situações no processo de soldagem que podem introduzir 

tensões residuais. Destacamos alguns [3]: 
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• Contração heterogênea após inicio da cristalização do material soldado no 

processo de resfriamento, conhecido como o efeito de «shrinkage». 

• Resfriamento superficial rápido como na tempera do aço.  

• Transformações de fases. 

 

O surgimento de tensões residuais pode ocorrer devido à cristalização primaria 

do metal líquido fundido e seguida a cristalização com redução do volume do metal 

sólido dentro de cordão de solda. Esta causa, cria as tensões trativas no cordão , os 

quais tendem a ser equilibradas por tensões compressivas nas outras regiões da 

solda.  

Quando ocorre resfriamento mais rápido na superfície, pois o processo de 

resfriamento não é homogêneo ao longo da espessura. A superfície resfria-se mais 

rapidamente do que o interior. Desta forma, além do gradiente de temperatura nas 

direções longitudinal e transversal ao cordão de solda, será também estabelecido 

um gradiente de temperatura ao longo da espessura da peça. Este gradiente de 

temperatura poderá ocasionar deformação plástica localizada e conseqüentemente, 

tensões residuais ao longo da espessura. Ocorrerá um nível elevado de tensões 

residuais quando a junta soldada apresentar elevado gradiente de temperatura ao 

longo da espessura (no caso de chapas espessas), e baixo limite de escoamento 

nesta faixa de temperatura. Nesse caso se o resfriamento mais rápido da superfície 

fosse à única fonte de tensões residuais, tensões compressivas seriam obtidas na 

superfície e, em equilíbrio, tensões trativas seriam obtidas no interior. 

Na realidade todos os processos citados, podem acontecer e resultar na 

distribuição de tensões residuais na região de solda. Analisando os resultados 

obtidos podemos constatar que a principal fonte de surgimento de tensões residuais 

na região de solda é o efeito de «shrinkage».  

 
 

 
3. Resultados e discussão. 

 
Estado de tensões residuais foi analisado na chapa de aço A36 apos 

soldagem MIG (Metal Inerte Gás) com os seguintes parâmetros de soldagem: 

 Velocidade de soldagem 370 mm/min 

 Velocidade de alimentação do arame 350 pol/min. 
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Foram analisadas as componentes de tensões na direção de cordão de solda 

(tensão longitudinal) e perpendicular ao cordão (tensão transversal) localizado nas 

regiões do cordão de solda, da zona termicamente afetada (ZTA) e no metal base. 

Também foram determinadas as distribuições destas tensões na profundidade do 

aço soldado, depois da remoção eletrolítica das camadas superficiais do aço.  

Com utilização do método de sen2 ψ e do programa desenvolvido, foram 

obtidos os resultados de medidas de tensões mostrados nas Fig. 2 e Fig. 3. 

 

 
Figura 2: Distribuições de tensões longitudinais e transversais região de cordão de solda, na ZTA e 

no metal base. 

 

Na Fig.2 são apresentadas as distribuições na superfície da chapa, das 

tensões longitudinais e transversais, no centro de cordão de solda, na ZTA e no 

metal base. Podemos ver que destas distribuições, são parecidas e caracterizadas 

por presença de tensões trativas no cordão de solda e compressivas nas regiões de 

ZTA e metal base, mas o nível de tensão no cordão é significativamente maior que 

nos pontos fora de cordão. 

 

 
Figura 3. Distribuição de tensão no centro de cordão de solda na profundidade do aço. 
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As distribuições de tensões para dentro do material são mostradas na Fig.3. 

Podemos ver que o caráter destas distribuições de tensões é diferente para as 

componentes de tensão longitudinais e transversais; se a primeira é monótona e 

quase constante, então a segunda torna-se baixa negativa dentro do cordão de 

solda.  

É conhecido que o surgimento de tensões residuais após a solda é causado 

por vários fatores os quais podem mudar quanto tanto o valor, o sinal da tensão 

residual.  

 

4. CONCLUSÕ ES 
 

Neste trabalho foram analisadas por difração de raios X e pelo método do 

sen2ψ as distribuições de tensões residuais na região de solda. Os resultados 

obtidos mostram presença de significativas tensões longitudinais no cordão de 

solda, caracterizadas pela monótona distribuição ao longo da direção perpendicular 

ao cordão. Tensões transversais mostram alterações na profundidade, mas 

caracterizadas por nível baixo. 
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TENSOMETRIA TECHNIQUE FOR X-RAY DIFFRACTION IN APPLIED ANALYSIS 
OF WELDS 

 
ABSTRACT 

 
This paper presents the analysis of residual stress introduced in welding process. As 
the stress in a material can induce damages, it is necessary to have a method to 
identify this residual stress state. For this it was used the non-destructive X-ray 
diffraction technique to analyze two plates from A36 steel jointed by metal inert gas 
(MIG) welding. The stress measurements were made by the sin2ψ method in weld 
region of steel plates including analysis of longitudinal and transverse residual 
stresses in fusion zone, heat affected zone (HAZ) and base metal. To determine the 
stress distribution along the depth of the welded material it was used removing of 
superficial layers made by electropolishing. 
 
Keywords: X-ray diffraction, residual stress, welding, steel A36 
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