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ABSTRACT

In this work we present an analytical solution for the one-dimensional transient 
heat transfer problem in a 155 mm gun barrel, which is subjected to a heat flux on 
the inner surface of the barrel and convective heat transfer on the outer surface, thus 
determining the temperature profile produced in order to obtain information that will 
help reduce wear and erosion of the gun barrel and asset the risk to the gun crew 
due to self-ignition of the propellant. In sequence, we present an analytical solution 
for the gun barrel including cooling channels on the inner surface, modeled as sinks 
terms of the differential equation governing the problem. Finally, the wear effect stu-
died by LAWTON (2001) is also considered and available data for the ARM198 ho-
witzer from the Ecuadorian Army is used in the simulations to determine the limiting 
number of rounds that could be fired in real-world applications. The results obtained 
with the technique here advanced enabled the validation of the numerical solution 
by WU et al. (2008) which employs the finite elements method, and allowed for an 
estimate of the maximum number of rounds that could be fired before attaining the 
cook-off temperature, under air and forced liquid convective cooling situations.

Keywords: Heat transfer; Cooling; Gun barrel.

RESUMO

Neste trabalho se apresenta uma solução analítica para um problema de 
transferência de calor unidimensional transiente determinando, assim, o perfil de 
temperatura produzido em um tubo de arma calibre 155 mm, o qual este subme-
tido a um fluxo de calor na superfície interna do tubo, visando obter informações 
que ajudem a reduzir o desgaste, a erosão da arma e o risco para o usuário. Em 
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seqüência se apresenta uma solução analítica para o tubo incluindo canais de res-
friamento na superfície interna, modelados como termos sumidouros da equação 
diferencial que rege o problema. Finalmente determinou-se o efeito do desgaste 
estudado por LAWTON (2001) usando o Obus ARM198 disponível no Exército do 
Equador para determinar o número de disparos possíveis em condições reais. Os 
resultados obtidos permitiram validar a solução encontrada no estudo de WU et 
al.(2008) feita pelo método dos elementos finitos e fornecem informações importan-
tes para a estimativa do número máximo possível de disparos antes de se atingir a 
temperatura de auto-ignição da munição, considerando as situações de refrigera-
ção por convecção natural a ar e por convecção forçada de um líquido.

Palavras-chave: Transferência de calor, resfriamento, tubo de arma.

INTRODUÇÃO

O estudo da transferência de calor em tubos de armas é importante para o 
projeto de canhões e obuseiros porque fornece uma previsão do comportamento 
desses em face de certo número de fenômenos relacionados ao elevado campo de 
temperaturas normalmente encontrado nessas armas. 

A superfície interna do tubo de uma arma de qualquer calibre costuma receber 
grandes quantidades de calor resultantes da combustão do propelente da munição 
e do atrito que ocorre entre essa superfície e o projétil durante um disparo. Quando 
outro disparo é efetuado num curto espaço de tempo, o tubo tem pouco tempo para 
resfriar-se, uma vez que apenas uma pequena quantidade de calor é transferida 
para o meio ambiente por convecção e radiação, o que resulta em um incremento 
na temperatura do tubo. Em uma situação de múltiplos disparos, o calor acumulado 
pode elevar a temperatura da superfície interna do tubo até um valor próximo da 
temperatura de auto-ignição da munição, e essa, ao ser introduzido na câmara da 
arma por ocasião de um novo disparo, detonará prematuramente colocando o usu-
ário em uma situação de risco.

Do ponto de vista teórico, a transferência de calor em um tubo de calibre 
155 mm de diâmetro dotado de canais de resfriamento semicirculares distribuídos 
longitudinalmente no meio da parede do tubo, mostraram que o resfriamento a ar 
natural é muito pouco eficiente enquanto que o resfriamento forçado através dos 
canais possui uma grande capacidade para retirar calor do tubo (Wu et. al., 2008). 

A literatura apresenta uma predominância de soluções numéricas na deter-
minação de perfis térmicos em tubos de armas, principalmente para as situações 
envolvendo múltiplos disparos. 

