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Editorial
este primeiro trimestre de 2015, a Revista Militar de Ciência e Tecnologia – 

RMCT, missão do Exército Brasileiro delegada ao IME, oferece a comunidade 

científica cinco artigos em três áreas do conhecimento, Engenharia Mecânica e de 

Materiais, Engenharia Elétrica/Eletrônica e Engenharia de Defesa.

No primeiro artigo, os autores abordam um tema essencial para as forças armadas 

e para o ramo da engenharia civil especializado em demolições: os efeitos da detonação de explosivos sob a ótica 

da simulação da onda de pressão gerada.

No segundo artigo, pesquisadores da área de Engenharia Elétrica/Eletrônica utilizam o método da decom-

posição no domínio da frequência (FDD) para estimar oscilações de muito baixas frequências (VLFOs) em um 

sistema de potência de pequeno porte, mostrando adicionalmente, possíveis fontes de erro oriundas da utilização 

de parâmetros inadequados.

O terceiro e quarto artigos são complementares e elucidam aspectos fundamentais associados à carga oca. Nestes 

artigos, os autores modificam a clássica teoria de formação de um jato de carga oca com o intuito de modelar o 

fenômeno através de código computacional, buscando uma representação física mais verossímil.

Finalmente, o quinto artigo nos remete às tradicionais e interessantes análises de comportamento mecânico de 

aços no regime de deformação elástica; neste artigo, este material tão amplamente utilizado na construção civil 

é representado por vergalhões CA.

Esperamos que os admiradores e praticantes da Ciência encontrem nestes artigos elementos que permitam acres-

centar ao conhecimento mais um degrau.

Boa leitura!!

N
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SIMULAÇÃO DA ONDA DE PRESSÃO GERADA 
PELA DETONAÇÃO DE EXPLOSIVOS UTILIZANDO 
O MÉTODO SPH 

Edio Pereira Lima Júnior*, Arnaldo Ferreira
Insituto Militar de Engenharia, Seção de Engenharia Mecânica e de Materiais –  
Praça General Tibúrcio, 80, 22290-270, Praia Vermelha, Rio de Janeiro, RJ, Brasil.
*edio@ime.eb.br

RESUMO

Este trabalho apresenta uma abordagem numérica para a simulação da detonação 
de explosivos. O fenômeno é abordado matematicamente utilizando a teoria clássica da 
propagação de ondas de choque. O pulso de pressão responsável pela reação química de 
decomposição se propaga no explosivo com a velocidade de detonação característica do 
explosivo, marcando a separação entre explosivo detonado e não-detonado, e por conse-
qüência, a separação entre a equação de estado para um caso ou o outro. Para a aproxi-
mação numérica, o “Smoothed Particle Hydrodynamics” foi empregado nas equações de 
governo como alternativa aos problemas de malha comuns em sistemas com alta taxa de 
deformação. O código construído é validado comparando os resultados de uma simulação 
particular com dados experimentais da literatura.

Palavras-chave: onda de choque, SPH, explosivos.

ABSTRACT

This paper presents a numerical approach to simulate the detonation of 
explosives. The phenomenon is mathematically tackled using the classical 
theory of shock waves propagation. The pressure pulse responsible for chemical 
decomposition reaction propagates in the explosive with the detonation velocity 
of the explosive, marking the separation between detonated and undetonated 
explosive, and consequently, the separation between the equation of state for 
detonated explosive and undetonated explosive. For numerical approximation, the 
Smoothed Particle Hydrodynamics was used to estimate the governing equations 
and as an alternative for mesh problems, common in systems with high strain rate. 
The constructed code is validated by comparing the results of a particular simulation 
with experimental data from literature.

Keywords: shock waves, SPH, explosives.
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INTRODUÇÃO

A detonação é a reação química de decomposição de um explosivo nos seus 
produtos em um curto espaço de tempo, onde elevados valores de pressão são 
alcançados na frente de detonação. Devido à rapidez com que o pulso se propaga 
e ao elevado volume gasoso produzido, várias aplicações práticas que envolvem a 
interação com corpos inertes foram desenvolvidas. Destacando-se para baixos ex-
plosivo ou propelentes (deflagração): sistemas de segurança (“airbag” e materiais 
infláveis de salvatagem), projeção de corpos, motores de combustão etc. Para os 
alto explosivos (AE), pode-se citar: fragmentação de cascas, colapso de materiais, 
endurecimento, metalurgia do pó, união (soldagem por explosão), cortes em cha-
pas, demolições, exploração petrolífera (carga oca) etc.

O processo de detonação libera a energia em um curto intervalo de tempo 
(Meyers, 1994). Após a iniciação, uma onda de choque com a velocidade caracte-
rística do explosivo percorre o explosivo não detonado, provocando a compressão e 
a iniciação desta porção, caracterizando assim uma reação auto-sustentável. Esta 
velocidade, ou velocidade de detonação, é de aproximadamente 8,0 km/s (Walters 
e Zukas, 1989), e os valores de pressão atingem algumas dezenas de gigapascais, 
em que 90 % da reação está concluída entre 1,0 μs e 1,0 ps (Davis, 1981). 

Valores de Pressão, energia de detonação e velocidade de detonação, carac-
terísticos de cada explosivo, são encontrados em Cooper (1997). As equações de 
estado (EDE) devem levar em conta se o explosivo está ou não detonado. Barroso 
(2009) apresenta a EDE para explosivo sólido e Lee (2006) para os produtos da 
detonação. Meyers (1994) apresenta a teoria hidrodinâmica para o fenômeno da 
explosão.

Métodos computacionais são indispensáveis na política atual de desenvolvi-
mento científico, reduzindo tempo, custos e riscos. Em especial, as técnicas lagran-
geanas permitem rastrear facilmente pontos específicos e tratar interfaces. Devido 
às altas taxas de expansão associadas à detonação, métodos numéricos sem ma-
lha representam uma boa opção ao problema da distorção excessiva das malhas.

O “Smoothe Particle Hydrodynamics” (SPH) surgiu inicialmente para proble-
mas astrofísicos com Monaghan e Gingold (1977) e Lucy (1977); Monaghan e Gin-
gold (1983) adaptam o método para simular choques, introduzindo a viscosidade 
artificial; Swegle e Attaway (1995) o empregam na simulação de detonações.

Este trabalho tem por objetivo simular a detonação de um AE e obter os con-
tornos de pressão e massa específica. É apresentada a detonação de uma placa 
semi-infinita de Comp B de 500 mm de comprimento por 50 mm de altura, onde é 
possível verificar que os valores de pressão e massa específica tendem para os 
disponíveis na literatura, obtidos de procedimentos experimentais.

DESENVOLVIMENTO

Os métodos computacionais sem malha operam naturalmente em um sistema 
de coordenadas lagrangeanas com o sistema de referência fixo a cada partícula, o 
que facilita o monitoramento da posição e demais propriedades físicas de um de-
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terminado ponto do corpo. As equações de conservação de massa, momentum e 
energia desprezando os desviadores de tensão são (Lee, 2006):

Onde são: massa específica, velocidade, pressão e energia interna, 
respectivamente.

A equação da energia deve apresentar um acréscimo da energia provenien-
te da detonação do explosivo . Neste trabalho, a detonação foi considerada 
instantânea na frente de onda. Quando a onda atinge a partícula, ela passa a ser 
considerada detonada e esta parcela é adicionada a energia interna. Esta situação 
só ocorre uma vez para cada partícula durante cada simulação.

Uma equação de estado deve ser acrescentada para relacionar as variáveis 
de estado:

Explosivo sólido
A velocidade de propagação de uma onda de choque  depende da veloci-

dade com que as partículas do meio estão se movendo . Para vários materiais, 
a relação linear entre estas velocidades é uma boa aproximação, conforme confir-
mado experimentalmente (Cooper, 1997):

Onde  e  são os parâmetros de choque obtido por técnicas experimentais.
A onda de choque apresenta uma fina espessura (Meyers, 1994) e a modela-

gem matemática clássica a trata como uma descontinuidade, dividindo o material 
em uma região afetada e a outro não. A Figura 1 apresenta esquematicamente o 
distúrbio provocado pela onda, onde o subscrito “0” indica as condições iniciais.

Figura 1 - Divisão do corpo em duas regiões devido à passagem da onda de choque

As equações algébricas de conservação em relação à frente de onda e a 
Equação 5 possibilitam a obtenção das relações de Rakine-Hugoniot que relacio-5 possibilitam a obtenção das relações de Rakine-Hugoniot que relacio- possibilitam a obtenção das relações de Rakine-Hugoniot que relacio-
nam pressão e energia interna após a passagem da frente de onda (Zel’dovich e 
Raizer, 2002):
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A EDE de Mie-Grüneisen, baseada em princípios da física quântica, apresen-
ta uma correção da pressão quando a energia for diferente da prevista pela Equa-
ção 7 (Meyers, 1994):

Explosivo detonado
Após a detonação, a Equação 8 não representa mais uma boa aproximação. 

Uma série de EDE foram desenvolvidas, destacando-se a de Jones-Wilkins-Lee que 
descreve com boa aproximação a expansão dos produtos gasosos, onde os coefi-
cientes de ajuste (A, B, R1, R2 e w) são determinados experimentalmente (Lee, 2006).

