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RESUMO 
 
 

O tratamento de alívio de tensões por vibrações é uma nova tecnologia, ainda em 
desenvolvimento, que possui uma série de vantagens sobre os métodos térmicos. 
No presente trabalho foram analisadas as tensões residuais superficiais geradas na 
soldagem a laser de aços ARBL bifásico e IF, ambos utilizados na indústria 
automobilística. As tensões foram medidas por difração de raios-X, pelo método do 
sen2ψ. As tensões residuais geradas na soldagem das amostras apresentaram-se 
trativas em todos os pontos medidos. Após a soldagem, as amostras foram 
submetidas aos tratamentos de vibração mecânica. Em algumas amostras tratadas 
houve redução significativa das tensões. As juntas soldadas foram ainda 
caracterizadas por microscopia óptica. 
 
Palavras-chaves: aços ARBL e IF; soldagem a laser; tensões residuais; difração de 
raios-X; vibração mecânica. 
 

INTRODUÇÃO 
 

A soldagem a laser trouxe para a indústria automotiva vantagens em termos de 

produtividade, qualidade das peças finais, segurança, tecnologia e formas de 

fabricação do mesmo produto com custo mais acessível, o que atualmente é fator 

determinante para a sobrevivência das empresas no Brasil e no mundo. 

Um dos maiores problemas encontrados na indústria metalmecânica é a 

presença de tensões residuais (TR), que são geradas em todos os processos de 

fabricação (1). 

O desenvolvimento de tensões residuais é intrínseco ao processo de soldagem 

e é função dos parâmetros utilizados na execução do cordão de solda, tais como: 

geometria da junta, número de passes, composição química dos metais de base e 

de adição, e de outros fatores pertinentes ao processo de soldagem (2). 
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Quanto aos métodos de tratamento de alívio das tensões residuais, o 

tratamento de vibração mecânica vem surgindo como uma alternativa aos 

tratamentos térmicos, por ter um custo inferior e menor tempo de aplicação (3).  

O objetivo deste trabalho é o estudo do método de tratamento de alívio de 

tensões por vibração aplicados em juntas soldadas de aços ARBL (Alta Resitência e 

Baixa Liga) bifásico e IF (Intersticial-Free), usados na indústria automobilística. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 
 

No presente trabalho foi estudado o aço ARBL bifásico, denominado USI-RW-

600DP (Dual-Phase: Ferrita + Martensita), fornecido pela Usiminas em forma de 

chapa com 4,0mm de espessura. A composição química do material está 

apresentada na Tab. 1. 

 

Tabela 1 - Composição química do aço ARBL bifásico (em % de peso). 

C  Si  Mn  P  S  Al  Cu  Nb  

0,0485 1,03 1,17 0,015 0,001 0,04 0,01 0,004 

Ti Cr Ni Sn N As B V 

0,003 0,07 0,02 0,002 0,0028 0,002 0,0001 0,003 
 

Também foi usada uma chapa de aço IF galvanizada, com espessura de 

2,0mm, cuja composição química está apresentada na Tab. 2.  

As amostras de ARBL foram obtidas a partir de processos de corte e soldagem, 

ambos a laser. O corte foi feito na direção transversal à direção de laminação do 

aço. As peças foram soldadas pelo processo laser com velocidade de 0,6 m/min, 

resultando em 4 amostras, com dimensões de 40 x 490mm. 

 

Tabela 2 - Composição química do aço IF (em % de peso). 

C Si Mn P S Al Ti N 

0,004 0,02 0,12 0,012 0,01 0,04 0,066 0,002 
 

O aço IF foi retirado de uma bobina de 1000 x 1000mm e armazenado em 

pallets. O processo de soldagem foi realizado em atmosfera de gás hélio com uma 
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vazão de 100ℓ/mim e velocidade de 4,0m/s, utilizando 70% da potência da máquina. 

Um total de 4 amostras foram obtidas, com dimensões de 40 x 300mm. 

As tensões residuais foram medidas por difração de raios-X, pelo método do 

sen2ψ, com incerteza de ±12MPa, usando radiação Crκα, difratando o plano {211}. 

O equipamento utilizado (Stressrad) está apresentado na Fig. 1. 

