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RESUMO: O objetivo deste artigo é apresentar um estudo compar-
ativo da influência do explosivo durante o processo de detonação 
e a interação entre a onda de detonação e o revestimento em uma 
configuração de carga oca. Alguns dos fatores mais importantes 
para o projeto de uma carga oca são as configurações geométri-
cas, a espessura do revestimento, e a quantidade e uniformidade 
do alto explosivo. Este trabalho descreve as simulações realizadas 
com cargas ocas alterando o explosivo e mantendo o mesmo reves-
timento. Foram comparadas  várias características dos explosivos 
como pressão, massa específica , velocidade, durante o desen-
volvimento da detonação, e ainda o comprimento e velocidade do 
jato formado pelo revestimento sob ação de diferentes explosivos. 
As simulações foram realizadas utilizando o método Hidrodinâmico 
de Partículas Suavizadas (SPH). Os resultados obtidos em com-
paração com os existentes na literatura permitem atestar a viabili-
dade do método SPH para simular o processo de formação do jato. 
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ABSTRACT: The objective of this paper is to present a compara-
tive study of the influence of the explosive during the detonation 
process and the interaction between the detonation wave and the 
coating in a hollow load configuration. Some of the most important 
factors for the design of a hollow load are the geometric configura-
tions, the thickness of the coating, and the quantity and uniformity of 
the high explosive. This work describes the simulations performed 
with hollow loads altering the explosive and maintaining the same 
coating. Several characteristics of the explosives were compared, 
such as pressure, specific mass, velocity, during the development 
of the detonation, and also the length and speed of the jet formed 
by the coating under the action of different explosives. The simula-
tions were performed using the Smoothed Particle Hydrodynamic 
method (SPH). The results obtained in comparison with those in the 
literature allow to attest the viability of the SPH method to simulate 
the process of formation of the jet.
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1. Introdução
Uma detonação ocorre quando uma grande quantidade 

de energia é liberada repentinamente. Essa energia pode vir 
de um excesso de pressão da caldeira de vapor, ou a partir 
dos produtos de uma reação química envolvendo materiais 
explosivos, ou de uma reação nuclear que é descontrolada. 
Para que uma detonação ocorra deve haver uma acumulação 
local de energia no explosivo, que é liberado subitamente. 
Esta liberação de energia pode ser dissipada como ondas de 
choque, propulsão de detritos, ou pela emissão de radiação 
térmica e ionizante. 

A carga oca é um dispositivo em que, devido à sua forma, 
a energia destrutiva é concentrada em um vetor particular. 
Ao deixar um espaço entre a superfície da carga explosiva e 
a superfície do alvo, aumenta-se radicalmente a intensidade 
de penetração.

Os efeitos produzidos pelas cargas explosivas dependem 
em grande medida, da configuração geométrica do conjunto 
da carga. Cargas com cavidades cônicas que são revestidas 
com um metal, têm atraído mais interesse por causa de sua 
utilidade em fazer furos através de placas de blindagem de 
maior espessura ou produzir uma profunda penetração em 
outros materiais [1].

Uma carga oca é obtida, quando um cilindro de explosivo 
tem uma cavidade com forma cônica em uma extremidade, 
e um iniciador na oposta. A onda de detonação percorre o 
explosivo, e, ao atingir a cavidade, provoca um aumento na 
capacidade de penetração do componente, devido a concen-
tração dos efeitos da detonação impostos pela configuração 
geométrica da cavidade.

Admitindo que as pressões e energias envolvidas são tão 

grandes que a resistência dos metais pode ser ignorada, estes 
metais podem ser tratados como fluidos perfeitos. Várias te-
orias matemáticas foram desenvolvidas, baseadas na hidro-
dinâmica clássica. Estas teorias foram capazes de mostrar 
que uma onda de detonação varrendo do ápice para a base, 
ao longo de um revestimento cônico, colapsa o revestimento 
em um jato de pequeno diâmetro impulsionado para a frente 
com altas velocidades.

A cadeia explosiva começa pelo iniciador por diferentes 
métodos existentes, este por sua vez inicia o explosivo re-
forçador, também chamado booster, que amplifica a energia 
do detonador e inicia ao alto explosivo. A onda de detonação 
gerada pelo alto explosivo atinge o ápice do cone do revesti-
mento metálico originando seu colapso.  

A adição deste fino revestimento metálico, em contato 
com a cavidade cônica do alto explosivo, amplifica significa-
tivamente a capacidade de penetração. A onda de detonação 
ao passar pelo revestimento faz com que o mesmo seja acele-
rado em direção ao eixo de simetria, formando um pequeno 
ângulo com a superfície original do revestimento. Quando 
uma parte do material do revestimento converge no eixo de 
simetria, ocorre a formação do que é comumente conhecido 
como jato, que se move a frente da onda de detonação com 
uma velocidade muito alta. O restante do material do reves-
timento passa a formar uma massa residual chamada escória 
(slug) que não contribui para a perfuração, e que se move 
atrás da onda de detonação com uma velocidade menor.