SMOOTHED PARTICLE HYDRODYNAMICS

O SPH é uma ferramenta numérica para aproximação integral do valor da fun-
ção em ponto definido por um vetor , onde se conhece a distribuição da função 
no domínio de integração  com centro em . O desenvolvimento se baseia na 
identidade matemática:

Onde δ é a função Delta de Dirac que vale 1 (um) se x = x’  e 0 (zero) nos de-
mais casos; e  x’  é um vetor qualquer dentro do domínio de integração.

No domínio computacional discreto onde o domínio de integração passa a ser 
chamado de domínio de suporte, substituindo o volume infinitesimal (dx’) pelo volu-
me finito (m/p) da partícula e aproximando a função Delta de Dirac por um funcional  
(W). Tem-se a aproximação  (Liu e Liu, 2007):

 Onde N é o número de partículas no domínio de suporte, i e j representam as 
partículas dos pares de interação, W

ij
 são as ponderações da interpolação entre os 

pares com valor dependente da posição relativa entre x e x’ e h
ij 
é o comprimento 

característico médio do par. Este último valor está associado às dimensões do do-
mínio de suporte, e marca a parcela do domínio do problema utilizada na aproxima-
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ção de determinada partícula.
Tomando a aproximação como o valor da função, a Equação 11 pode ser em-11 pode ser em- pode ser em-

pregada para se obter expressões para o divergente de um campo vetorial  e o 
gradiente de um campo escalar , observando que o único termo que depende 
de x

i
 está associado à função de interpolação:

Viscosidade artificial
Em simulações que envolvam choque de partículas com gradientes elevados 

de pressão, um termo de viscosidade artificial deve ser introduzido para se manter 
a estabilidade numérica diluindo este gradiente ao longo das partículas do domínio 
de suporte. Estas oscilações numéricas surgem da hipótese da onda ser tratada 
como uma descontinuidade (Lee, 2006) e são utilizadas como correção do valor de 
pressão calculado pela EDE. O modelo utilizado neste trabalho foi o proposto por 
Monaghan e Pongracic (Monaghan e Pongracic, 1985):

a e b são os coeficientes linear e quadrático da viscosidade artificial,xij = xi – xj, vij 
= vi – vj , cij é a média das velocidades do som, ρij  é a média das massas específicas e:

 
 O termo ς  foi introduzido para evitar singularidades quando |xij| se torna 
muito pequeno.

Aproximação das equações de governo
As equações de governo do problema podem ser aproximadas considerando 

as Equações 12, 13 e 14, que após algumas manipulações algébricas:
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 A fim de se reduzir o tempo computacional, optou-se por adotar um passo de 
tempo variável com a expressão transcrita em Liu e Liu (2007).

em que ς  é o número de Courant, que foi tomado como 0,3 nas simulações 
apresentadas.

O comprimento característico pode variar no espaço e no tempo. Neste traba-
lho acompanhou a mudança na massa específica:

A raiz quadrada foi empregada por se tratar de uma simulação bidimensional, 
satisfazendo a hipótese de que este comprimento esteja associado ao raio de uma 
circunferência.

SIMULAÇÕES

Para se avaliar o código construído, optou-se por simular a detonação de uma 
placa semi-infinita de Comp B de 500 mm de comprimento e 50 mm de altura com 
iniciação plana na extremidade esquerda (x = 0). Onde pulso de pressão percorre 
o explosivo com velocidade igual a da de detonação do Comp B. O explosivo foi 
dividido em 50.000 partículas, esta configuração no início da simulação é exibida 
na Figura 2. Valores experimentais apontam para pressão de 29,04 GPa e massa 
específica de 2,337 g/cm³ na frente de detonação (Cooper, 1997). 

Figura 2 - Configuração inicial do explosivo

Os parâmetros de ajuste da EDE do explosivo sólido e dos produtos da 
detonação são apresentados, respectivamente, nas Tabela 1 e Tabela 2. Constam 
na Tabela 2, a velocidade de detonação do explosivo (uD)  e a energia de 
detonação por unidade de massa (eD), que definem respectivamente, a velocidade 
com que a frente de onda de detonação percorre o explosivo e a variação na 
energia interna provocada pela reação de decomposição.
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Tabela 1 - Parâmetros de choque para o Comp B sólido

Barroso, 2009 

Tabela 2 - Ajuste da EDE de JWL dos produtos da detonação

Lee, 2006

Acompanhando o desenvolvimento da onda no tempo, é possível acompanhar a 
evolução do pulso de pressão e da massa específica. Após 2,5 µs de simulação, as cur-
vas de pressão e massa específica aproximadas numericamente são apresentadas nas 
Figura 3 (a) e (b), respectivamente. Os valores máximos calculados foram de 2,1298 g/
cm³ (- 8,866 %) e 22,3812 GPa (- 22,930 %). Os valores percentuais elevados mostram 
que os resultados estão afastados dos valores de referência, pois o pulso de pressão 
está em processo de desenvolvimento. Com o transcorrer da simulação, a detonação se 
aproxima do regime permanente e os valores se aproximarão dos esperados.

Figura 3 - Contornos em t = 2,5 µs: (a) pressão (GPa) e (b) massa específica (g/cm³)
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No tempo de 10,0 µs, os resultados obtidos estão mais próximos dos ideais e 
são apresentandos na Figura 4. Os valores máximos calculados foram de 2,2809 
g/cm³ e 27,1834 GPa, respectivamente - 2,240 % e - 6,393 % para os cálculos de 
massa específica e pressão.

Figura 4 - Curvas em t = 10,0 µs: (a) pressão (GPa) e (b) massa específica (g/cm³)

No tempo de 20,0 µs, os valores de pressão e massa específica obtidos na frente 
de onda são de 28,2814 GPa e 2,3133 g/cm³, respectivamente - 2,612 % e  - 1,014 %. 
A Figura 5 apresenta as curvas para pressão e massa específica neste tempo.

Figura 5 - Contornos em t = 20,0 µs: (a) pressão (GPa) e (b) massa específica (g/cm³)

A Figura 6 exibe a evolução no tempo dos máximos valores de pressão (a) e 
massa específica (b) obtidos numericamente. As linhas horizontais apontam para 
os valores de referência do explosivo. 

Figura 6 - Evolução: (a) pressão (GPa) e (b) massa específica (g/cm³)

A detonação do explosivo se encera no tempo de 62,657 µs, o que é verifica-
do nos resultados acima como uma queda brusca nos valores calculados. A simu-
lação foi executada até o tempo de 70,0 µs.
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Observa-se que para tempos superiores a 20,0 µs, os valores máximos de 
pressão e massa específica se aproximam bastante dos da referência. Caracteri-
zando a convergência do código construído. A Figura 7 apresenta o erro percentual 
em função do tempo. Os valores calculados convergiram para o esperado após a 
fase inicial de desenvolvimento do pulso de pressão. Após 20,0 µs o valor absoluto 
do erro percentual ficou abaixo de 2 % nas aproximações de pressão e massa es-
pecífica. O tempo de 62,657 µs marca o final da detonação do explosivo, explican-
do a queda em ambos os gráficos apresentados.

Figura 7 - Erro percentual médio em função do tempo: (a) pressão  e (b) massa específica

CONCLUSÕES

O SPH se mostrou uma ferramenta eficiente na determinação do perfil de 
pressão no fenômeno da detonação de explosivos, visto que os valores aproxima-
dos numericamente convergiram para os obtidos experimentalmente, conforme se 
observa na Figura 7.

O principal motivador para utilização deste método é a sua característica na-
tural de operar em um sistema de coordenadas Lagrangeanas, sem uso de malha. 
Fenômenos que envolvam altas taxas de deformação como ocorre nas detona-
ções, estão associados à degeneração de malhas computacionais provocadas pelo 
excesso de distorção, sendo necessário um constante remapeamento. O método 
de elementos discretos SPH se mostrou, igualmente, eficiente na abordagem nu-
mérica deste tipo de problemas.

O baixo erro percentual valida o código, possibilitando que a metodologia seja 
empregada para problemas reais. Tais como casos de difícil geometria e, principal-
mente, interações com materiais inertes.
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RESUMO

Este trabalho estuda a implementação do método da Decomposição no Do-
mínio da Frequência (FDD) para a estimação de modos oscilatórios a partir de 
medições de ruído ambiente. Foi avaliado o desempenho de versões alternativas, 
o método da Decomposição no Domínio Frequencial-Espacial e o método da Lar-
gura de Banda de Meia Potência, que simplificam e melhoram o método FDD. O 
método FDD é aqui utilizado para estimar oscilações de muito baixas frequências 
(VLFOs) em um sistema de potência de pequeno porte. Os resultados obtidos mos-
tram que o desempenho do metodo FDD é comparável àquele do método N4SID 
(do inglês, Numerical algorithms for Subspace State Space System Identification), 
sendo sua principal vantagem a simplicidade da implementação. Adicionalmente, 
mostra-se que as VLFOs podem ser excitadas devido a parâmetros inadequados e 
não linearidades no controle secundário de geração e nos controles de velocidade 
das usinas.

Palavras-chave: Decomposição no Domínio da Frequência, processamento 
de sinais, sistemas de potência, oscilações de muito baixas frequências.