Os métodos analíticos continuam a ser desenvolvidos  porque possuem as 
seguintes características: fornecem resultados exatos e mais rápidos para proble-
mas mais simples, permitindo a validação de códigos computacionais; permitem 
descrever o comportamento assintótico através da inspeção de parâmetros e o co-
nhecimento básico de técnicas analíticas permite que se forme uma interface para 
o desenvolvimento de novos métodos numéricos mais poderosos (Cotta, 1993). 
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A revisão de literatura também aponta para uma modelagem matemática qua-
se sempre unidimensional (Lawton, 2001; Wu et al., 2008 e Mishra et al., 2010), 
com as trocas térmicas ocorrendo na direção radial do tubo, modelando o fluxo de 
calor na superfície interna do tubo como sendo uma função exponencial decrescen-
te. As propriedades termofísicas presentes nesses problemas térmicos são con-
sideradas constantes na maioria dos trabalhos. Essas simplificações comumente 
encontradas na literatura conduzem a formulação de um problema de transferência 
de calor unidimensional, transiente e não homogêneo em coordenadas cilíndricas. 

A solução analítica para esse tipo de problema pode ser abordada usando o 
método da separação de variáveis aplicado a problemas não homogêneos (Ozisik, 
1980). Nesse caso, divide-se o problema transiente não homogêneo em problemas 
mais simples, formando um conjunto de problemas em regime permanente que, 
combinados com um problema transiente homogêneo, fornecem a solução do pro-
blema original.

DETERMINAÇÃO DO PERFIL DE TEMPERATURA EM UM TUBO DE OBUSEIRO DE 
CALIBRE 155 mm SUBMETIDO A RESFRIAMENTO CONVECTIVO.

O tubo é representado por um cilindro vazado, e, portanto o problema é for-
mulado em geometria cilíndrica. Assim como na formulação original, considera-se a 
transferência de calor apenas na direção radial, de forma que o problema térmico é 
unidimensional transiente e supõem-se propriedades termofísicas constantes, além 
da ausência de fontes sumidouros de calor (Wu et al., 2008).  

Com essas hipóteses, a equação de difusão de calor assume a seguinte forma:

                                              
Onde =α/pCp, é a difusividade térmica do tubo de aço.
A condição inicial para o problema é considerada como sendo uma tempera-

tura constante T0 igual à temperatura ambiente T∞: 

                     
As condições de contorno para o tubo da arma são:
Na superfície interna do tubo: 

  

      
Na superfície externa do tubo:

O valor do fluxo de calor (qo) é 1,927x108 W/m2 e da constante de tempo b é 
1/(4,74x10-3) s-1 (Wu et al., 2008)

As Equações1, 2, 3 e 4 acima definem um problema de condução de calor 
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não homogêneo e uma solução analítica para esse problema é possível através da 
técnica da expansão em autofunções (Özisik, 1980). O problema original é dividido 
em um problema auxiliar em regime permanente, cuja solução é Taux(r) , e em um 
problema transiente homogêneo, cuja solução é Th(r,t) . A solução para o problema 
original é dada então pela seguinte expressão:

Em seguida, a solução do problema homogêneo é dada pela seguinte expan-
são em autofunções:

Onde os coeficientes  é dado por:

 

E a norma Ni é definida como: 

  

Os autovalores  e as autofunções  da Equação 6 são colhidos da solução de 
problemas de autovalor (Boyce, 1990; Özisik, 1980):

Finalmente, o problema auxiliar  é dada em termos de funções de Bessel de primeiro 
e segundo tipo de ordem zero por:

                  

Solução para o problema unidimensional com 
resfriamento convectivo de ar natural e liquido forçado
para um único disparo.

Determinou-se o perfil de temperatura para o caso de resfriamento a ar natural 
e radiação combinados considerando a temperatura ambiente de 27°C em todas as 
simulações. Os valores usados para o coeficiente de transferência de calor foram 
de 40 W/m2K para o resfriamento por ar natural combinado com radiação térmica e 
de 2523,5 W/m2K para o resfriamento por liquido forçado. As propriedades térmicas 
correspondem a um aço com módulo de elasticidade (E) de 201 GPa., massa espe-
cífica (p) de 7833 Kg/m3, calor específico (cp) de 460 J/Kg-K, condutividade térmica 
(k) de 40 W/m-K e difusividade térmica () de 1,11 x 10-5 m2/s (Wu et al., 2008). 