 

 
Figura 1 - Analisador de tensões por difração de raios-X. 1) Sistema de 

aquisição de dados; 2) Unidade de controle; 3) Goniômetro; 4) Tubo de raios-X; 5) 

Amostra analisada. 

 

As frequências naturais foram calculadas analiticamente e as amostras foram 

submetidas à vibração por meio de um excitador eletromecânico, shaker. O sinal 

escolhido para excitar o sistema foi o de varredura de senos (sine sweep).  

Utilizou-se a faixa de frequência de 50 – 500 Hz para o ensaio, percorrida por 

blocos de varredura de 42s. As amostras 1 e 2, de cada aço, foram submetidas a 

condição I (20 blocos), enquanto as amostras 3 e 4 na condição II (10 blocos). 

Durante o ensaio, foram adquiridos dados de aceleração por meio de um 

analisador para comparar as frequências naturais atingidas durante o ensaio com as 

frequências calculadas analiticamente. 

As análises metalográficas das juntas soldadas foram feitas por microscopia 

óptica utilizando um microscópio óptico da marca Zeiss, modelo Neophot 32. 
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RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

 A análise microestrutural do aço ARBL estudado mostrou que o material é 

constituído por ilhas de martensita dispersas em matriz ferrítica (Fig. 2). 

 
Figura 2 - Microestrutura do metal base. 

 

A partir da ZTA, constituída predominantemente por ferrita poligonal, tem-se 

uma transição das fases presentes no metal de base para a predominância da fase 

ferrítica poligonal e segunda fase alinhada, com provável fase acicular no cordão de 

solda, como pode ser observado na Fig. 3. 

 

  
(a) (b) 

Figura 3 - Microestrutura da ZTA (a) e do cordão de solda (b). 

 

A Fig. 4 apresenta a microestrutura do metal de base do aço IF exibindo 

característicos grãos de ferrita. Não foi notada a presença de colônias de perlita na 

microestrutura, confirmando, desta maneira, o baixo teor de carbono da liga. 
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Figura 4 - Microestrutura do aço IF estudado. 

 
Na microestrutura da ZTA da junta soldada (Fig. 5) nota-se uma faixa muito 

estreita onde se manifestou o crescimento de grão ferrítico da microestrutura. No 

metal de solda, ficou evidenciada a presença de micropites na microestrutura. A 

presença de micropites pode ser decorrente da inclusão de zinco do revestimento 

(aço galvanizado) ou da sensibilidade ao material ao ataque usado (nital 2%) para 

revelar a microestrutura. 

 

(a)  (b)  

Figura 5 - Microestrutura da ZTA (a) e do cordão de solda (b) 

 

A análise das tensões residuais foi realizada primeiramente no metal de base 

das chapas, antes da soldagem obtendo 20MPa na superfície da chapa de aço 

ARBL e -100MPa nas chapas de aço IF. Após a soldagem, as tensões residuais 

foram analisadas em todas as amostras na região central do cordão de solda nas 

direções: longitudinal (L) e transversal (T). 

Na Tab. 4 e na Fig. 7 estão os valores das tensões residuais após a soldagem 

e após o tratamento de vibração do aço ARBL. 
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Tabela 4 - Tensões residuais no aço ARBL tratado por vibração mecânica.  

Amostra 
TR após soldagem (MPa) TR após vibração (MPa) 

L T L T 

Condição I 
(14 min) 

1 330 320 185 80 

2 350 330 195 60 

Condição II 
(7 min) 

3 340 310 200 80 

4 250 300 210 80 
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(a)  (b) 

Figura 6 - Tensões residuais nas amostras do aço ARBL por vibração: longitudinal 
(a) e transversal (b) 

 

Analisando os resultados apresentados na Tab. 4 e nas Fig. 6, é possível 

perceber que as tensões residuais geradas na soldagem das amostras foram 

trativas, em ambas as direções, e que os valores estão muito próximos ao limite de 

escoamento do material. Entretanto, após serem submetidas ao tratamento por 

vibração mecânica, as tensões foram aliviadas em cerca de 40% na direção 

longitudinal e na direção transversal os valores de alívio foram mais significativos, 

cerca de 80%.  

Na Tab. 5 e na Fig. 7 estão os valores das tensões residuais após a soldagem 

e após o tratamento de vibração do aço IF. 
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Tabela 5 - Tensões residuais no aço IF tratado por vibração mecânica.  