ABSTRACT

This paper describes the implementation of the Frequency Domain 
Decomposition (FDD) method to estimate oscillatory modes using ambient noise 
measurements. The performance of alternative versions of the FDD method, the 
Frequency-Spatial Domain Decomposition and the Half-power Bandwith methods, 
that enhance and simplify the basic algorithm has been assessed. The FDD method 
is used here to estimate very low frequency oscillations (VLFOs) in a small size 
power system model. The performance of the FDD method is seen to be comparable 
to that of the Numerical algorithm for Subspace State Space System Identification 
(N4SID) method, with the advantage of allowing a simpler implementation. Also, 
it is shown that VLFOs can be excited due to inappropriate parameters and non 
linearities in the automatic generation and the turbine controls.
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Keywords: Frequency Domain Decomposition, signal processing, power 
systems, very low frequency oscillations. 

INTRODUÇÃO

O monitoramento de oscilações é uma das funções dos sistemas de super-
visão e gerenciamento que atualmente auxiliam os operadores dos sistemas de 
potência. Esta aplicação processa medições fasoriais sincronizadas para caracte-
rizar a estabilidade dinâmica dos modos observáveis do sistema e alertar sobre a 
degradação das margens de estabilidade (GIRI, 2012).

A Decomposição no Domínio da Frequência (FDD) (BRINCKER, 2001a,b; 
BRINCKER, 2007), é um dos métodos utilizados para a estimação “online” de mo-
dos oscilatórios a partir de medições de ruído ambiente. Trata-se de um método 
não paramétrico que estima os parâmetros modais utilizando diretamente cálculos 
relativamente simples de processamento de sinais. Basicamente, o método utiliza a 
decomposição em valores singulares (SVD) para decompor a matriz de densidade 
espectral das saídas do sistema em um conjunto de funções de densidade espec-
tral de potência (PSD), cada uma correspondente a um sistema de grau de liberda-
de unitário (SDOF). Os resultados obtidos são exatos no caso em que as entradas 
(geralmente variações aleatórias nas cargas) do sistema possam ser modeladas 
como ruído branco, o sistema seja pouco amortecido e os mode-shapes de modos 
de frequências próximas sejam ortogonais. 

Embora o método FDD venha sendo aplicado desde o ano 2001 no estudo 
de estruturas civis e mecânicas, a sua implementação na análise de oscilações 
em sistemas de potência é relativamente recente (LIU, 2008; LIU, 2012; DOSIEK, 
2013), pois depende de uma rede confiável com número suficiente de medidores 
fasoriais sincronizados, PMUs.

Neste contexto, este trabalho detalha analiticamente o método FDD e avalia 
seu desempenho na estimação de oscilações de muito baixa frequência (VLFOs) 
em sistemas de potência, na faixa de 0,01 até 0,10 Hz. Adicionalmente, são avalia-
dos os desempenhos de versões alternativas que simplificam e melhoram o méto-
do, como o método da Decomposição no Domínio Frequencial-Espacial, nas suas 
duas versões (filtro modal e desacoplamento dos sinais), e o método da Largura de 
Banda de Meia Potência.

DECOMPOSIÇÃO NO DOMÍNIO DA FREQUÊNCIA

A relação entre as matrizes de densidade espectral de entrada e de saída de um 
sistema MIMO (múltiplas entradas e múltiplas saídas) é dada por (BENDAT, 1993) 

Se as entradas são sinais de ruído branco com as correlações cruzadas entre 
elas nulas, o espectro de potência de entrada é uma matriz diagonal constante, 
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i.e., G
uu

(s)=G
uu

. Considerando um sistema MIMO em que o polinômio denominador 
d(s) tem N raízes distintas, a matriz de transferência H(s) pode ser expandida em 
frações parciais como 

 

em que, para o i-ésimo polo λ
i
  é a matriz resíduo, e  são os 

autovetores direito e esquerdo da matriz de estado, respectivamente, enquanto B é 
a matriz de entrada e C a de saída.

Combinando (1) com (2), é mostrado no Apêndice A de (Liu, 2010) que, para 
um sistema com N modos, G

yy  (s) pode ser escrita como

e  em que  são, respectivamente, os vetores de observabilidade 
e controlabilidade correspondentes ao modo . Vale ressaltar que o mode-shape 
das saídas do sistema para o i-ésimo modo é dado por . A matriz resíduo AI, cor-
respondente ao polo , tem a forma 

Se a parte real α
I
 do polo é pequena, o primeiro termo de (4) é muito maior do 

que os termos restantes, e A
I
 pode ser aproximada como

 
 

A seguir, são analisados em separado os casos em que um ou mais modos 
são pouco amortecidos em torno da frequência . 

Único modo dominante
Se não existem outros modos pouco amortecidos próximos da frequência  

além de , são então desprezíveis as contribuições dos termos para i ≠ I em 
(3). Logo, Gyy  (s) para s = jΩ na vizinhança de jΩ

I
 pode ser aproximada como  

  

em que são escalares. Nota-se que o 

denominador de  e, portanto, quanto menor é o amortecimento do 
modo, maior resulta o pico de s

I (Ω) na frequência do modo.
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A aproximação da matriz G
yy  (s) na expressão (6) tem posto unitário e a sua 

forma expandida é 

 

O quociente entre os l-ésimo e k-ésimo elementos da i-ésima coluna de G
yy
 é o 

mode-shape resultante da saída Y
l
 relativa à  

Diversos modos dominantes
Numa determinada frequência Ω

I
 uma quantidade limitada de modos contribui 

significativamente à densidade espectral de potência. Seja este conjunto de modos 
denotado por Sub (ΩI

). Logo, no caso de um sistema pouco amortecido, a densidade 
espectral da saída pode ser escrita como 

Ordenando em ordem decrescente de magnitude as constantes Sub
i (Ω) e con-

siderando somente as primeiras M, G
yy

(s) em torno de j (ΩI
) pode ser escrita como 

 
em que M é o número de saídas do sistema e o modo que mais influencia Gyy  na 
vizinhança da frequência Ω

I  é , associado à constante  S
I1 (ΩI

). Deve-se destacar 
que  não depende da frequência. Como as colunas de  são linearmente inde-são linearmente inde-
pendentes e S(Ω) é uma matriz diagonal de elementos reais não negativos, verifi ca-é uma matriz diagonal de elementos reais não negativos, verifica-
-se que (9) é a SVD de G

yy
: 

Logo, o posto de G
yy

(s) avaliado na vizinhança de j (ΩI
) equivale à quantidade 

de valores singulares não nulos na sua SVD, isto é, coincide com a quantidade de 
termos (modos) que contribuem em (8).

Em resumo, o maior valor singular de Gyy (j ΩI
) na vizinhança de Ω

I
 corres-corres-

ponde ao modo dominante mais próximo de um modo pouco amortecido. Se um 
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sistema contém vários modos pouco amortecidos e suficientemente separados, 
vão existir vários picos no gráfico do maior valor singular em função da frequência, 
cada um deles associado a um modo pouco amortecido. Este gráfico dos valores 
singulares en função da frequência é chamado de gráfico da Função Indicativa de 
Modos Complexos (Complex Mode Indication Function ou CMIF) (SHIH, 1989).

Estimação dos mode-shapes
De acordo com (9), o primeiro vetor singular u (ΩI

) de U (ΩI
) é uma estimativa 

normalizada do mode-shape do modo dominante na frequência Ω
I
, e o seu valor 

singular associado é a função PSD do sistema SISO (uma entrada e uma saída) 
SDOF correspondente.

Para distinguir entre os diferentes modos e o ruído no espectro, é utilizado o 
Critério de Confiabilidade Modal (MAC) (ALLEMANG, 2003). Seja o vetor modal u

1 

(Ω
I
) a referência com a qual o vetor modal u

1 (Ωv
) deve ser comparado, o MAC é 

definido como 

  

O MAC assume valores próximos de um quando os vetores são colineares. 
Para estabelecer se um certo pico na frequência Ω

I
 é dominado por informação 

modal ou dominado por ruído, o MAC entre o primeiro vetor singular u
1 (ΩI

) nesse 
ponto e o primeiro vetor singular u

1 (Ωv
) em um ponto vizinho deve ser maior do que 

um limiar Σ
1
.

Estimação do amortecimento
Uma vez que um pico representa informação modal, o amortecimento pode 

ser obtido pela aplicação de um dos dois métodos descritos a seguir.

Método Enhanced FDD (EFDD)
Da Equação (6), o maior valor singular σ

1
(Ω

I
) pode ser escrito como (Liu, 2010)

  
tal que a sua Transformada de Fourier inversa (IDFT) tem a forma exponencial

Logo, a função exponencial acima pode ser processada pelo método Prony 
para obter o amortecimento α1 do modo λ1. Este método é conhecido como FDD 
Melhorado (Enhanced FDD ou EFDD) e precisa da definição do domínio modal, 
que é a porção da função σ1(ΩI) associada ao modo λ1. O domínio modal é a faixa 
de frequências em torno de cada pico em que os vetores singulares apresentam um 
MAC maior do que o limiar Σ2 com o mode-shape u1 (ΩI).
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Método da largura de banda de meia potência (HPBW)
O método da largura de banda de meia potência (HPBW) assume que a meta-

de da potência dissipada no modo de frequência Ω
I
 ocorre na faixa de frequências 

entre Ω
IHP1

 e Ω
IHP2

. Nestas frequências, a função PSD tem a metade de amplitude 
que aquela do pico em Ω

I
. Para modos pouco amortecidos, o amortecimento é 

aproximadamente (CHOPRA,1995; YIN, 2008)

DECOMPOSIÇÃO NO DOMÍNIO FREQUENCIAL-ESPACIAL (FSDD)

No método EFDD são utilizados dados truncados, isto é, somente os pon-
tos na vizinhança do pico na CMIF são transformados ao domínio do tempo via 
IDFT para o cálculo aproximado da função do sistema SDOF correspondente. Isto 
pode causar polarizações nas estimativas e a distorção da CMIF para modos de 
frequências relativamente próximas. A seguir são apresentadas duas alternativas, 
propostas em (ZHANG, 2010) e (BRINCKER,2009), que utilizam os mode-shapes 
dos modos dominantes para reduzir os acoplamentos destes modos nos sinais 
processados.

