
61 4o Trimestre de 2014 – 60    – 4o Trimestre de 2014

PR
O

O
F 

- 0
1 EFEITOS DA POROSIDADE NA TRANSFERÊNCIA 

DE CALOR DURANTE O PROCESSO DE 
SOLIDIFICAÇÃO DO TNT

Bruno dos Reis Jaccouda*, Aldélio Bueno Caldeirab, Rodrigo Otávio de Castro Guedesb

aUniversidade Federal do Rio de Janeiro, Programa de Engenharia de Nanotecnologia, CO-
PPE – Avenida Horácio Macedo, 2030, 21945-970, Cidade Universitária, Rio de Janeiro, RJ, 
Brasil.
bInstituto Militar de Engenharia, Seção de Engenharia Mecânica e de Materiais– Praça Gene-
ral Tibúrcio, 80, 22290-270, Praia Vermelha, Rio de Janeiro, RJ, Brasil.
*bruno.jaccoud@gmail.com

RESUMO

O carregamento de munições alto explosivas pode ser feito vertendo explosi-
vo líquido em seu interior, seguido de um resfriamento que resulta na solidificação 
do explosivo. Contudo, neste processo, vazios podem se formar no interior do ex-
plosivo. Estes defeitos tornam o artefato inseguro e ineficiente, pois podem oca-
sionar explosões prematuras e efeitos terminais deficientes. O presente trabalho 
tem por objetivo avaliar o processo de solidificação do TNT por meio da solução 
numérica de um modelo matemático. Neste modelo, o método da capacidade efeti-
va empregado na equação de transferência de calor, é aplicado a um problema uni-
dimensional transiente de solidificação do TNT. O modelo matemático é resolvido 
numericamente pelo método dos volumes finitos, utilizando um esquema explícito. 
Os efeitos da porosidade são introduzidos no modelo por meio de funções que mo-
dificam as propriedades termofísicas. Soluções numéricas para o modelo proposto 
são confrontadas com soluções de referência.
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ABSTRACT

The loading of high explosive ammunitions can be done by casting liquid explosive in-
side its cavity, followed by a cooling process, which results in the solid explosive. However, 
in this process, undesirable problems as formation of gaps inside the solid explosive can 
occur. These defects make the artifact unsafe and inefficient as they may cause premature 
explosions and deficient terminals effects. This paper aims to evaluate the TNT solidifica-
tion process by a numerical solution of a mathematical model. In this model, the method of 
effective capacity is applied to a transient one-dimensional problem of TNT solidification. 
The mathematical model is solved numerically by the finite volume method, using an explicit 
scheme. The effects of porosity are introduced into the model by functions that modify the 
thermophysical properties. Numerical solutions for the proposed model are confronted with 
reference solutions.

Keywords: solidification, heat transfer, explosive, TNT, porosity.
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INTRODUÇÃO

Explosivos são de particular interesse nas indústrias de defesa, de construção 
civil, de mineração e petrolífera. Na indústria de defesa, o processo de solidificação 
de explosivos é utilizado na fabricação de munições alto explosivas. O carrega-
mento de munições alto explosivas pode ser feito vertendo explosivo líquido em 
seu interior, seguido de um resfriamento que resulta na solidificação do explosivo. 
Apesar da simplicidade deste processo de carregamento, problemas indesejáveis 
como a formação de vazios no interior da munição podem ocorrer. Estes vazios 
comumente se apresentam na forma de poros e no descolamento do explosivo da 
base da estrutura da granada (Annapragada et al., 2008, Sun & Garimella, 2007). A 
formação desses poros torna o artefato inseguro e ineficiente, podendo ocasionar 
explosões prematuras e efeitos terminais deficientes (Zhang et al., 2013).

Os modelos matemáticos com soluções analíticas ou numéricas constituem 
abordagens mais econômicas que as técnicas experimentais, favorecendo a com-
preensão dos processos de solidificação. 

A maioria das soluções analíticas para problemas de solidificação limita-se a 
domínios unidimensionais infinitos ou semi-infinitos com propriedades constantes 
em cada fase e com as temperaturas iniciais constantes (Hu & Argyropoulos, 1996). 
Assim, para casos mais complexos, necessitamos buscar soluções analíticas apro-
ximadas ou numéricas.

Os modelos matemáticos usados em problemas de solidificação podem ser 
classificados como de soluções fortes e de soluções fracas. As soluções fortes re-
solvem o problema de fronteira móvel da interface sólido-líquido simultaneamente 
ao problema de transferência de calor. Por outro lado, as soluções fracas incorpo-
ram os efeitos de mudança de fase nas propriedades termofísicas, sendo a posição 
da frente de solidificação consequência da solução do campo de temperaturas.

O método da capacidade aparente de calor e o método da capacidade efetiva 
são exemplos de modelos matemáticos com soluções fracas (Hu & Argyropoulos, 
1996). Estes métodos se baseiam na existência de uma região de mudança de fase 
definida por um intervalo de temperaturas que contém a temperatura característica 
de mudança de fase. As propriedades termofísicas na região de mudança de fase 
são funções das propriedades do sólido, do líquido e do calor latente de solidifica-
ção.