Na Figura 1 observa-se a distribuição de temperatura no raio interno (77,5 
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mm), no raio médio (92,5 mm) e no raio externo (107,5 mm) durante a fase de 
aquecimento e no início da fase de resfriamento do tubo de calibre 155 mm. 

Figura 1 Distribuição de temperatura no raio interno, médio e externo em função do tempo, para resfriamento 
a ar natural e radiação combinados.

Figura 2 - Distribuição de temperatura no raio interno, médio e externo para resfriamento a ar natural e radia-
ção combinada no período de tempo desde o disparo até 6 segundos.

A solução analítica para esse caso indica que a fase de aquecimento tem seu 
máximo em 4,02x10-3 s após a deflagração da munição. Da mesma forma, a Figura 
2 ilustra o perfil de temperatura nas mesmas posições radiais ao longo dos primei-
ros 6 segundos. O valor de 6 segundos foi escolhido porque esse é o intervalo de 
tempo típico após o qual se dá o segundo disparo nas armas de grande calibre com 
recarregamento automático ou assistido.

A TAB. 1 mostra uma comparação entre as temperaturas no raio interno, mé-
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dio e externo calculadas durante os primeiros 10 minutos após o disparo, para as 
duas condições de resfriamento.

Embora o tempo total decorrido desde a deflagração da munição seja ainda 
pequeno para que haja uma maior dissipação de calor para o exterior, pode-se 
observar na Tabela 1 que quanto maior o valor do coeficiente convectivo adotado, 
menores serão os níveis de temperatura no tubo. 

Tabela 1 - Temperaturas no raio interno, médio e externo variando o coeficiente convectivo em função do 
tempo após o disparo

Tempo em  

segundos

h = 40 W/(m² K) h = 2523,5 W/(m² K)

ri rm re ri rm re

1 68,447 27,240 27,000 68,447 27,240 27,000

6 43,028 33,634 28,003 43,028 33,631 27,800

10 39,117 34,194 29,994 39,114 34,137 29,121

30 34,480 34,058 33,609 33,709 32,589 30,034

60 33,989 33,951 33,862 31,072 30,461 28,924

120 33,803 33,775 33,698 28,550 28,318 27,733

240 33,464 33,438 33,364 27,224 27,191 27,106

360 33,142 33,117 33,047 27,032 27,027 27,015

480 32,836 32,813 32,746 27,004 27,004 27,002

600 32,546 32,523 32,460 27,000 27,000 27,000

A análise do perfil de temperatura apenas no raio interno permitirá, mais adian-
te, uma estimativa do número máximo de disparos que uma arma pode efetuar 
sob uma determinada condição de resfriamento, tendo em vista que os valores de 
temperatura no raio médio e no raio externo não têm influência direta na ativação 
prematura da munição e, conseqüentemente, na segurança do usuário. 

Solução para o problema unidimensional com resfriamen-
to convectivo de ar natural e líquido forçado para múltiplos  
disparos.

A condição inicial do problema para o segundo disparo e para os próximos 
será diferente da temperatura ambiente dada pela Equação 2. A nova condição ini-
cial será dada pela distribuição de temperatura ao longo do raio no momento do dis-
paro seguinte, ou seja, ao final de um disparo anterior. Considera-se que o segundo 
disparo ocorre no instante de tempo dado por t = t*, de forma que a distribuição de 
temperatura fornecida pela Equação 5 para  segundos fica:
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 Prosseguindo-se com a análise, as condições de contorno para o tubo da 
arma, o problema auxiliar, e o problema de autovalor, permanecem os mesmos 
utilizados para calcular o primeiro disparo. 