A distância a partir da base do revestimento ou cavidade 
para o alvo é conhecida como standoff, e sabe-se que esta 
distância em cargas ocas tem um valor ótimo para penetra-
ção da blindagem [2].. 

O desempenho da penetração é muito sensível à distân-
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cia ótima (standoff) decaindo rapidamente se for muito gran-
de ou muito pequeno. Além do standoff, simetria também 
é muito importante. Uma ligeira assimetria da configuração 
geométrica do revestimento ou da carga de detonação irá re-
sultar numa formação ineficiente. É por isso que a maioria 
dos revestimentos concebidos para uso militar são fabrica-
dos com tolerâncias precisas. 

A configuração geométrica do revestimento tem um efei-
to pronunciado sobre a formação do jato, porque afeta a for-
ma como a onda explosiva colapsa o revestimento, e forma 
o jato. O material de revestimento, também tem um efeito 
sobre a penetração.

2. Simulações Numéricas
A simulação numérica traduz aspectos importantes de um 

problema físico para uma forma discreta do modelo matemá-
tico, recria e resolve o problema com auxílio do computador, 
e revela fenômenos praticamente de acordo com as exigências 
dos analistas. A simulação numérica fornece uma ferramenta 
alternativa de investigação científica, em vez de realizar expe-
rimentos caros, demorados e até mesmo perigosos em labora-
tórios ou no campo, e atua como uma ponte entre os modelos 
experimentais e as predições teóricas. 

Para um determinado fenômeno físico observado, os mo-
delos matemáticos são estabelecidos com algumas possíveis 
simplificações e hipóteses. Estes modelos matemáticos são 
geralmente expressos na forma de equações de governo com 
condições de contorno adequadas, e/ou condições iniciais, as 
quais são necessárias para determinar as variáveis de campo em 
espaço e tempo. As equações de governo podem ser estabele-
cidas com equações diferenciais ordinárias (EDO), equações 
diferenciais parciais (EDP), equações de integração ou outras 
possíveis formas de leis físicas. 

Para resolver numericamente as equações de governo, a 
configuração geométrica envolvida do domínio do problema 
precisa ser dividida em componentes discretos, as técnicas de 
discretização do domínio podem variar para diferentes métodos 
Numéricos e usualmente se refere à representação do domínio 
de um problema continuo com um número finito de compo-
nentes.

Para simulações numéricas de problemas em fluidos mecâ-
nicos, as equações de governo podem ser estabelecidas pelas 
leis de conservação, que afirmam que um certo número de vari-
áveis   de campo do sistema, tais como a massa, o momentum e a 
energia devem ser conservadas durante a  evolução do processo.

Estes três princípios fundamentais de conservação, juntos 
com informação adicional da natureza do material, condições 
na fronteira, condições na fase inicial, determinam completa-
mente o comportamento do sistema do fluido. Estes princípios 
físicos são expressados na forma de alguma equação matemáti-
ca básica ou uma EDP.

3. Equações de Governo
Simulação de fenômenos de detonação da carga explosi-

va e penetração com elevadas velocidades são baseadas em 
uma formulação da mecânica do contínuo, usando as equa-
ções de conservação de massa, momentum e energia, junta-
mente com as descrições adequadas do comportamento do 
material [3]. As equações de estado (EOS) utilizam a pressão 
em função da massa específica e da energia interna e, ocasio-
nalmente, precisa-se calcular a temperatura como função da 

massa específica e da energia interna [4]. As equações cons-
titutivas relacionam as altas pressões volumétricas, tensões e 
deformações do material.

As equações de governo para fluxos de fluidos dinâmi-
cos podem ser escritas como um conjunto de EDP na forma 
Lagrangeana. Este conjunto de equações é conhecido como 
equações de Navier-Stokes, onde α e β são usados para indi-
car a direção das coordenadas. Estás equações são apresen-
tadas a seguir:

Equação da continuidade

    (1)

Equação do momentum

    (2)

Equação da energia

    (3)

Existem várias Equações de Estado (EOS), e a Equação 
de Jones Wilkins Lee (JWL), Eq 4, foi utilizada no desen-
volvimento deste trabalho. Calcula a pressão dos produtos 
da detonação do alto explosivo com uma aproximação ade-
quada, usando coeficientes de ajuste A, B, R1, R2 e ω obtidos 
experimentalmente e que são diferentes para cada material, 
η é a relação da massa específica do gás explosivo para a 
massa específica inicial do explosivo original η=ρ/ρ0.