O método da capacidade efetiva propõe um perfil de temperatura no interior 
dos volumes discretizados do domínio (Poirier & Salcudean, 1988). Este proce-
dimento permite a definição de uma capacidade térmica efetiva baseada na inte-
gração da capacidade térmica em função da temperatura em cada volume discre-ão da temperatura em cada volume discre- da temperatura em cada volume discre-
tizado, diferindo do método da capacidade aparente que se limita a considerar a 
capacidade térmica em cada ponto discretizado do domínio.

O presente trabalho tem por objetivo avaliar o processo de solidificação do 
TNT por meio da solução numérica de um modelo matemático. Neste modelo, o 
método da capacidade efetiva empregado na equação de transferência de calor, 
é aplicado a um problema unidimensional transiente de solidificação do TNT. O 
modelo matemático é resolvido numericamente pelo método dos volumes finitos, 
utilizando um esquema explícito. Os efeitos da porosidade são introduzidos no mo-
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numéricas para o modelo proposto são confrontadas com soluções de referência.

MODELO FÍSICO-MATEMÁTICO

O modelo físico-matemático proposto representa o processo de solidificação 
do TNT no interior de uma granada cilíndrica com altura L. A base desse cilindro 
está à temperatura ambiente. O fluxo de calor é nulo no eixo de simetria, assim 
como na superfície lateral e superior do cilindro. O domínio e as condições de con-
torno estão ilustrados pela Figura 1.

Figura 1. Domínio e condições de contorno.

O método da capacidade efetiva considera a existência de uma região de 
mudança de fase definida por um parâmetro ∆T que corresponde a metade da va-
riação da temperatura na região de mudança de fase. Este parâmetro é um artifício 
matemático no caso de substâncias puras, porém em misturas é uma propriedade 
termofísica. Desta forma, três regiões dependentes da temperatura estão presen-
tes durante o processo de solidificação: o meio poroso, a região de mudança de 
fase e a região de líquido.

Além disso, no problema em tela, a temperatura inicial T0 e a temperatura da 
base da Tw são constantes, cujos valores empregados estão presentes na Tabela 1.

Tabela 1: Parâmetros do modelo matemático (Jaccoud, 2013).

Parâmetro Símbolo Unidade Valor
Temperatura na base 300
Temperatura inicial 360
Espessura do material 0,3419
Metade da variação de temperatura na mudança de fase 3,5544

As propriedades termofísicas do TNT, adotadas neste modelo, estão listadas 
na Tabela 2.

Figura 1.
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Tabela 2: Propriedades termofísicas do TNT (Sun & Garimella, 2007).

Propriedades Representação Unidade Valor
Massa específica no sólido 1648
Massa específica no líquido 1544,6
Calor específico 1062,2
Condutividade térmica 0,26
Ponto de fusão 354,05
Calor latente 98,4

A presença de poros no interior do sólido modifica as propriedades termofí-
sicas do meio. Assim, considerando que os poros estão homogeneamente distri-
buídos no meio poroso, propriedades efetivas para o meio poroso são definidas. 
Ademais, quando a porosidade no solidificado é inferior a 70%, os poros tendem 
a ser esféricos (Zhang et al., 2009), sendo esta simplificação adotada no presente 
trabalho. Neste sentido, a massa específica efetiva () pode ser expressa por (Zhang 
et al., 2009):

onde  é a massa específica do sólido sem poros e  é a porosidade, a qual é 
definida pela razão entre o volume ocupado pelos poros (Vporos) e volume do sólido 
(Vsol).

A massa específica no meio poroso e no líquido pode ser escrita segundo:

A condutividade de térmica efetiva (Kef) para um meio poroso é expressa na 
EQ. 4, considerando que a condução de calor no sólido é muito maior que nos po-
ros e que os poros são esféricos.

onde Ksol e Kporos são as condutividades térmicas do sólido e dos poros esféri-do sólido e dos poros esféri-
cos, enquanto ε é a porosidade (Bauer, 1993, Wang et al., 2006, Zhang et al., 2009).

A condutividade térmica é escrita como:

Tabela 2.
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poroso são equivalentes as de um material sem poros (Gibson & Ashby, 1997). 
Portanto, a capacidade térmica aparente é determinada segundo:

Entretanto, de acordo com o método da capacidade efetiva, se faz necessário 
definir a capacidade efetiva para os volumes discretizados do domínio. Logo, intro-
duzindo a nomenclatura usualmente empregada no método dos volumes finitos, os 
limites de integração correspondentes as temperatura na face norte (n) e na face 
sul (s) do volume de controle redefinem a capacidade térmica efetiva como:

Assim, o modelo físico-matemático é representado por uma equação dife-
rencial parcial transiente-difusiva com a sua condição inicial e suas condições de 
contorno conforme:

O modelo matemático é resolvido numericamente pelo método dos volumes 
finitos, utilizando um esquema explícito, sendo o termo difusivo discretizado segun-
do a função de interpolação diferenças centrais (Maliska, 2004).