A condição inicial está relacionada diretamente com o problema homogêneo, 
mais especificamente com a determinação dos coeficientes Ci que para o segundo 
disparo será:

 
Onde o sobrescrito “new” refere-se ao segundo disparo e , fornecido pela ex-

pressão para  oriunda do primeiro disparo, é: 

Por outro lado, a solução do problema homogêneo para o tempo t = t* é dada por:

 

Onde o sobrescrito “old” refere-se ao primeiro disparo. 
Generalizando esse procedimento para um número  de disparos, obtém-se a 

seguinte expressão:

   

Simplificando a Equação 15, os coeficientes para o primeiro disparo é dado 
como:

Onde:

Logo, a distribuição de temperatura transiente após o  disparo torna-se:

As figuras 3 e 4 mostram o resultado da simulação numérica para o perfil tér-
mico do tubo submetido a resfriamento a ar natural e resfriamento a líquido forçado, 
respectivamente, na situação de dez disparos por minuto durante três minutos. 

Na figura 3, a temperatura inicial para o 23º disparo está acima de 200 °C, que 
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é o valor da temperatura de auto-ignição da munição. Conseqüentemente, nesse 
caso, o obuseiro só poderia disparar 22 disparos com essa cadência de 10 dispa-
ros por minuto. Observa-se ainda que, no disparo 22 a temperatura no raio médio 
é de 179,153°C e a temperatura no raio externo é de 165,460°C, acrescentando a 
importância de fazer as medições de temperatura no raio interno.

Porém o mesmo não ocorre na situação de resfriamento por líquido forçado. 
A figura 4 indica que o processo de transferência de calor nesse caso é suficiente 
para controlar o incremento de temperatura a cada disparo, que vai se reduzindo 
até atingir um comportamento assintótico. 

Figura 3 - Temperatura no raio interno, médio e externo no tubo com resfriamento a ar natural e radiação 
combinados no período de 180 segundos.

 

Figura 4 - Temperatura no raio interno, médio e externo no tubo com resfriamento por liquido forçado no 
período de 180 segundos.



36    – 3o Trimestre de 2012

DETERMINAÇÃO DO PERFIL DE TEMPERATURA EM UM TUBO DE OBUSEI-
RO DE CALIBRE 155 mm COM CANAIS DE RESFRIAMENTO.

De forma a contornar essa dificuldade, propõe-se nesse uma solução alter-
nativa que simula o efeito dos múltiplos canais de resfriamento ou até mesmo de 
uma jaqueta de resfriamento externa, através da presença de um termo sumidouro 
na equação de governo do problema de transferência de calor. Esse termo sumi-
douro, representado por go/k, onde  é o coeficiente de condutividade térmica do 
material do tubo e go  é a energia retirada por unidade de volume do tubo, tem sua 
expressão dada pela Equação 20 a seguir: 

   

Nesta expressão,  é o número de canais de resfriamento do tubo,  representa 
o volume do tubo (m3) calculado como sendo um cilindro vazado,  significa a vazão 
em massa (Kg/s),  é o calor específico a pressão constante (J/Kg°C) e  é a variação 
da temperatura (°C) do refrigerante entre a entrada e a saída do canal. 

Na formulação e análise do problema com termo sumidouro a seguir conside-
ra-se a transferência de calor apenas na direção radial, de forma que o problema 
térmico é unidimensional transiente e supõem-se propriedades termofísicas cons-
tantes. Com as hipóteses acima, a equação de governo para o problema térmico 
aqui proposto assume a seguinte forma:

   

Onde a condição inicial e as condições de contorno são as mesmas equações 
Equações 2, 3 e 4 do problema térmico inicial. Assim, o problema não homogêneo 
é dividido em um problema auxiliar em regime permanente, cuja solução é , em um 
problema em regime permanente relacionado ao termo sumidouro, cuja solução é 
Tj(r), e em um problema transiente homogêneo, cuja solução é . A solução para o 
problema original é dada então pela seguinte expressão:

      
                            

Conforme visto na Equação 6, na solução do problema homogêneo o coefi-
ciente  é definido como:

                                  

E a solução do problema relacionado ao termo sumidouro é definido como:

Por outro lado, a expressão para a temperatura  é a mesma que foi obtida no 
desenvolvimento do problema térmico sem termo sumidouro.
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Solução para o problema unidimensional com termo sumidouro para um úni-
co disparo.