      (4)

Para o calculo da pressão no material de revestimento foi 
utilizada a EOS de Mie-Grüneisen, equação que é mostrada 
abaixo:

      (5)

Onde pH é a pressão obtida na Curva de Hugoniot, γ é a 
constante de Mie-Grüneisen, u é a energia interna por unida-
de de massa específica e η=ρ/ρ0-1.

      (6)

Para calcular pH usamos as equações mostradas acima, 
onde os parâmetros a0, b0, c0, são definidos pela relação line-
ar entre a velocidade da onda de choque (Us) e a velocida-
de da partícula do material sólido (Up), também conhecida 
como Equação de Estado do Material, C0 é a velocidade do 
som e S1 é um parâmetro empírico.
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A velocidade do som tanto do material explosivo como do re-
vestimento podem ser  calculadas utilizando a seguinte equação:

    (11)

4. Método SPH
No método SPH, o estado de um sistema é representado 

por um conjunto de partículas, que possuem as propriedades 
dos materiais e se movem de acordo com as equações de con-
servação. A Fig 1 ilustra, de modo esquemático, como o ma-
terial contínuo é discretizado em partículas. O método SPH 
tem sido extensivamente estudado e estendido à resposta di-
nâmica com a resistência do material, bem como os fluxos de 
fluidos dinâmicos, com grandes deformações [5].

Fig 1. Distribução inicial de Partículas SPH utilizadas simulação 
da detonação de um explosivo com revestimento com carga oca.

O método hidrodinâmico de partículas suavizadas (SPH) 
é um enfoque Lagrangiano sem malha, possui algumas van-
tagens específicas sobre os métodos numéricos tradicionais 
baseados em malha. Uma delas é sua natureza adaptativa, de 
modo que, a formulação não é afetada pela arbitrariedade da 
distribuição de partículas, podendo lidar naturalmente com 
problemas de deformações extremamente grandes, como 
acontece na simulação de detonação de explosivos. A nature-
za de malha livre e a combinação harmônica da formulação 
de Lagrange, com a aproximação por partículas, são outras 
das vantagens deste método.

A formulação SPH esta dividida em duas partes, a repre-
sentação integral ou também chamada aproximação de Ker-
nel das funções de campo, e na aproximação de partículas.

A representação integral da aproximação de Kernel para 
f(xi), pode ser escrita para a forma discretizada de aproxima-
ção de partículas, como na Eq 12, onde .

       (12)

A aproximação de partícula para uma função na partícula 
i, pode ser escrita como a seguir, onde o gradiente   é tomado 
com respeito à partícula j.

       (13)

Existem muitas probabilidades de formulação e constru-

ção de funções suavização. Qualquer função que satisfaça 
as propriedades das Eq 12 e 13 pode ser usada como função 
Kernel para o método SPH, neste trabalho é utilizada a fun-
ção cubic spline como função suavização [6].

  (14)

onde  , e h é o comprimento de suavização.

A formulação SPH é implementada pelas Eq 15, 16 e 17, 
definidas da seguinte forma:

                    (15)

                  (16)

            (17)

Onde N é o número total de partículas no domínio de 
suporte i, j é o índice que descreve à partícula vizinha à 
partícula i, Wij é a função Kernel da partícula i avaliada na 
partícula j, σ é o tensor de tensões, mj é a massa associada à 
partícula j, ρ é a massa específica, p a pressão ,  é a tensão 
desviatória,  é o tensor taxa de deformação,  é a diferen-
ça entre as velocidades das partículas i e j   e   é 
a viscosidade artificial.

A viscosidade artificial desenvolvida [7, 8, 9] foi utiliza-
da, já que impede a penetração não física para as partículas 
que se aproximam uma da outra, também fornece a dissipa-
ção necessária para converter a energia cinética em calor na 
frente da onda de choque, esta viscosidade é adicionada à 
pressão.

     (18)

         (19)

       (20)

       (21)

       (22)

      (23)

5. Implementação Computacional
A Fig 2 mostra um fluxograma dos processos utilizados 

durante as simulações de cargas ocas com diferentes explosi-
vos e um mesmo revestimento.

Foram realizadas três simulações com três diferentes 
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explosivos, TNT, COMP B e OCTOL, mantendo o cobre 
OFCH como revestimento.

O explosivo OCTOL é uma fusão moldável, uma alta 
mistura explosiva constituída por HMX e TNT, em propor-
ções de 70% HMX e 30% TNT ou 75% HMX e 25% TNT, e 
porque o HMX é a parte principal da mistura, e ter uma ele-
vada velocidade de detonação comparada com a velocidade 
do TNT, as características de capacidade de detonação do 
OCTOL podem ser calculadas.