Método FSDD1: filtragem modal

Para reduzir os erros inseridos, o método da Decomposição no Domínio Fre-
quencial-Espacial (Frequency-Spatial Domain Decomposition ou FSDD), propõe 
obter uma função PSD melhorada, , na vizinhança da frequência ΩI  pré e 
pós-multiplicando a matriz Gyy (jΩ) pelo primeiro vetor singular de Gyy (jΩI) (ZHANG, 
2010). Logo, assumindo que os modos do sistema são ortogonais, 

O primeiro vetor singular atua como filtro modal, e a função  é escalar 
e proporcional à PSD do sistema SDOF correspondente ao modo no pico em ΩI. 
Neste artigo, este método é chamado de FSDD1.

Método FSDD2: desacoplamento dos sinais
Na prática, o método FSDD1 pode introduzir erros nas estimativas pois nem 

sempre os modos dominantes em uma determinada faixa de frequências são orto-
gonais. Logo, é conveniente desacoplar os modos utilizando a transformação

em que as saídas em Y(n) contêm todos os modos dominantes, enquanto 
cada uma das variáveis z1 , z2...,zN transformadas se associa somente a um modo 
(KAILATH, 1980; Kundur, 1994). Se a quantidade de modos é menor do que a 
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quantidade de variáveis de saída, a matriz pseudo-inversa {CÖ}-1 pode ser obtida 
via SVD. 

Após a obtenção dos sinais desacoplados Z(n), o amortecimento de cada 
modo é estimado aplicando-se o método Prony diretamente sobre a respectiva 
função de autocorrelação. Alternativamente, o método HPBW pode ser aplicado à 
DTFT da função de autocorrelação, que resulta a PSD do correspondente sistema 
SDOF. Neste artigo, este método é chamado de FSDD2.

SISTEMA TESTE

Nesta seção, é apresentada a modelagem do sistema utilizado para avaliar 
o desempenho do método FSDD. O sistema teste, ilustrado na Figura 1, foi repre-
sentado no programa Simulink, e considera subsistemas equivalentes de geração 
hidrelétrica e térmica.

Figura 1. Diagrama do sistema de três áreas.

Cada área é representada por um gerador equivalente, com constante de 
inércia M1 igual à soma das constantes de inércia de todas as unidades geradoras 
da área

 
i (i =1,2,3), e os efeitos das cargas são concentrados em uma única cons-

tante D
i
. 

Os parâmetros adotados para cada área, são apresentados na Tabela 1, sen-
do que K

load é a proporção de variação de carga total do sistema em cada área, e 
K

gen  é a proporção da geração de cada área em relação à geração total do sistema. 
Considera-se que somente 60 % da geração do sistema participa do esquema de 
regulação de freqüência. 

Tabela 1. Parâmetros do sistema hidrotérmico

Parâmetro Valor Área 1 Valor Área 2 Valor Área 3

 M 10,6 s 6,0 s 10,0 s

D 0,75 0,85 0,75

K
gen

0,28 pu 0,42 pu 0,30 pu

K
load

0,20 pu 0,30 pu 0,50 pu

B (A G C) 20,75 34,18 20,75

k1 (A G C) 0,025 0,025 0,065
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O fluxo de potência da área i para a área j através da linha de interconexão, 
linearizado em torno ao ponto de operação inicial {δi0, δi0}, é (Kundur, 1994) 

Figura 2. Modelagem da turbina e controles da i-ésima área.

São adotados T12 = 0,1ρu, T13 = 0,2ρu e T23 = 0,4ρu. Considera-se que os 
geradores operam com tensão de campo constante e não se modelam os seus 
sistemas de excitação. 

O diagrama de blocos da Figura 2 inclui a modelagem da turbina e os contro-
les da i-ésima área, em que ∆P

l,i
 representa as variações incrementais de carga as-

sociadas. O diagrama da Figura 2 também inclui o controle automático de geração 
(AGC) em cada área, em que são escolhidos B

i
 = 1/R

i
 + D

i
 (Kundur, 1994).

O modelo do gerador térmico equivalente da Área 3 corresponde a uma tur-
bina a vapor com uma etapa de reaquecimento, cuja função de transferência é 
(Kundur, 1994)

 em que G  é  a posição da válvula de vapor da turbina e Pm a potência mecânica; os 
parâmetros utilizados são: Rp = 00,5; Tg = 0,2s; FHP=0,3; TRH=7, 0s; TCH = 0,3s. 

As turbinas hidráulicas são representadas pela função de transferência (Kun-
dur, 1994)

 

em que Tw é a constante de tempo da água. As turbinas hidráulicas têm controles 
com compensação transitória de estatismo, e a sua função de transferência ∆G/∆ω  
é aproximada por (Ramey, 1970)
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Para ambas áreas são adotados valores típicos R
t
 = 2,5.T

w
/2H e T

r
 = 5Tw  , 

sugeridos em (Ramey, 1970) para a compensação transitória de estatismo, e os 
parâmetros são apresentados na Tabela 2.

Tabela 2. Parâmetros das turbinas hidráulicas e controles de velocidade

Parâmetro Valor Área 1 Valor Área 2 Parâmetro Valor Área 1 Valor Área 2

T
w

1,2 s 3,0 s R
t

0,3 0,3

R
p

0,05 0,05 T
r

4,5 s 4,5 s

T
g

0,2 s 0,2 s T
p

0,05 s 0,05 s

RESULTADOS NUMÉRICOS

Nesta seção, é utilizado o método FSDD para estimar os modos oscilatórios 
do sistema hidrotérmico de três áreas cujo modelo espaço-estado, gerado pelo 
Simulink, possui 20 estados. Partindo do caso base, são gerados distintos casos 
de estudo pela mudança de um ou mais parâmetros do sistema em relação aos 
respectivos casos de partida. Em todos os casos, são rodadas 100 simulações de 
Monte Carlo de 20 minutos injetando um ruído branco nas cargas do sistema. São 
utilizados um passo de integração de 0,02 s e distintas sementes dos ruídos nas 
cargas em cada simulação. Um ruído de medição com um SNR (relação sinal/ru-
ído) de 20 dB é adicionado às saídas, que são filtradas por um filtro passa-baixas 
com frequência de corte 0,5 Hz. 

Para validação dos resultados obtidos com o método FSDD é utilizado o al-
goritmo de subespaço de estados N4SID (Van Overshee, 1996; Zhou, 2006). Este 
método é implementado utilizando a função “n4sid” do System Identification Toolbox 
do Matlab (Ljung, 2008), sendo o modelo espaço-estado estimado em todos os ca-
sos de ordem 20. Em cada execução do algoritmo, todos os autovalores calculados 
pelo método N4SID que estiverem dentro de uma faixa de frequência pré-estabele-
cida ∆ΩI = ΩI ± αΩI, 0 < α < 1, são selecionados. Os autovalores dominantes a serem 
rastreados nessa faixa de frequência são aqueles com maiores pseudo-energias no 
conjunto de sinais, calculadas como proposto em (Trudnowski, 2008).

Caso 00: Caso base
Neste caso inicial, são utilizados os parâmetros originais do sistema, especifi-

cados na seção prévia, sem inserir não linearidades. O sistema com os parâmetros 
originais é estável, apresentando os modos bem amortecidos da Tabela 3. Neste 
caso, o monitoramento destes modos não é de interesse pois a margem de estabi-
lidade do sistema é grande.
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Tabela 3: Autovalores exatos nos casos de estudo

Caso 00 Casos 01 e 02 Caso 03

ƒ
d

 (Hz) ξ (%) ƒ
d

 (Hz) ξ (%) ƒ
d

 (Hz) ξ (%)

0,107 35,51 0,152 1,80 0,073 42,23

0,076 37,13 0,083 2,32 0,034 86,61

0,036 85,01 0,065 1,93 0,022 70,41

Caso 01: Aumento dos ganhos do AGC nas três áreas

Partindo do Caso 00, o estatismo transitório, Tr, do controle da Área 2 é redu-
zido à metade, e os ganhos KI do AGC de cada área são aumentados em 25 vezes. 
O aumento de KI causa, neste caso, uma redução no amortecimento dos modos de 
0,036, 0,076 e 0,107 Hz (ver Tabela 3). 

Os valores médios dos mode-shapes de velocidade estimados são mostra-
dos na Figura 3. Nota-se que as estimativas do FSDD são comparáveis com as do 
N4SID, sendo em geral menores os erros e desvios padrões das últimas.