Nas simulações que se seguem, são utilizados os valores de 0, 2, 4 ou 6 para 
o caso de número de canais, uma vazão mássica do refrigerante de 0,166 Kg/s, 
um calor específico do refrigerante de 4,179 x 103 J/Kg °C e uma variação de tem- e uma variação de tem-
peratura entre a saída e a entrada do canal de -66 °C. Para o cálculo do volume foi 
considerado um comprimento do tubo de 9 m (aproximadamente 58 calibres). 

A Figura 5 ilustra a distribuição de temperaturas na superfície interna do tubo 
para um número crescente de até seis canais de resfriamento. A superfície exter-
na do tubo é resfriada por convecção natural combinada com radiação térmica. É 
observado o comportamento nos primeiros seis segundos a partir dos quais, nor-
malmente, um segundo disparo seria efetuado. A Tabela 2 mostra os valores das 
temperaturas máximas e finais atingidas nessa situação.

Figura5 - Distribuição de temperatura no raio interno do tubo de 9 m de comprimento com canais de resfria-
mento em função do número de canais.

      
Tabela 2 - Valores de temperatura máxima e final no raio interno para um único disparo. 

Número de canais Temperatura Máxima (°C) Temperatura após 6 segundos (°C)

0 700,683 43,028

2 700,682 42,057

4 700,681 41,085

6 700,680 40,114

 
A comparação dos valores mostrados na TAB. 2 revela que o pico de tempe-

ratura que ocorre nos primeiros milissegundos após o primeiro disparo apresenta 
essencialmente o mesmo valor nas duas situações de resfriamento externo anali-
sadas, independentemente do número de canais de resfriamento. Após seis segun-
dos, a temperatura no raio interno tende a diminuir até cerca de três graus quando 
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comparada com a situação sem canais de resfriamento. 

Solução para o problema unidimensional com termo sumidouro para múlti-
plos disparos.

A análise do problema térmico com termo sumidouro é estendida de forma a 
incorporar a situação de uma seqüência de disparos efetuados a uma taxa cons-
tante. Novamente, a condição inicial do problema para o segundo disparo e para os 
próximos será diferente da temperatura ambiente inicialmente adotada como sendo 
essa condição.

Considera-se que o segundo disparo ocorre no instante de tempo dado por t = t*, 
de forma que a distribuição de temperatura fornecida pela EQ. 22 para  segundos fica:

As condições de contorno para o tubo da arma, o problema auxiliar, o proble-
ma relacionado ao termo sumidouro, e o problema de autovalor, permanecem os 
mesmos utilizados para um único disparo. Como, a condição inicial está relaciona-
da diretamente com o problema homogêneo, mais especificamente com a determi-
nação dos coeficientes Ci dados pela Equação 23, essa equação para o segundo 
disparo será da forma das Equações 12 e 14.

Onde , fornecido pela expressão para  oriunda do primeiro disparo, é:

                             

Generalizando esse procedimento para um número  de disparos, usando as 
Equações 15, 16 e 17, a expressão de  é definida como:

Logo, a distribuição de temperatura transiente após o  disparo torna-se:

A Figura 6 mostra a distribuição de temperatura transiente na superfície inter-
na do tubo quando submetido a resfriamento externo por ar natural combinado com 
radiação térmica, e a resfriamento na parede com 6 canais.  Na figura, destaca-se 
o número do disparo ao final do qual a temperatura supera ou se aproxima do valor 
de 200°C.
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Figura 6 - Perfil de temperatura no raio interno do tubo de 155 mm com resfriamento a ar natural e radiação 
combinados considerando seis canais de resfriamento.

A Tabela 3 permite concluir que, para a situação de resfriamento 
externo a ar natural combinado com radiação, um número crescente de 
disparos pode ser efetuado à medida que se aumenta a quantidade de 
canais de resfriamento na parede do tubo. 

A situação aqui simulada por elementos finitos para seis canais 
circulares de resfriamento indicou um número máximo de 43 disparos a 
uma taxa de 10 disparos por minuto para a situação onde o coeficiente de 
transferência de calor por convecção é 40 W/m²K (Wu et al., 2008). 