As aplicações do OCTOL são principalmente militares, 
em cargas ocas e mísseis guiados, é um pouco mais caro que 
os explosivos baseados em RDX, mas tem uma vantagem, 
que diminui o tamanho e peso da carga explosiva.

O COMP B é uma mistura de RDX e TNT em diferentes 
proporções, seu uso é militar, em cargas ocas de munição 
antitanque, tem um alto poder explosivo.

O TNT ao ser parte dos outros dois explosivos utilizados, 
constitui uma referência para validar os resultados obtidos 
nas simulações, ao existir vários exemplos na literatura de 
simulações realizadas com este explosivo.

Como material inerte para o revestimento foi utilizado o 
cobre OFCH (Oxigen Free High Conductivity) cobre livre de 
oxigênio de alta conductividade

As simulações foram realizadas em dois computadores, 
um computador HP Pavilion g4-2055la Notebook PC, pro-
cessador Intel Core i5-2450M, 8GB RAM, 750GB HDD, 
e um computador HP processador Intel Pentium 4 CPU 
2.66GHz, 448 MB RAM, 60GB HDD, o software utilizado 
foi Compaq Visual Fortran Versão 6.6  para as simulações 

e Matlab R2012a para interpretação de resultados e figuras.
A Tab 1 mostra os parâmetros de cada um dos explosivos 

para a Equação de Estado de Jones-Wilkins-Lee (JWL).

Tab 1. Parâmetros para a EOS de Jones-Wilkins-Lee (JWL) 
dos explosivos utilizados nas simulações [4].

HE ρ0
(kg/m3)

D
(m/s)

u
(GPa)

A
(GPa)

B
(GPa) R1 R2 ω

TNT 1.630 6.930 7,0 371,2 3,231 4,15 0,95 0,3
COMP B 1.717 7.980 8,5 524,2 7,678 4,2 1,1 0,34
OCTOL 1.821 8.480 9,6 748,6 13,380 4,5 1,2 0,38

A Tab 2 mostra os parâmetros para a Equação de Estado 
de Mie-Grüneisen para o material de revestimento.

Tab 2. Parâmetros para a EOS de Mie-Grüneisen do revesti-
mento [4].

Material ρ0 (kg/m3) C0 (m/s) S1 γ

Cobre OFCH 8.930 3.940 1,49 1,99

A carga oca que foi simulada neste trabalho tem um compri-
mento de 60,0 mm, 40,0 mm de diâmetro e uma cavidade côni-
ca com um ângulo de 90° para o explosivo, o revestimento tem 
uma espessura de 3,5 mm. Esta carga oca, utilizando TNT como 
explosivo e cobre como revestimento, foi simulada no trabalho 
de Qiang et al. 2008 [10], e os resultados foram validados por 
Édio, 2011 [11].

As equações utilizadas para realizar estas simulações não 
contêm o cálculo dos desviadores de tensão, desprezando assim 

Fig 2. Fluxograma dos processos do Código SPH.
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o tensor rotacional, originando um pequeno aumento nas velo-
cidades obtidas ao comparar com outros trabalhos da literatura.

 Para a simulação foi utilizada uma iniciação plana para 
o explosivo, assim a onda de detonação plana percorre o ex-
plosivo a partir do lado esquerdo até atingir o revestimento. 
O número de partículas foi, 16.302 para o explosivo e 1.140 
partículas para o revestimento. 

O passo de tempo utilizado foi de 1,0x10-9 s, e foram simu-
lados 20,0 μs da detonação de cada um dos explosivos. O tem-
po total para realizar cada uma destas simulações foi de 1280 
minutos em média, e o valor do comprimento de suavização 
(h) foi de 1,5 vezes a distância entre cada uma das partículas.

6. Resultados e Discussão
A configuração geométrica da carga foi mantida, assim como o 

revestimento de cobre, as alterações foram realizadas no explosivo. 
A partícula 130 foi monitorada para verificar seu com-

portamento durante o desenvolvimento da detonação em di-
ferentes  instantes de tempo. A posição inicial desta partícula 
é X= 5,0750 mm e Y=0,5250 mm o que permite monitorar 
a partícula desde 1,0 μs, já que esta partícula detona antes 
desse instante de tempo, razão pela qual foi escolhida .

 Para 1,0 μs a onda de detonação percorreu 6,95 mm para 
o TNT, e a maior pressão  nesse instante de tempo foi de 
14,41 GPa, a massa específica foi de 1950,55 Kg/m3, resul-
tados que foram comparados entre os três diferentes explo-
sivos, comprovando que a pressão, a massa específica, a ve-
locidade absoluta e a distância percorrida  é maior tanto no 
COMP B como no OCTOL com respeito ao TNT, como pode 
ser verificado na tabela 3, já que o OCTOL e o COMP B têm 
uma maior energia de detonação que o TNT.