São apresentadas na Figura 4 as funções CMIF obtidas aplicando os filtros 
modais (método FSDD1) em uma das simulações. Observa-se que cada CMIF 
filtrada coincide com a CMIF original (em traço cinza) na proximidade da sua res-
pectiva frequência dominante. Neste caso, a implementação do método FSDD1 é 
válida, pois a matriz MAC exata é 

cujos elementos não diagonais são muito menores do que 1. 
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Figura 3. Mode-shapes (valores médios) dos modos estimados pelos métodos FSDD e N4SID e calculados 

(valores exatos) para o modelo linear - Caso 01.

A CMIF dos sinais originais e as PSD dos sinais transformados usando (17) 
são apresentadas na Figura 5 para uma das simulações de Monte Carlo. Nota-se 
que os picos nas PSD dos sinais transformados coincidem com os picos na CMIF 
nos sinais originais.

Figura 4. Funções CMIF obtidas aplicando os filtros modais (método FSDD1) na simulação 7 do Caso 01.

Figura 5. Funções CMIF e PSD obtidas desacoplando os sinais de saída (método FSDD2) na simulação 7 do Caso 01.
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As estimativas de amortecimento dos modos obtidas com os métodos FSDD1 
e FSDD2, apresentadas na Tabela 4, são muito próximas e apresentam maiores 
erros do que o N4SID para o modo de 0,065 Hz. Os autovalores estimados pelos 
métodos FSDD1 e N4SID em cada simulação de Monte Carlo são apresentados na 
Figura 6, junto com os valores médios e exatos.

Tabela 4. Estimativas do amortecimento (em %) com os métodos FSDD1, FSDD2 e N4SID no Caso 01

Modo Exato
FSDD1 FSDD2 N4SID

Média Std. dev. Média Std. dev. Média Std. dev

1 1,93 2,55 1,20 2,53 1,22 1,94 0,71

2 2,32 2,73 1,17 2,61 1,07 2,44 0,74

3 1,80 1,78 0,54 1,69 0,50 1,88 0,44

Figura 6. Autovalores exatos e estimados pelos métodos FSDD1 e N4SID no Caso 01.

Caso 02: Incorporação de backlash no controle da Área 1
Partindo-se do Caso 01, são geradas três variações pela incorporação de um 

bloco backlash no controle da Área 1, nos locais e com as larguras especificados 
na Tabela 5. Como exemplo, a Figura 7 apresenta os detalhes das evoluções da 
velocidade da Área 1, no intervalo 1000-1200 s, quando é inserido um degrau de 
1 % na carga do sistema em t = 1s.

Tabela 5. Largura e local do bloco backlash nas variações do Caso 02

Caso Largura Local

2a 0,04 % Entrada do controle, ∆Pref 

2b 0,02 % Entrada do controle, ∆Pref

2c 0,02 % Saída do controle, ∆G 
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Na Figura 7, se observa que os ciclos limites nos três casos têm períodos pró-
ximos de 15,5 s (frequência de 0,064 Hz). Esta frequência se encontra muito próxi-
ma daquela do modo natural de 0,065 Hz e amortecimento 1,9 % do sistema linear 
(ver Tabela 3). A análise das respostas dos casos 2a e 2b, indica que o aumento da 
largura do backlash aumenta a amplitude do ciclo limite, mas a sua frequência prati-
camente não varia (Pantalone, 1981). Da comparação das respostas dos casos 2a 
e 2c, pode ser verificado que a amplitude do ciclo limite é maior quando o local da 
não linearidade passa da entrada à saída do controle (Concordia, 1941).

Figura 7. Velocidade da Área 1 para um degrau de 1 % na carga do sistema nos casos descritos na Tabela 5.

Foram rodadas 100 simulações de Monte Carlo de 20 minutos injetando no 
Caso 2a ruído branco para as relações A

cl 
/σ

carga
 = 0,2, 1 e 5. Por exemplo, a Figura 

8 mostra os desvios das potências geradas nas três áreas para A
cl 

/σ
carga

 = 1, no in-1, no in-
tervalo 1000-1200 s, na qual se observa a presença do ciclo limite.

Figura 8. Potências geradas, no intervalo 1000-1200 s, quando é injetado nas cargas um 
ruído branco com σ

carga
 = 2,5e-5 pu no Caso 02a.

O amortecimento dos modos oscilatórios estimados nos três casos são apre-
sentados na Tabela 6, na qual se observa que, quado se diminui a relação A

cl 
/σ

carga
, 

as estimativas dos modos naturais de oscilação são melhoradas.

Caso 03: Incorporação de backlash e banda morta no controle da Área 1
Partindo-se do caso base (Caso 00), os coeficientes de torque sincronizante 

são reduzidos em dez vezes e os ganhos do AGC nas três áreas são aumentados 
em cinco vezes. A frequência e o amortecimento dos modos naturais do sistema 
linear são apresentados na Tabela 3, podendo-se observar que todos são bem 
amortecidos.
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Tabela 6. Amortecimentos (em %) estimados com o método FSDD para as relações A
cl 
/σ

carga
= 0,2, 1 e 5 no Caso 02a

A
cl 

/σ
carga

= 5 A
cl 

/σ
carga

= 1 A
cl 

/σ
carga

= 0,2

Modo Exato Média Std. dev. Média Std. dev. Média Std. dev

1 1,93 0,4 0,2 1,4 1,0 1,8 0,6

2 2,32 0,8 0,4 3,2 1,3 2,5 0,8

3 1,80 1,3 0,4 1,8 0,6 1,8 0,5

No controle da Área 1 é inserida uma banda morta de ± 0,04% na medição de 
frequência, e um bloco backlash de largura  b = 0,04% no sinal ∆Pref  do controle de 
velocidade. São rodadas 100 simulações de Monte Carlo de 40 minutos injetando 
ruido branco independentemente nas três cargas do sistema, com desvio padrão 
total 41= −eócarga  pu. Para a primeira simulação, as velocidades e potências geradas 
nas três áreas são mostradas na Figura 9, no intervalo 800-1600 s, na qual se ob-
serva a excitação de um ciclo limite a partir dos 1200 s. O período deste ciclo limite 
coincide aproximadamente com o período do Modo 1 (0,022 Hz) do sistema linear. 

Figura 9. Velocidades das três áreas, no intervalo 800-1600 s, quando é injetado um ruído branco nas cargas 
no Caso 03.

Os últimos 1200 s de cada simulação de Monte Carlo são processados com 
o método FSDD, e os mode-shapes de velocidade das oscilações de 0,02 Hz nos 
sistemas linear e não linear são comparados na Figura 10. Nota-se que o mode-
-shape estimado no sistema não linear se aproxima qualitativamente ao mode-
-shape do sistema linear, mas com diferenças visíveis de modulo e fase na Área 2. 

Figura 10. Mode-shapes de velocidade das oscilações de 0,02 Hz nos sistemas linear e não linear no Caso 03.
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CONCLUSÕES

Este artigo apresentou o método FDD básico assim como com duas melhorias 
relatadas na literatura, já testadas em estruturas mecânicas e civis. O método da 
Decomposição no Domínio Frequencial-Espacial (FSDD), nas suas duas versões 
(filtro modal e desacoplamento dos sinais), permite separar modos de frequências 
relativamente próximas e evita a necessidade de se definir o domínio modal. O 
método da Largura de Banda de Meia Potência permite calcular o fator de amorteci-
mento diretamente no domínio da frequência, eliminando a necessidade de aplicar 
a Transformada Inversa de Fourier seguida do método de Prony. 

O método FSDD foi aqui utilizado para estimar VLFOs em um sistema de 
potência de pequeno porte contendo não linearidades. Os resultados obtidos mos-
tram que o desempenho do método FDD é comparável àquele do N4SID quando 
os modos estimados apresentam baixo amortecimento. A principal vantagem do 
método FSDD sobre o N4SID é a simplicidade da sua implementação e maior efi-
ciência computacional, fator importante para aplicações «online». Verificou-se que 
a frequência e shape dos ciclos limite reproduzidos coincidem, aproximadamente, 
com as de um modo oscilatório do modelo linearizado, embora este modo se en-
contre muito bem amortecido. Mostrou-se que as VLFOs podem ser excitadas pela 
utilização de parâmetros inadequados e não linearidades no AGC e nos controles 
de velocidade das usinas.
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RESUMO

A penetração de um jato de carga oca é fortemente influenciada por seu processo de 
formação e pela dinâmica de seu alongamento e ruptura durante seu percurso até o alvo.  
Nesta parte do trabalho, a clássica teoria de formação de um jato de carga oca, desen-
volvida por Pugh, Eichelberger e Rostoker (1952), também conhecida como teoria PER, é 
utilizada com novas abordagens e algumas modificações, com o intuito de modelar o co-
lapso do revestimento de uma carga oca e o processo de formação de um jato. Esta nova 
formulação, acoplada com a teoria hidrodinâmica de Birkhoff et al. (1948) e sua modifica-
ção, proposta por DiPersio, Simon e Martin (1960), permite a implementação de um código 
computacional simplificado, capaz de estimar a penetração de um jato de carga oca.

Palavras-chave: carga oca, colapso do revestimento, formação de um jato, pene-
tração de um jato.