Tabela 3 - Valor limite da temperatura no raio interno do tubo e número permissível de disparos em função da 
quantidade de canais de resfriamento

Nº de canais de resfriamento Temperatura na superfície interna do tubo (°C) Nº máximo de disparos

0 196,179 22

2 198,516 26

4 198,110 31

6 199,876 39
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Para a situação de resfriamento externo por convecção forçada de líquido (h 
= 2523,5 W/m²K, percebe-se que a temperatura de auto-ignição da munição não é 
atingida. 

Figura 7 -  Perfil de temperatura no raio interno do tubo de 155 mm com resfriamento por convecção forçada 
de líquido considerando seis canais de resfriamento.

A Figura 7 ilustra essa situação para o caso de 6 canais de resfriamento. Assim, 
todos os disparos previstos na missão poderiam ser disparados a uma cadência de 
10 disparos por minuto sem que houvesse o risco de auto-ignição prematura do projé-
til. O valor do coeficiente de transferência de calor por convecção de 2523,5 W/m²K é 
excessivamente alto para uma aplicação prática realística quando se compara com 
valores típicos para o coeficiente de filme para convecção forçada encontrados na 
literatura os quais se situam na faixa de 100 W/m²K a 300 W/m²K. A utilização de 
um valor elevado para o coeficiente convectivo acaba prejudicando a apreciação do 
efeito de resfriamento causado pelos canais inseridos na parede do tubo. De forma 
a melhor visualizar esse efeito, a Figura 8 mostra o resultado da simulação para 6 
canais de resfriamento, respectivamente, adotando-se um coeficiente convectivo 
de 150 W/m²K.

Da análise da Figura 8 percebe-se que a temperatura de auto-ignição da mu-
nição é atingida após o 23° disparo para o tubo sem canais de resfriamento na 
parede e após o 43° disparo para o tubo com 6 canais de resfriamento inseridos na 
parede, cujo refrigerante que flui nos canais segue as especificações dadas. Esse 
desempenho é superior àqueles obtidos com um coeficiente convectivo externo de 
40 W/(m² K), conforme mostrado pelas Figura 6 e Figura 8, onde a temperatura de 
auto-ignição é atingida após o 26° disparo e o 39° disparo, respectivamente. Com 
um coeficiente convectivo moderado no contorno, a influência do termo sumidouro 
da equação de governo passa a ser relevante.
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Figura 8 - Perfil de temperatura no raio interno do tubo de 155 mm com resfriamento externo por convecção 
supondo h=150 W/m2K e com seis canais de resfriamento.

O aumento do coeficiente convectivo externo permite o aumento do número 
de disparos efetuados com segurança, conforme já esperado, devido ao aumento 
da taxa de transferência de calor do tubo para o ambiente. No entanto, essa taxa de 
transferência de calor, a ser fornecida por um dispositivo externo ao tubo da arma, 
está fisicamente limitada e, numa situação extrema, onde o valor do coeficiente 
convectivo fosse muito elevado, o que se obteria essencialmente é um compor-
tamento assintótico para o perfil de temperatura, conforme visto na FIG. 7, com-
patível com o resultado esperado para uma condição de contorno de temperatura 
prescrita no raio externo. Nessa situação limite não haveria restrição ao número de 
disparos efetuados. 

Por outro lado, o uso de canais de resfriamento inseridos na parede do tubo 
permite um ganho adicional na quantidade de disparos possíveis quando a transfe-
rência de calor por convecção promovida pelo dispositivo de resfriamento externo 
ao tubo for a máxima possível. 

DETERMINAÇÃO DO DESGASTE NO INTERIOR DO TUBO DE UM OBUSEIRO 
DE CALIBRE 155 mm.