 As tabelas 3, 4 e 5 mostram os resultados obtidos em 
1, 2,5 e 5,0 μs respectivamente para os três explosivos uti-
lizados. Na tabela 5 os resultados que se apresentam para o 
OCTOL tem uma elevada pressão, já que a onda de detona-
ção atingiu ao revestimento como se pode ver na distância 
percorrida que é de 42,20 mm, embora a maior pressão ob-
tida no OCTOL foi tomada no instante de 4,5 μs e seu valor 
foi de 32,1 GPa, para o TNT a maior pressão foi 19,04 GPa, 
obtida no instante de tempo de t= 6, 5 μs, antes que a onda de 
detonação atinja ao revestimento.

Tabela 3. Comparação de propriedades nos explosivos em 1,0 μs.
Parâmetros TNT COMP B OCTOL

Pressão max (GPa) 14,41 21,03 24,87

Massa específica max (kg/m3) 1.950,55 2.082,90 2.206,60

Massa específica min (kg/m3) 436,79 422,94 427,24

Posição (mm) e velocidade 
max (m/s)

X    3,9650
Y  20,7270
|v| 2.900,20

X     4,3936
Y   21,0408
|v| 3.461,90

X     5,3991
Y   20,8080
|v| 3.680,07

Distância percorrida pela onda 
de detonação (mm) 6,51 7,57 8,25

Velocidade absoluta na frente 
da onda detonação (m/s) 1.095,15 1.127,94 1.122,24

Pressão da partícula 130 (GPa) 12,69 14,53 15,66

Massa Específica da partícula 
130 (Kg/m3) 1.870,47 1.844,00 1.901,43

Velocidade da partícula 130 (m/s)
vx      1.017,73
vy -0,1077e-14
|v|      1.017,73

vx        831,77
vy 0,3859e-12
|v|        831,77

vx         732,84
vy -0,2671e-
13
|v|        732,84

Posição da partícula 130 (mm) X    5,3766
Y    0,5250

X    5,5121
Y    0,5250

X    5,5523
Y    0,5250

A figura 3 exibe um diagrama de pressões no instante 2,5 
μs. Como se pode verificar a frente de onda de detonação 
avançou uma distancia maior no OCTOL que no COMP B 
e TNT, devido a que sua velocidade de detonação é maior 
que dos outros dois explosivos, e o maior valor de pressão se 
apresenta na frente da onda, sendo 29,0 GPa para o OCTOL, 
24,66 GPa para o COMP B e 17,06 GPa para o TNT como 
pode-se verificar na Tabela 4.

Tabela 4. Comparação de propriedades nos explosivos em 2,5 μs.

Parâmetros TNT COMP B OCTOL

Pressão Max (GPa) 17,06 24,66 29,00

Massa Específica Max (Kg/m3) 2.066,70 2.201,60 2.323,60

Massa Específica Min (Kg/m3) 323,82 341,11 361,77

Posição (mm) e Velocidade 
absoluta Max (m/s)

X    5,3602
Y  25,6965

|v| 4.241,40

X    8,1611
Y  26,0422

|v| 5.279,80

X    9,3207
Y  25,9944

|v| 5.557,40

Distância percorrida pela onda 
de detonação (mm) 17,01 19,48 20,86

Velocidade absoluta na frente 
da onda detonação (m/s) 1110,44 1521,06 1552,01

Pressão da partícula 130 (GPa) 2,89 3,46 3,97

Massa Específica da partícula 
130 (Kg/m3) 1.193,52 1.185,57 1.230,08

Velocidade da partícula 130 (m/s)
vx  -642.01

vy 0,1023e-10
|v| 642,01

vx  -913.48
vy 0,1260e-8

|v|  913,49

vx   -1016.63
vy 0,6107e-8
|v|   1.016,63

Posição da partícula 130 (mm) X    5,3350
Y    0,5250

X    5,0709
Y    0,5250

X    4,9648
Y    0,5250

Tab 5. Comparação de propriedades nos explosivos em 5,0 μs.