ABSTRACT

Shaped charge jet penetration is strongly influenced by its formation and the 
dynamics of its stretching and breakup during its path to the target. In this part of pa-
per, the classical theory of shaped charge jet formation by Pugh, Eichelberger and 
Rostoker (1952), also known as the PER theory, is used with new approaches and 
some modifications in order to modelling the shaped charge liner collapse and the 
jet formation process. This new formulation, coupled with the hydrodynamic theory 
of Birkhoff et al. (1948) and its amendment proposed by DiPersio, Simon and Martin 
(1960) allow the implementation of a simplified computer code, able to estimate the 
shaped charge jet penetration.

Keywords: shaped charge, liner collapse, jet formation, jet penetration.
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INTRODUÇÃO

 Carga oca é a denominação usualmente empregada para descrever uma 
carga explosiva dotada de uma cavidade revestida com algum material, geralmen-
te metálico, na extremidade oposta ao ponto de detonação. A Figura 1 ilustra uma 
carga oca típica. Esta cavidade, cuja geometria pode assumir variadas formas axis-
simétricas, é responsável por promover um efeito intensificador dos gases da carga 
explosiva detonada, proporcionando o colapso do revestimento e a formação de 
um jato de alta velocidade e alta pressão. Este jato, quando dirigido a um deter-
minado obstáculo, consegue produzir grandes penetrações que normalmente não 
seriam obtidas com a mesma carga explosiva sem a cavidade revestida.

Figura 1. Carga oca típica

As principais aplicações de uma carga oca estão concentradas no segmen-
to industrial militar, na produção de armas e munições para perfurações de blin-
dagens, estruturas de concreto, fortificações, entre outras. Por um outro lado, o 
desenvolvimento de materiais de blindagens mais eficientes também depende de 
uma melhor compreensão do processo de perfuração ocasionado por uma muni-
ção de carga oca. 

Na indústria civil, destacam-se aplicações em áreas como mineração, cons-
trução de túneis, indústria aeroespacial e indústria do petróleo. Nesta última, a 
atividade de canhoneio talvez responda pelo maior consumo desse tipo de artefato 
nos dias de hoje.

 O primeiro trabalho apresentado com o intuito de descrever o colapso do 
revestimento metálico, a formação de um jato de carga oca e o processo de pe-
netração desse jato em um alvo é atribuído à Birkhoff et al. (1948). Nele, utiliza-se 
formulação matemática analítica, mecânica dos fluidos e observações experimen-
tais a partir de flashes radiográficos de alta velocidade. A principal hipótese consiste 
em admitir que a pressão desenvolvida pelo explosivo é muito superior ao limite 
de resistência do revestimento, e que este pode ser considerado como um fluido 
incompressível e invíscido. Esta mesma hipótese também foi adotada na relação 
jato/alvo, possibilitando a obtenção de uma teoria hidrodinâmica para estimativa da 
profundidade de penetração. O modelo de Birkhoff et al. admite que os elementos 
de massa do revestimento são colapsados com velocidade e ângulo constantes, 
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razão pela qual o modelo é conhecido como estacionário. Tal característica acarre-
ta em um jato com velocidade e comprimento constantes, proporcionando sempre 
a mesma estimativa de penetração, independente da distância entre a carga e 
o alvo, denominada de standoff. Isto contrariava observações experimentais que 
indicavam jatos com um gradiente positivo de velocidade entre a ponta e a cauda, 
por essa razão, mais alongados e produzindo maiores penetrações. Pouco tempo 
depois, Pugh, Eichelberger e Rostoker (1952) apresentaram um trabalho, que de-
pois ficou conhecido como teoria PER, onde conseguiram corrigir as distorções do 
modelo de Birkhoff et al. Na teoria PER, o quadro de colapso formado a partir da 
velocidade e do ângulo de colapso de cada elemento de massa do revestimento é 
considerado variável - razão pela qual a teoria é conhecida como não-estacionária. 
Tais variações de velocidade e ângulo de colapso proporcionam a formação de um 
jato mais alongado e com uma velocidade variável entre a ponta e a cauda, produ-
zindo estimativas mais realísticas da penetração obtida por uma carga oca.

Durante muitos anos, os modelos analíticos baseados na teoria PER, tam-
bém denominados de códigos computacionais unidimensionais (1D), dominaram o 
cenário de simulação de uma carga oca. O código BASC (BRL Analytical Shaped 
Charge) é um dos mais importantes. Com a evolução dos métodos numéricos e dos 
recursos computacionais, os códigos hidrodinâmicos 2D ou 3D, baseados em pro-
pagação de ondas, utilizando métodos dos elementos finitos (MEF) e/ou diferen-
ças finitas (MDF), ganharam espaço e passaram a ser uma ótima alternativa para 
simulação de uma carga oca. Contudo, determinadas limitações computacionais 
inerentes aos métodos baseados em malhas, tais como perda de precisão nos re-
sultados por redefinição após grandes deformações (MEF) ou por dissipação mate-
rial (MDF), mantém os modelos analíticos atraentes, mesmo que estes dependam 
de parâmetros extraídos de experimentos, nem sempre acessíveis.

Este trabalho tem por objetivo apresentar um modelo analítico simplificado, 
para estimar a profundidade da penetração obtida por um jato de carga oca, oriun-
do de um revestimento cônico metálico. Para esta finalidade, as seguintes formu-
lações serão consideradas para o colapso do revestimento, a formação do jato, o 
alongamento e a ruptura e, por fim, a penetração em um alvo:
1) A teoria PER é utilizada para a obtenção dos parâmetros característicos de for-

mação do jato. Na interação entre o explosivo e o revestimento, a teoria de 
Gurney é empregada para a determinação da velocidade final de colapso do re-
vestimento e a formulação de Randers-Pehrson é utilizada para correção dessa 
velocidade, pelo efeito do tempo finito de aceleração;

2) Para o alongamento do jato, utiliza-se a formulação da velocidade da ponta 
do jato (jet-tip) e considera-se que os segmentos do jato possuem velocida-
de constante. Para a quebra do jato, adota-se o critério extraído de Walters e 
Summers (1993), que estabelece que a ruptura acontece quando o jato atinge 
um determinado alongamento dinâmico em relação ao seu comprimento inicial. 
Quando o revestimento é feito de cobre, este alongamento é cerca de 10 vezes 
o comprimento inicial; e

3) Para a penetração, o trabalho se baseou na teoria hidrodinâmica de Birkhoff et 
al. (1948) e sua modificação, proposta por DiPersio, Simon e Martin (1960), a 
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qual inclui a consideração da existência de um “Fator de Quebra”, que reduz a 
capacidade de penetração ao longo do tempo de penetração.

COLAPSO DO REVESTIMENTO E FORMAÇÃO DO JATO

A Figura 2 ilustra os processos de colapso do revestimento e de formação 
de um jato de carga oca. O colapso acontece quando os elementos de massa do 
revestimento são impulsionados na direção do eixo de simetria pela ação do explo-
sivo. Ao atingir o eixo de simetria, os elementos de massa são repartidos em jato 
e escória. O jato formado viaja em direção ao alvo com uma altíssima velocidade, 
chegando a ultrapassar 10 km/s. A escória, normalmente com mais massa, também 
viaja em direção ao alvo com uma velocidade relativamente mais baixa, em torno 
de 0,5 a 1 km/s.

Figura 2. Representação do processo de colapso do revestimento e formação de um jato de carga oca (Poole, 2005).

Considere a Figura 3, representativa do processo de colapso do revestimento 
metálico para a teoria PER.

Figura 3. Representação do processo de colapso do revestimento de acordo com a teoria PER.

Pelos triângulos PP’Q e PJ’Q, a seguinte relação matemática pode ser obtida:

 
Esta igualdade implica que, transcorrido o intervalo de tempo t – t0, a onda de 

detonação, com velocidade UD, percorreu a distância  enquanto que o 
elemento do revestimento em P percorreu a distância PJ=V0. Isto significa que a 



33 1o Trimestre de 2015 – 

velocidade de colapso V0 é constante e atingida instantaneamente com aceleração 
infinita, no instante t0, quando a onda de detonação atinge o ponto P. Conforme 
observado na Figura 4 (a).

Figura 4. Curvas de velocidade de colapso: (a) com aceleração infinita (teoria PER) e (b) com aceleração 
finita (formulação de Randers-Pehrson). 

No entanto, uma hipótese mais realística para a história da velocidade de co- para a história da velocidade de co-
lapso do revestimento talvez seja a forma apresentada por Randers-Pehrson, cuja 
representação gráfica está na Figura 4 (b). Nesta formulação, admite-se que cada 
elemento do revestimento é acelerado, de forma exponencial, desde o repouso até 
atingir a velocidade final de colapso no eixo. Assim,

Da Equação (2), observa-se que V = 0 para t = t0 e V → V0 para t – t0 >>> τ. 
Em que τ é uma constante de tempo. Para uma carga oca padrão BRL 81,3 mm, 
os resultados experimentais encontrados por Chou et al. (1981) mostram que  τ  = 
2,375 µs.

Assim, a hipótese de aceleração finita modifica o quadro do processo de co-
lapso, representado pela geometria da Figura 3, para o que agora está representa-
do na Figura 5.

Figura 5. Representação do processo de colapso do revestimento com aceleração finita.