É de conhecimento geral que armas submetidas à situação de fogo contínuo 
sofrem um rápido desgaste do tubo obrigando o usuário a substituir com freqüência 
esse componente.  A quantificação desse desgaste se deduz de uma expressão ma-
temática aproximada a qual relaciona o desgaste na superfície interna do tubo com 
a temperatura máxima alcançada na mesma superfície (Lawton, 2001), dada por:         

      Onde  é a erosividade do propelente (80 m/s),  é a temperatura ambiente 
(300 K),  é a temperatura na superfície interna do tubo ao final do disparo anterior 
(K),   é a energia de ativação do propelente (6,9x107 J/Kg-mol),  é a constante de 



42    – 3o Trimestre de 2012

tempo (4,74x10-3 s), RO é a constante universal dos gases (8314 J/(Kg-mol K)) e  é a 
temperatura máxima na superfície interna do tubo (K) que varia para cada disparo.

      Assim, de posse desses dados para uma determinada arma é possível 
estimar-se o desgaste total em metros que a superfície interna do tubo sofre em 
função do número de disparos efetuados. Assim, os valores de temperatura obtidos 
da solução analítica dos problemas térmicos apresentados com anterioridade são 
empregados na EQ. 29 juntamente com as informações constantes no Manual do 
obuseiro de 155 mm do Exército do Equador, de forma a se calcular o desgaste 
para o tubo desse obuseiro e se estabelecer um valor máximo para o número de 
disparos que se pode efetuar com essa arma. O tubo de Obuseiro 155 mm ARM 
198 apresenta o comprimento de 5,080 m e será resfriado com ar usando o coe-
ficiente de transferência de calor de 5 W/m2 K. O tempo de disparo varia de 15 a 
30 segundos para cada disparo e a temperatura de auto-ignição da munição é de 
200°C (Manual Técnico do Obuseiro ARM198, 1998).

Desgaste da superfície interna do tubo do obuseiro ARM 198.

Considerando-se inicialmente a situação em que o único critério para a inter-
rupção dos disparos é a temperatura de auto-ignição da munição, pode-se simular 
a distribuição de temperatura na superfície interna do tubo através do mesmo pro-
cedimento discutido nos capítulos anteriores uma vez que, ignorando-se o desgas-
te, o raio interno do tubo permanece constante ao longo de todos os disparos. As-
sim, a FIG. 9 mostra o perfil de temperatura transiente na superfície interna do tubo 
do obuseiro ARM198 com resfriamento convectivo externo por ar natural (h = 40 
W/m2K), sem a presença de canais de resfriamento. A análise da figura revela que 
essa arma pode efetuar 24 disparos com uma cadência de 4 disparos por minuto 
antes de sua superfície interna atingir a temperatura de auto-ignição da munição 
(200°C).

Figura 9 - Perfil de temperatura do tubo ARM198 sem canais de resfriamento e sem considerações de des-
gaste.
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Em seguida, a Figura 10 mostra a simulação do perfil de temperatura 
transiente do tubo ARM198, porém em condições reais de desgaste, ou 
seja, considerando-se, agora, a variação de diâmetro que o tubo sofre a 
cada 15 segundos devido ao incremento de temperatura produzido nos 
primeiros milissegundos após cada disparo efetuado. A análise da figura 
revela que essa arma pode efetuar 23 disparos antes que a sua superfície 
interna atinja a temperatura de 200 °C.

Figura 10 -  Perfil de temperatura do tubo ARM198 sem canais de resfriamento considerando-se o desgaste.

No que se refere ao desgaste, as armas de fogo indireto, como é o caso em 
estudo, é admissível um desgaste de 5% até 8% do valor do diâmetro interno do 
tubo antes que ele seja julgado inservível (Lawton, 2001). Com esta informação 
pode-se determinar um raio interno máximo permitido em função do desgaste de 
até 83,7 mm, que seria o valor no qual o tubo seria excluído das missões de fogo.

Baseado nesse critério é possível estimar o número máximo de disparos 
recomendáveis em função do desgaste admissível. 

Pode-se observar na Tabela 8 que a temperatura crítica de 200 °C é atingida 
logo após o 23° disparo, quando o raio interno do tubo apresenta um desgaste de 
5,27% de seu valor original de 77,5 mm. Embora pelo critério do desgaste a arma 
pudesse continuar disparando mais alguns disparos, a segurança do usuário sem-
pre prevalece e, assim, a missão de fogo seria encerrada devido ao risco de auto-
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-ignição do próximo projétil.