Parâmetros TNT COMP B OCTOL

Pressão Max (GPa) 18,66 26,82 50,81

Massa Específica Max (Kg/m3) 2.132,70 2.268,00 2837,90

Massa Específica Min (Kg/m3) 323,82 341,11 361,76

Velocidade absoluta Max (m/s)
X  13,7194
Y  32,5310

|v| 4.395,37

X  22,9290
Y  30,9417

|v| 5.659,00

X  27,9811
Y  28,35370
|v| 6.103,01

Distância percorrida pela 
onda de detonação (mm) 34,18 39,43 42,20

Velocidade absoluta na frente 
da onda detonação (m/s) 1264,08 1563,07 1148,54

Pressão da partícula 130 (GPa) 1,05 1,29 1,54

Massa Específica da partícula 
130 (Kg/m3) 827,78 823,06 855,92

Velocidade da partícula 130 (m/s)
vx   -1.551,05

vy   0,8614e-3
|v|    1.551,05

vx  -2.026,95
vy  0,1603e-

1
|v|    

2.026,55

vx   -2.250,52
vy  0,4485e-1
|v|    2.250,52

Posição da partícula 130 (mm) X    2,5581
Y    0,5250

X    1,2127
Y    0,5250

X    0,5911
Y    0,5251

Ao comparar com os valores experimentais de pressão des-
tes explosivos, verifica-se que os resultados obtidos são meno-
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res. Isto se deve ao desenvolvimento da onda de detonação no 
tempo. Para instantes posteriores, estes valores de pressão se 
elevaram para aproximar-se aos valores esperados.

Os resultados das pressões máximas obtidas nas simulações 
foram comparados com as pressões obtidas experimentalmente 
em regime permanente, no ponto de Chapman-Jouguet (CJ). 

Para o TNT a pressão CJ é 19,57 GPa, para o COMP B 
é 27,33 GPa e para o OCTOL é 32,73 GPa. Verifica-se que 
os resultados estão dentro de uma margem aceitável de erro, 
como se pode ver na Tabela 6.

A pressão de Chapman-Jouguet foi calculada com a 
equação a seguir [12]:

       (24)

Onde D é a velocidade de detonação do explosivo, γ é a 
constante para os gases ideais.

Na Tabela 5 o valor da pressão para o OCTOL, está em 50,81 
GPa. Esta pressão elevada deve-se a que a frente da onda de de-
tonação atingiu o ápice do cone, e a interação entre os produtos 
gasosos da detonação e o cobre do revestimento faz com que os 
valores de pressão sejam altos, iniciando a compressão do ma-
terial metálico do revestimento em direção ao eixo de simetria.

Nesta simulação verificou-se que no instante de tempo t= 5,0 
μs, o valor da velocidade na frente da onda detonação do OCTOL 
sofreu uma grande variação. Entre as posições X= 39,91 mm e 
X= 41,08 mm a velocidade da frente de onda de detonação va-
riou respectivamente de  1.970,68 m/s para 2038,88 m/s. Neste 
mesmo instante, na posição X= 42,20 mm a velocidade da onda 
diminui para 1148,54 m/s. Isto ocorre porque a frente de onda 
encontrou o revestimento de cobre e inicia seu colapso. A veloci-
dade da onda diminui e a pressão aumenta.

Este mesmo fenômeno ocorre para o TNT e o COMP B 
quando a onda de choque encontra o revestimento em instantes 

de tempo posteriores. 
A figura 4 apresenta o diagrama de velocidades para os três 

explosivos para o instante de 5,0 μs, o revestimento de cobre está 
representado com cor violeta. Verifica-se que a frente da onda 
está próximo a atingir ao revestimento na simulação que utilizou 
COMP B como explosivo, no entanto para simulação com OC-
TOL a frente de onda já atingiu o revestimento. Também, seguin-
do o código de cores, as maiores velocidades estão nos produtos 
gasosos da detonação. 

Tabela 6. Comparação da pressão máxima nas simulações com 
a pressão de CJ nos explosivos.

Parâmetros TNT COMP B OCTOL

Pressão obtida na simulação (GPa) 19,04 26,82 32,10

Pressão de Chapman-Jouguet (GPa) 19,57 27,33 32,73

Erro (%) 2,71 1,86 1,92

A onda de detonação necessita percorrer 40,0 mm no ex-
plosivo para assim atingir o revestimento de cobre. Para o 
TNT a onda de detonação atinge o revestimento aos 5,77 
μs, para o COMP B ocorre aos 5,01 μs e para o OCTOL aos 
4,72 μs. Estes tempos servem como referência visto que 
foram calculados com a velocidade de detonação teórica, e 
que foram comprovados com os tempos obtidos na simula-
ção. Assim pode-se realizar outras análises para diferentes 
instantes de tempo.

Quando a onda de detonação atinge o revestimento, 
a inércia deste tende a impedir a expansão dos gases dos 
produtos da detonação, provocando um aumento tanto na 
massa específica como na pressão das partículas próximas 
à intersecção da onda de detonação com o revestimento, 
durante a interface entre os materiais.