Amostra 
TR após soldagem (MPa) TR após vibração (MPa) 

L T L T 

Condição I 
(14 min) 

1 250 70 10 20 

2 170 40 30 10 

Condição II 
(7 min) 

3 290 110 50 30 

4 210 140 20 20 
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(a)  (b) 

Figura 7 - Tensões residuais nas amostras do aço IF por vibração: longitudinal (a) e 
transversal (b). 

 

Os resultados mostram que as tensões residuais geradas pelo processo de 

soldagem a laser do aço IF ocorreram em maiores magnitudes na direção 

longitudinal (250MPa). Após o ensaio de vibração mecânica as tensões, foram 

praticamente aliviadas em todas as direções, sem influência da magnitude da tensão 

pós-soldagem. E, assim como para o aço ARBL, a redução do tempo de duração do 

tratamento de vibração em 50% (de 14 para 7 minutos) não influenciou de modo 

significativo o resultado do tratamento. 

Comparando o efeito do tratamento de vibração mecânica no alívio das 

tensões residuais nos dois aços estudados (ARBL e IF), houve uma diferença 

significativa na redução das tensões entre os dois materiais o que pode ser atribuído 

às diferenças na espessura das amostras, pois o aço ARBL é duas vezes mais 

espesso que o IF (4 e 2mm). Assim sendo, as amostras de aço ARBL apresentam 
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rigidez maior, o que deve ter influenciado na suscetibilidade ao tratamento por 

vibração. 

 

CONCLUSÕES 
 

O presente trabalho, que teve como objetivo o estudo do método de 

tratamento de alívio de tensões por vibração mecânica aplicados em juntas soldadas 

de aços ARBL bifásico e IF usados na indústria automobilística, permite as seguintes 

conclusões: 

1. O efeito do tratamento de vibração mecânica no alívio das tensões residuais 

nos dois aços estudados (ARBL e IF) foi expressivo na direção transversal do 

cordão de solda, com reduções de 80% nas amostras de ARBL e de até 90% 

nas de IF.  

2. Na direção longitudinal, houve uma significativa diferença na magnitude da 

redução das tensões entre os dois materiais, esse comportamento pode ser 

atribuído ao efeito da espessura das amostras, pois o aço ARBL é duas vezes 

mais espesso que o IF (4 e 2mm, respectivamente). Assim sendo, as 

amostras de aço ARBL apresentam rigidez maior, o que deve ter influenciado 

na suscetibilidade ao tratamento por vibração. 

 

REFRERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

1) CINDRA FONSECA, M. P. Evolução do Estado de Tensões Residuais 

em Juntas Soldadas de Tubulação Durante Ciclos de Fadiga. 2000. Tese 

(Doutorado em Engenharia Metalúrgica e de Materiais) – COPPE/UFRJ. 

2) NGUYEN, T.N, M.A. WAHAB. The effect of residual stresses on fatigue of 

butt welded joints. Welding Journal. pp.55s-61s, 1996. 

3) SUN, M.C., SUN, Y.H., WANG, R. K., Vibratory stress relieving of welded 

sheet steels of low alloy high strength steel, Materials Letters 58,1396–1399, 2004. 

 

 
 

 

19º Congresso Brasileiro de Engenharia e Ciência dos Materiais – CBECiMat, 21 a 25 de novembro de 2010, Campos do Jordão, SP, Brasil

5105

5105



INFLUENCE OF TREATMENT BY VIBRATION IN RESIDUAL STRESS 

GENERATED IN THE LASER WELDING OF HSLA AND IF STEELS 

 
ABSTRACT 

 
 
The stress relieving treatment by vibration is a new technology under 

development, which has many advantages over thermal methods. In this work was 

analyzed the surface residual stress generated in the laser welding of biphasic HSLA 

and IF steels, both used in the automotive industry. Residual stresses were 

measured by X-ray diffraction, by the sen²ψ.method. Residual stresses generated in 

the welding of the samples were tensile at all points measured. After welding, the 

samples were submitted to the mechanical vibration treatment. Some samples 

presented a significant reduction in the stress values. The welded joints were also 

characterized by optical microscopy. 

 
 
 
Key-words: HSLA and IF steels; laser welding; residual stresses; X-ray diffraction; 

mechanical vibration. 
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