Tabela.8 - Resultados para o desgaste do tubo do obuseiro calibre 155 mm disponível no Exército do Equador.

No Disparos Raio (mm) T inicial (°C) T máxima (°C) Desgaste (mm) Desgaste (%)

1 77,500 27,000 700,685 0,075 0,10%

3 77,658 44,242 717,893 0,089 0,32%

5 77,845 58,513 732,156 0,103 0,58%

7 78,059 72,791 746,441 0,118 0,87%

9 78,304 87,165 760,779 0,135 1,21%

11 78,585 101,657 775,271 0,154 1,60%

13 78,904 116,291 789,928 0,175 2,04%

15 79,266 131,093 804,687 0,199 2,54%

17 79,677 146,094 819,725 0,225 3,10%

19 80,142 161,332 834,948 0,254 3,74%

21 80,668 176,852 850,473 0,287 4,46%

23 81,261 192,707 866,320 0,324 5,27%

24 81,585 200,779 874,399 0,344 5,72%

      
Tabela 9 - Resultados obtidos para o obuseiro 155 mm, descrito por WU et al.(2008) e para o obuseiro 

ARM198
OBUS ARM 198; T disparo=15 s; h=5 W/m2K

Dispa-

ros

No. Ca-

nais

Erosiv. 

(m/s)

Temp. Inicial 

(ºC)

Temp. Máxim 

(°C)

Desgaste 

(%)

Critério Temp. 

Auto- ignição

Critério 

Desgas-

te
22 0 80 184,734 858,346 4,85% NÃO DISPARE DISPARE
31 1 80 188,385 861,990 6,89% NÃO DISPARE DISPARE

43 2 80 161,083 834,725 8,24% DISPARE
NÃO 

DISPARE

63 3 80   85,455 759,126 8,13% DISPARE
NÃO 

DISPARE

Na Tabela 9 adiciona-se o parâmetro de desgaste. Essa restrição faz com que 
o número de disparos mínimo seja de 22 e o máximo de 63 disparos. Percebe-se 
que, nesse teste, o critério de desgaste sobrepõe-se ao critério da temperatura de 
auto-ignição para os tubos com 2 e 3 canais de resfriamento os quais passam a 
apresentar um desgaste de 8%, o que abortaria a missão (Lawton, 2001).

CONCLUSÕES

Para determinar o perfil transiente de temperatura, aplicou-se o método ana-
lítico da técnica de expansão em autofunções que permitiu a validação de códigos 
computacionais. 

Verificou-se que o acúmulo de energia no contorno causado pelos múltiplos 
disparos causa um incremento de temperatura ao longo do tempo. Devido à dife-
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rença entre os valores dos coeficientes convectivos para as duas situações estuda-
das, percebe-se que esse incremento de temperatura mantém-se aproximadamen-
te constante para o caso de resfriamento natural, mas reduz-se gradativamente 
para o resfriamento com líquido forçado. 

Para simular a situação de resfriamento do tubo através de canais inseridos na 
parede do tubo foi adicionado um termo sumidouro na equação diferencial parcial 
que rege o problema de transferência de calor. Assim, para a situação de resfria-
mento externo a ar natural, um número crescente de disparos pode ser efetuado à 
medida que se aumenta a quantidade de canais de resfriamento na parede do tubo.

Verificou-se que o resfriamento através do contorno é mais eficiente do que 
aquele obtido com o termo sumidouro da equação diferencial parcial. Assim, a uti-
lização de um valor elevado para o coeficiente convectivo acaba prejudicando a 
apreciação do efeito de resfriamento causado pelos canais inseridos na parede do 
tubo.

A análise do obuseiro equatoriano ARM198 calibre 155 mm, forneceu resulta-
dos que permitem concluir que a variação do diâmetro interno do tubo a cada dispa-
ro devido ao fenômeno do desgaste deve ser considerada pelos futuros projetistas 
na análise de problemas térmicos em tubos de armas a fim de evitar acidentes com 
o usuário e prolongar a vida útil da arma. 
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