 

RESULTADOS

A solução numérica do modelo proposto é confrontada com a solução de Neu-
mann (Özisik, 1993) para um solidificado sem poros. 

A solução de Neumann para a frente de solidificação (S) em um meio semi-ão (S) em um meio semi-semi-
-infinito é expressa por:
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onde, λ é um valor constante determinada pela Equação 13, a qual é uma 
simplificação decorrente da utilização das propriedades da Tabela 2.

Visando a generalização dos resultados, são introduzidas as variáveis tempo 
adimensional (τ) e posição da frente de solidificação adimensional (ξ):

A Figura 2 reporta os resultados da evolução da frente de solidificação prove-
nientes da solução numérica proposta para os casos com o comprimento do domí-
nio igual a 0,3419 m e a 3,419 m, bem como da solução analítica com o domínio 
semi-infinito. Estas soluções são concordantes a menos de uma pequena região na 
vizinhança da parte superior da granada, onde a condição de contorno é imposta 
sobre a solução numérica com 0,3419 m. Portanto, a solução analítica equivale à 
solução numérica proposta quando a condição de contorno de fluxo nulo é imposta 
em uma posição dez vezes maior que a altura da granada, especificada na Tabela 
1, de forma a representar um domínio semi-infinito. 

Figura 2. Avaliação do truncamento do domínio sobre a solução numérica.

No modelo físico proposto, o TNT se comporta como um isolante térmico e, 
como o fluxo de calor é nulo na parte superior da granada, bem como nas paredes 
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de solidificação previsto por este modelo é muito superior ao encontrado num pro-
cesso real de carregamento de uma granada, posto que, na situação real, todas as 
superfícies da granada trocam calor com o ambiente.

O efeito de isolamento térmico proporcionado pelo TNT solidificado aumenta 
com o aumento da espessura do solidificado, provocando a redução da velocidade 
de solidificação durante o carregamento da granada. Este fenômeno é constatado 
na Figura 2 onde as curvas apresentam um comportamento não linear decorrente 
do aumento do material solidificado, resultando em uma crescente resistência tér-, resultando em uma crescente resistência tér-
mica. Isto é, o fluxo de calor na base da granada cai ao longo do tempo, reduzindo 
a velocidade da frente de solidificação.

Na Figura 3 os efeitos da porosidade sobre a evolução da frente de solidifica-
ção podem ser observados comparando-se a curva do caso com porosidade nula  
com a do caso com solidificado poroso (ε = 0,7). Verifica-se que a porosidade retar-
da a evolução da frente de solidificação, pois reduz a difusividade térmica efetiva 
do meio poroso.

Figura 3. Evolução da frente de solidificação adimensional no TNT.

A Figura 4 ilustra o efeito da porosidade no TNT solidificado sobre a posição 
da frente de solidificação para (τ = 0,5). Nesta figura, uma variação abrupta na 
posição da frente de solidificação em função da porosidade ocorre para ε > 0,7. 
Este comportamento é justificável, pois quanto maior o valor da porosidade, menos 
material solidificado existe e, consequentemente, no limite em que ε → 1 há apenas 
vazio e, portanto, não há transferência de calor, inviabilizando o modelo proposto. 
Ou seja, o modelo falha quando ε → 1 .
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A frente de solidificação nem sempre é de fácil acesso em um experimento. 
Sendo assim, uma gradeza importante a ser estudada é o fluxo de calor na base 
da granada, o qual pode ser computado pela Equação 16, face ao comportamento 
aproximadamente linear da temperatura no meio poroso.

Desta forma, a posição adimensional da frente de solidificação pode ser obti-
da por:

Em síntese, o monitoramento do fluxo de calor na estrutura da granada ao 
longo do tempo permite descrever a evolução temporal da posição da frente de 
solidificação e avaliar a formação de vazios no interior do explosivo solidificado.

CONCLUSÃO

Neste trabalho, o método da capacidade efetiva foi incorporado ao método 
dos volumes finitos, com formulação explícita, possibilitando uma avaliação preli-
minar do processo de solidificação do TNT.

O modelo resultante foi verificado ao ser confrontado com a solução de Neu-
mann para um meio sem poros. Os resultados mostraram-se concordantes, salvo 
na parte superior da granada, devido à diferença entre os modelos matemáticos, 
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um domínio finito.
Os resultados mostram que a porosidade prejudica a transferência de calor, 

reduzindo a velocidade de propagação da frente de solidificação e aumentando o 
tempo total de solidificação.

Conclui-se que o monitoramento da temperatura da parede da granada du-
rante o processo de solidificação, em um ambiente com condições de umidade e 
temperatura controladas, fornece informações relevantes quanto à formação de 
vazios no explosivo.
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