34    – 1o Trimestre de 2015

Em que,

 
Nas Figuras 3 e 5, V

0
 é a velocidade final de colapso, calculada pela teoria 

de Gurney, V
C 

 é a velocidade de colapso, corrigida pela formulação de Randers-
-Pehrson, α é o semi-ângulo do cone, δ é o ângulo de projeção, direção na qual 
cada elemento do revestimento é “arremessado” em direção ao eixo de simetria do 
cone, β  é o ângulo de colapso, que vem a ser o ângulo que cada elemento faz com 
o eixo de simetria do cone ao atingí-lo.

 Assim, as Equações (2), (3), (4) e (5) definem a configuração de colapso dos 
elementos do revestimento e o método de solução consiste em um procedimento 
iterativo, iniciado com uma estimativa do ângulo de projeção  δ, dada pela Equação 
(1), admitindo-se a velocidade final de colapso V

0
 calculada pela teoria de Gurney. 

Sob esse ângulo δ, a distância Dist a ser percorrida pelo elemento em colapso é, 
então, calculada pela Equação (4). Com essa distância Dist, o tempo de colapso t

C
  

é calculado pela Equação (3). Com Dist e t
C
, o ângulo δ é recalculado pela Equação 

(5) e comparado com o ângulo δ anterior. Enquanto não houver convergência, uma 
nova estimativa para o ângulo de projeção δ é realizada passo a passo, conforme 
a Equação (6). O processo é repetido até que os resultados convirjam para valores 
de δ, Dist e t

C
 que satisfaçam simultaneamente as Equações (2), (3), (4) e (5). A 

Figura 6 ilustra a geometria do processo iterativo.

Figura 6. Representação gráfi ca do processo iterativo para defi nição da geometria de colapso do revestimen-Representação gráfica do processo iterativo para definição da geometria de colapso do revestimen-
to com aceleração finita. k é o número da iteração.
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Assim, observa-se que a existência de um tempo finito para aceleração dos 

elementos do revestimento proporciona uma redução da velocidade de colapso (V
C 

< V
C 
< V

C 
), uma redução do ângulo de projeção (δk+1 < δk ) e um aumento do tempo 

de colapso ( ), principalmente para os elementos mais próximos ao vértice 
do cone.

Definida a geometria de colapso dos elementos do revestimento, os parâme-
tros de formação do jato podem ser obtidos a partir de algumas relações extraídas 
das Figuras 7 e 8.

Figura 7. Determinação da posição dos elementos em colapso.

 Seja T o tempo decorrido para que a onda de detonação “varra” o revesti-
mento, desde o vértice até o ponto P’, e t o tempo decorrido para que o elemento 
em P’ colapse até M, com velocidade V = ƒ(V

0 
, t). Da Figura 7, com , A = α 

+ δ e  P’M = Dist =   e , podemos obter as seguintes relações:

 
Considerando-se que o revestimento em colapso é uma curva representada pela 
função ƒ(z, r), cuja derivada  representa as várias inclinações das retas tan-
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gentes à essa curva para diferentes pontos (z, r). A inclinação de uma reta tangente 
ao revestimento em colapso, em r = 0, será , em que β é o ângulo de 
colapso, definido como sendo o ângulo que o revestimento em colapso faz com o 
eixo de simetria.

 Assim,
 

Figura 8. Relações das velocidades na junção em movimento.

 As Figuras 7 e 8 mostram que a junção em movimento (J) está se movendo 
ao longo da direção axial (JR) com velocidade V

1
 (velocidade de estagnação), em 

um sistema de coordenadas em movimento. Simultaneamente, um elemento de 
massa do revestimento flui na direção do eixo com velocidade OJ= V

2 
 (velocidade 

de fluxo), também em um sistema de coordenadas em movimento. 
 Da Figura 8, aplicando-se a lei dos senos, temos: 
 

Sendo a velocidade do jato, V
J 
=

 
V

1 
+ V

2
 , após algumas relações trigonométri-

cas, temos:

 
Da mesma forma, para a velocidade da escória, V

s 
=

 
V

1 
– V

2
, e também após algumas 

relações trigonométricas, temos:
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Da conservação da quantidade de movimento, obtêm-se as relações de re-
partição da massa do revestimento (dm), entre o jato (dm

J
) e a escória (dm

s
),

 
A posição inicial do jato (Z

0
), no eixo de simetria da carga, pode ser obtida pela 

Equação (18):

ALONGAMENTO E RUPTURA DO JATO

 O modelo proposto para simular o alongamento do jato, admite que os elemen-
tos colapsados assumem um formato cilíndrico, cujo comprimento inicial é calculado 
pela diferença de posição entre dois elementos subsequentes, no instante que o se-
gundo elemento atinge o eixo.

 O diâmetro de cada segmento de jato é calculado pela relação entre a massa do 
segmento e a massa específica do revestimento, desprezando-se a massa do primeiro 
elemento colapsado e considerando-se a massa distribuída no segmento (dm

J
). 

 Utiliza-se a formulação da velocidade da ponta do jato (jet-tip) e considera-
-se que os segmentos do jato viajam, em direção ao alvo, com velocidade cons-
tante. Sabe-se que a velocidade do jato diminui da ponta para a cauda. Assim, o 
gradiente de velocidade do jato é negativo, em relação à sua posição original no 
revestimento, ou positivo, em relação à posição do jato. Os elementos próximos ao 
vértice colidem antes de atingirem suas velocidades finais de colapso. As colisões 
reduzem as velocidades de colapso e, consequentemente, reduzem a velocidade 
do jato para esses primeiros elementos, produzindo um gradiente positivo, denomi-
nado de gradiente inverso de velocidade. Assim, nessa região próxima ao vértice, 
cada novo elemento colapsado em jato tem velocidade superior ao elemento à sua 
frente, causando um empilhamento de massa no jato, fazendo com que a ponta te-
nha um raio maior do que o restante do jato. Essa velocidade da ponta do jato pode 
ser obtida aplicando-se o princípio de conservação da quantidade de movimento 
(Walters & Zukas, 1989): 
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A Figura 9 ilustra a concepção do comprimento inicial dos segmentos do jato, 
L(i). J(i) é a posição de cada elemento do jato. Pela formulação da velocidade da 
ponta do jato, não há possibilidade de os elementos colapsados anteriormente se-
rem ultrapassados pelos elementos subsequentes.

Figura 9. Comprimento inicial dos segmentos, utilizando-se a formulação da velocidade da ponta do jato.

 A ruptura do jato utiliza o critério de Walters e Summers (1993), baseado em 
resultados experimentais com cones de cobre. O critério consiste em definir que o 
alongamento máximo do segmento é da ordem de 10 (dez) vezes o seu compri-
mento inicial. Assim, a cada dois elementos colapsados tem-se a definição de um 
comprimento inicial para um determinado segmento, que após se juntar a outros 
elementos colapsados tem sua ruptura no instante que o comprimento do segmen-
to atinge o valor de 10 (dez) vezes o comprimento inicial.

PENETRAÇÃO

 O modelo de penetração utilizado é o modelo de Birkhoff et al. (1948). Ba-
seado na Teoria Hidrodinâmica, admite como premissa que o limite de resistência 
dos materiais envolvidos (jato e alvo) é muito inferior às altas pressões alcançadas 
e que o comportamento do material do jato é comparável à de um fluido incompres-
sível e sem viscosidade. Para uma velocidade de penetração constante, pressões 
uniformes nos dois lados da superfície de contato, entre jato e alvo, e escoamento 
em regime permanente, o teorema de Bernoulli pode ser aplicado e a penetração 
pode ser calculada pela seguinte equação:

 

 Sendo P(i), a penetração de cada segmento de comprimento L(i), ρ
J , a mas-

sa específica do jato e ρ
t
, a massa específica do alvo. A Equação (20) representa 

uma penetração crescente com o comprimento do jato. Esta característica foge um 
pouco da realidade. O fato é que a Teoria Hidrodinâmica não se aplica para baixas 
velocidades do jato e também não contempla a redução de efetividade de penetra-
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ção proveniente da ruptura do jato e/ou da oscilação radial.
 Para a questão da velocidade mínima do jato, conhecida como velocidade 

de corte ou cutoff, abaixo da qual não há capacidade de penetração, existem mui-
tas formas para estimá-la. Normalmente, são expressões empíricas relacionadas 
com a dureza do material do alvo (Carlucci & Jacobson, 2008). Entretanto, também 
existem formas mais simples que procuram relacionar a velocidade de corte com a 
distância entre a base do cone e o alvo, usualmente medida em diâmetros do cone 
(D), também conhecida como standoff. Uma hipótese consiste em considerar que 
a velocidade de corte é uma função da distância de standoff. A Tabela 1, extraída 
de Hancock (2001), é um exemplo. Os resultados dessa tabela foram obtidos com 
experimentos realizados em cargas cônicas com revestimento de cobre.

Tabela 1. Velocidades de corte para uma carga oca padrão BRL 83,82 mm.

Standoff (em D) 2 5 8 12 15 20 25

Velocidade de corte (km/s) 3,04 3,61 4,01 4,31 4,77 5,69 6,55

Fonte: Hancock, 2001.

 A questão da perda de efetividade de penetração, proveniente da quebra do 
jato, foi introduzida por DiPersio, Simon e Martin (1960), mediante a utilização de 
um “Fator de Quebra”. Esta modificação da teoria hidrodinâmica altera a Equação 
(20) para a seguinte forma: 
 

 Em que o termo  é conhecido como “Fator de Quebra”.
A Figura 10, extraída de DiPersio, Simon e Martin (1960), mostra que esse 

“Fator de Quebra” decresce linearmente com o tempo de penetração.