A detonação é encerrada em diferentes instantes de tem-

(a)

(a)

(b)

(b)

(c)

(c)

Figura 3. Pressões em 2,5 μs: (a) TNT; (b) COMP B;  (c) OCTOL

Fig 4. Velocidade Absoluta em 5 μs: (a) TNT; 
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po para cada um dos explosivos utilizados. Para o TNT a 
detonação é encerrada em 8,66 μs, para o COMP B ocorre 
aos 7,52 μs e para o OCTOL aos 7,08 μs. A Tabela 7 mostra 
a comparação dos três explosivos no instante de tempo de 
7,5 μs, onde o COMP B e o OCTOL terminaram de detonar 
e o TNT esta próximo a encerrar a detonação.

A Figura 5 ilustra a posição das partículas depois de ter 
transcorrido 7,5 μs, verifica-se que para os três explosivos, 
começou a formação do jato, porém para o TNT e o COMP 
B a detonação ainda não terminou. 

Neste intervalo, para o COMP B, a massa específica  na 
ponta do jato é 6690,30 kg/m3 que é uma massa específi-
ca menor que a massa específica inicial dada para o reves-
timento de cobre, que foi de 8930 kg/m3. Este valor me-
nor de massa específica gera um estado de tração entre as 
partículas evitando a quebra do jato. Este mesmo fenômeno 
ocorre também para o TNT e o OCTOL em diferentes 
instantes de tempo.

Para a simulação realizada com COMP B neste instante 
de tempo, a maior pressão é 65,25 GPa, a maior massa 
específica é 12.223 kg/m3, estão na partícula 16.773 na 
posição X= 57,3046 mm e Y= 16,4245 mm. Esta partícula é 
do revestimento, e o aumento de pressão e massa específica 
caracteriza a interação entre a onda de detonação e o 
revestimento, produzindo uma concentração de elevadas 
pressões na interface entre os dois materiais, o que inicia 
a convergência do material do revestimento para o eixo de 
simetria. 

O menor valor de pressão e massa específica está 
na partícula 16.892 na posição X= 50,2095 mm e Y= 
3,0407x10-3 mm, que é a posição da ponta do jato. Os 
valores de pressões negativas no material do revestimen-
to de cobre indicam o inicio da formação do jato, devido 
às elevadas pressões no eixo de simetria o revestimento 
metálico tende-se a alongar já que o material se encontra 
sob tração.

A velocidade da ponta do jato é menor que a velocidade 
absoluta máxima no material inerte, e pode ser encontrada 
atrás da ponta do jato, porque é a responsável pela aceleração 
do mesmo, confirmado pela sua posição na tabela 7. 

As maiores velocidades encontram-se ainda na região de 
expansão dos produtos gasosos, a compressão na interface 
dos materiais é provocada pela velocidade das partículas 
do explosivo e a resistência das partículas do revestimento 
ao movimento.

Neste instante a detonação dos três explosivos termi-
nou, no entanto o aumento da velocidade na ponta do jato 

indica que o material de cobre, que constitui o jato continua 
sendo acelerado, provocando um aumento no comprimento 
do mesmo

A Tabela 8 exibe a comparação dos resultados obtidos 
nas simulações realizadas no instante de 10,0 μs.

A escória ainda tem velocidades altas, porém inferior do 
que a ponta do jato. Para a simulação realizada com COMP 
B a velocidade na parte mais recuada da escoria é 679,6 
m/s, na posição X= 44,49 mm e Y= 0,0132 mm, enquanto 
que a velocidade absoluta na ponta do jato é 3667, 03 m/s, 
na posição X= 59,39 mm e Y= 0,0132 mm, como pode ser 
visto na figura 6. Ao comparar estas duas velocidades pode-
-se apreciar a grande diferença na magnitude das mesmas, 
o que indica que o jato está se alongando. Este fato também 
ocorre para o TNT e o OCTOL.

Tab 7. Comparação de propriedades no cone com diferentes 
tipos de  explosivos em 7,5 μs.

Parâmetros TNT COMP B OCTOL

Distância percorrida pela onda 
de detonação (mm) 51,66 59,69 Detonação 

encerrada

Posição da ponta do jato (mm) X    46,26
Y  0,1083

X       50,21
Y  3,041e-3

X         52,41
Y  -2,366e-4

Velocidade absoluta na ponta 
do jato (m/s) 2944,61 3.706,11 4.298,76

Pressão max (GPa) 62,43 65,25 33,88

Pressão min (GPa) -17,94 -25,99 -25,96

Massa Específica max (Kg/m3) 11.725,00 12.223,00 10.490,00

Massa Específica min (Kg/m3) 7.477,50 6563,40 6.563,80

Velocidade absoluta max (m/s)
X   46,2641
Y     0,1083
|v| 2.944,61

X   48,8187
Y     0,2152
|v| 4.050,00

X   50,4485
Y     0,2716
|v| 4.676,70

(a)

X: 0,044487
Y: 1,3176e-05
Velocidade= 
679,6187

X: 0,059387
Y: 1,3176e-05
Velocidade= 
3667,0345

(a) (b) (c)

Fig 5. Posição das Partículas em 7,5 μs: (a) TNT; (b) COMP B; (c) OCTOL
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A maior pressão na simulação com TNT deve-se a que 
ainda uma grande parte do revestimento segue sua interação 
com a onda de detonação, porém as pressões permanecem 
sendo elevadas, diferente do que ocorre com o COMP B e 
OCTOL, em que a detonação já foi encerrada antes. Igual-

mente, no instante de tempo anterior a massa específica na 
ponta do jato é menor que a massa específica inicial do co-
bre, e a pressão continua sendo negativa, indicando a com-
pressão do material de revestimento e a continuação de seu 
alongamento no eixo de simetria.

(a) (b)
Fig 6. Velocidade absoluta do COMP B em 10,0 μs: (a) Escória; (b) Ponta do jato

Fig 7. Massa Específica em 10,0 μs: (a) TNT; (b) COMP B; 
(c) OCTOL

Tabela 8. Comparação de propriedades no cone com diferentes tipos de explosivos em 10,0 μs.

Parâmetros TNT COMP B OCTOL

Distância percorrida pela onda de detonação (mm) Detonação encerrada Detonação encerrada Detonação encerrada

Posição da ponta do jato (mm) X    53,79
Y  0,0967

X    59,39
Y  0,0132

X       63,15
Y  7,738e-4

Velocidade absoluta na ponta do jato (m/s) 3.292,01 3.725,53 4.298,73

Pressão max (GPa) 27,38 21,14 25,25

Pressão min (GPa) -17,56 -14,01 -25,45

Massa Específica max (Kg/m3) 10.176,00 9.828,90 9.749,70

Massa Específica min (Kg/m3) 7.509,50 7160,90 6.563,70

Velocidade absoluta max (m/s)
X   52,9144
Y     0,2204
|v| 3.573,00

X   57,1086
Y     0,3251
|v| 4.586,20

X   59,4983
Y     0,4568
|v| 4.881,40

(a) (b) (c)
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A figura 7 apresenta um diagrama de massa específica 
onde pode-se apreciar o menor valor de massa específica na 
ponta do jato.

Para o instante de 20,0 μs, os deslocamentos do jato são 
maiores, com respeito a sua posição inicial X= 40,0 mm. Ao 
comparar o tamanho, comprova-se que o jato formado pelo 
revestimento de cobre, tendo como explosivo o OCTOL, 
é o que maior distância alcançou, visto que este explosivo 
apresenta, uma maior velocidade de detonação, maior mas-
sa específica, maior energia interna de detonação, sempre 
mantendo o cobre como material do revestimento. A figura 
8 mostra a configuração dos jatos de cobre formados pelas 
detonações dos três explosivos no instante de 20,0 μs.

7. Conclusões
Este trabalho apresenta os resultados da simulação da 

carga oca mantendo o mesmo revestimento e alterando o ex-
plosivo.

Foram utilizados três explosivos de uso militar. A relação 
que existe entre a massa específica e a velocidade de deto-
nação é direta, já que um explosivo homogêneo e compacto 
terá uma maior velocidade de detonação. Os parâmetros uti-
lizados para as simulações são valores experimentais obtidos 
para a equação de estado de Jones-Wilkins-Lee.

Como era de esperar, ao ter uma maior velocidade de de-
tonação e massa específica, mantendo a mesma configuração 
geométrica e o mesmo revestimento, a carga que continha 
OCTOL foi a que apresentou um maior deslocamento do 
jato, seguida pela carga com COMP B e finalmente a que 
continha TNT. Ao ter um maior deslocamento e velocidade 
do jato, com a mesma quantidade de explosivo, uma blinda-
gem de maior espessura pode ser perfurada, assim pode-se 
chegar à conclusão que o OCTOL é o melhor explosivo dos 
três, tomando só como parâmetros a velocidade de detona-
ção, massa específica, energia interna, deixando de lado as 
propriedades químicas do explosivo, como por exemplo sua 
estabilidade.

O método Hidrodinamico de partículas suavizadas, é um 
método relativamente novo, que pode ser aplicado para si-

mular a detonação de cargas ocas, de uma forma estável e 
com uma precisão aceitável.

O aumento de partículas também aumenta o custo com-
putacional, as simulaçõoes tiveram uma média de 1200 mi-
nutos para cada um dos explosivos utilizados,  tempo que 
pode ser diminuído procurando otimizar o método de busca 
das partículas.

Os resultados obtidos deixam aberta a possibilidade de 
realizar diferentes simulações empregando outros explosi-
vos e outros revestimentos, para desta forma obter melhores 
parâmetros e poder comparar sua influência no colapso do 
cone de carga oca.
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