Figura 10. “Fator de Quebra” em função da razão entre o tempo de penetração e o diâmetro do cone.
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 A taxa de variação do “Fator de Quebra” pode ser estimada como:

 Para a região entre , o “Fator de Quebra” varia de 1 até 0,4. As-
sim, C = - 206,89  m/s.

 A velocidade de penetração, U
P
 , pode ser calculada pela Equação (23):

 
E o tempo de penetração será:

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O modelo desenvolvido e apresentado nesta parte do trabalho considera a 
utilização de formulações simplificadas para cada uma das diferentes fases de ope-
ração de uma carga oca. 

Com o propósito de obter estimativas razoavelmente precisas para a profun-
didade da penetração produzida por um jato de carga oca, a teoria PER ainda pode 
ser considerada como uma das mais consistentes formulações matemáticas para 
modelagem analítica do colapso do revestimento e da formação de um jato de car-
ga oca. Ao longo dos últimos 60 anos, suas limitações vêm sendo intensamente es-
tudadas e alguns aprimoramentos foram desenvolvidos no intuito de torná-la mais 
próxima possível da realidade. Entre os aprimoramentos, destacam-se correções 
para o ângulo de projeção e para a aceleração dos elementos de massa do reves-
timento em colapso. 

De modo semelhante, as fases de alongamento, ruptura e penetração de um 
jato de carga oca também proporcionaram o desenvolvimento de muitas pesquisas, 
produzindo uma variedade de formulações de diferentes complexidades, das quais 
o critério de Walters e Summers, para o alongamento dinâmico do jato, e a teoria 
hidrodinâmica de Birkhoff, modificada por DiPersio, Simon e Martin, para a penetra-
ção, destacam-se pela simplicidade.
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RESUMO

A possibilidade de estimar a profundidade da penetração produzida por um jato de 
carga oca é muito importante, tanto na avaliação do desempenho de uma dada carga 
quanto no desenvolvimento de uma nova concepção de projeto.  Nesta parte do trabalho, 
o modelo desenvolvido na Parte 1 – Formulação Teórica – é implementado e utilizado em 
simulações numéricas. Os resultados do modelo analítico desenvolvido foram comparados 
com resultados experimentais, mostrando que o modelo é capaz de reproduzir, satisfato-
riamente, os fenômenos de formação, alongamento, ruptura e penetração de um jato de 
carga oca.

Palavras-chave: carga oca, colapso do revestimento, formação de um jato, pene-
tração de um jato.

ABSTRACT

The possibility of to estimate the penetration depth achieved by a shaped char-
ge jet is very important as much in evaluating the performance of a given charge as in 
development of a new charge design. In this part of the paper, the model developed 
in Part 1 – Theoretical Formulation – is implemented and used in numerical simula-
tions. The results of the developed analytical model were compared with experimental 
results, showing that the model is able to satisfactorily reproduce the phenomena of 
formation, stretching, breakup and penetration of a shaped charge jet.

Keywords: shaped charge, liner collapse, jet formation, jet penetration.
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INTRODUÇÃO

 As simulações numéricas foram realizadas com 5 (cinco) diferentes tipos de 
cargas ocas, cônicas e com revestimento de cobre. Para todas, estavam disponí-
veis alguns resultados experimentais e os mesmos foram utilizados para avaliação 
e comparação com os resultados numéricos.

 A carga oca padrão BRL 81,3 mm foi utilizada em simulações numéricas 
para avaliação dos parâmetros de formação do jato e do alongamento do jato. Os 
resultados numéricos obtidos para os parâmetros de formação do jato foram com-
parados com os resultados também numéricos apresentados por Walters e Zukas 
(1989), enquanto que os resultados numéricos obtidos para o alongamento do jato 
foram comparados com os resultados experimentais apresentados por Chou et al. 
(1977). As características da carga oca padrão BRL 81,3 mm estão listadas nas 
Tabelas 1 e 2.  

 A carga oca padrão BRL 83,82 mm foi utilizada em simulações numéricas 
para avaliação do efeito do standoff e os resultados numéricos foram comparados 
com os resultados experimentais apresentados por Hancock (2001). As caracterís-
ticas da carga oca padrão BRL 83,82 mm estão listadas nas Tabelas 3 e 4.  

 Três diferentes cargas, geometricamente proporcionais, foram utilizadas em 
simulações numéricas para avaliação da penetração obtida sob um standoff tam-
bém proporcional. Os resultados numéricos foram comparados com os resultados 
experimentais apresentados por DiPersio, Simon e Martin (1960). As característi- DiPersio, Simon e Martin (1960). As característi-DiPersio, Simon e Martin (1960). As característi-
cas das cargas ocas proporcionais estão listadas nas Tabelas 2 e 5.

 Considere a Figura 1 como uma representação esquemática para as cargas 
ocas consideradas. Dela, observam-se os seguintes dados de entrada: DC - o diâ-- o diâ-
metro externo da carga explosiva (sem o invólucro), U

D
 - a velocidade de detonação 

da carga explosiva,  - a Constante de Gurney, D - o diâmetro externo da base 
do revestimento, e - a espessura do revestimento, α  - o semi-ângulo do vértice,  ρ

J
 - 

a massa específica do revestimento e ρ
E
 - a massa específica da carga explosiva. A 

altura do cone h2 é calculada pela Equação (1), obtida a partir da própria geometria 
do problema.

Figura 1. Configuração esquemática para uma carga oca padrão BRL.
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Discretizando-se o revestimento em N elementos de mesmo comprimento , a 
posição inicial (x, y), do centro de massa de cada elemento (i) do revestimento, será:
 

 

A massa de cada elemento (i) do revestimento é obtida multiplicando-se a 
massa específica pelo volume de cada anel (i). Da Figura 2, podemos calcular a 
área da seção de cada anel como  e o volume como .

 A massa de cada anel de explosivo, ao redor de cada anel de elemento (i) 
do revestimento, é obtida multiplicando-se a massa específica pelo volume de cada 
anel. O volume de cada anel de explosivo (V

E
(i)) é calculado pela diferença entre o 

volume total do cilindro (com diâmetro DC) em torno de cada elemento, o volume 
do elemento do revestimento (vol(i) ) e o volume da região oca abaixo de cada ele-
mento (vazio(i)).
 

 
 

Figura 2. Seção transversal de cada anel de elemento (i) do revestimento.

Tabela 1. Geometria da carga oca padrão BRL 81,3 mm.

Semi-ângulo do vértice (α) 21º

Diâmetro externo da carga explosiva (DC) 81,3 mm

Diâmetro externo da base do revestimento (DC) 81,3 mm

Espessura do revestimento (e) 1,905 mm
Fonte: Walters e Zukas, 1989.
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Tabela 2. Propriedades dos materiais utilizados na carga oca padrão BRL 81,3 mm e nas cargas ocas propor-
cionais – Revestimento de cobre e composto B como explosivo.

Massa específica do revestimento (ρ
J
) 8920 kg/m3

Massa específica da carga explosiva  (ρ
E
) 1717 kg/m3

Velocidade de detonação do explosivo (U
D
) 7890 m/s

Constante de Gurney ( ) 2350 m/s

Fonte: Walters e Zukas, 1989.

Tabela 3. Geometria da carga oca padrão BRL 83,82 mm.

Semi-ângulo do vértice (α) 21º

Diâmetro externo da carga explosiva (DM) 83,82 mm

Diâmetro externo da base do revestimento (D) 83,82 mm

Espessura do revestimento (e) 2,0574 mm

Fonte: Hancock, 2001.

Tabela 4. Propriedades dos materiais utilizados na carga oca padrão BRL 83,82 mm – Revestimento de 
cobre e octol como explosivo.

Massa específica do revestimento (ρ
J
) 8920 kg/m3

Massa específica da carga explosiva (ρ
E
) 1821 kg/m3

Velocidade de detonação do explosivo (U
D
) 8480 m/s

Constante de Gurney  ( ) 1896 m/s

Fonte: Walters e Zukas, 1989.

Tabela 5. Geometria das cargas ocas proporcionais.
Carga 2 Carga 3 Carga 4

Semi-ângulo do vértice (α) 21º 21º 21º

Diâmetro externo da carga explosiva (DM) 48 mm 72 mm 96 mm

Diâmetro externo da base do revestimento (D) 48 mm 72 mm 96 mm

Espessura do revestimento  (e) 1,778 mm 2,667 mm 3,556 mm

Fonte: DiPersio, Simon e Martin (1960).

 As simulações foram realizadas com N=100, para o número de elementos, e 
um intervalo de tempo ∆t= 0,01x(1) / U

D
.
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RESULTADOS NUMÉRICOS

Parâmetros de Formação e Alongamento do Jato (Carga Oca Padrão 
BRL 81,3 mm)

Ângulos de projeção (α) e colapso (β)

 Os resultados simulados obtidos para os ângulos de projeção (δ ) de cada 
elemento, apresentados na Figura 3 (a), quando comparados com os valores forne-
cidos por Walters e Zukas (1989), mostram uma pequena diferença, talvez atribuí-
da à utilização de diferentes formulações na interação explosivo/revestimento, uma 
vez que os resultados apresentados por Walters e Zukas (1989) foram obtidos com 
o código BASC, que utiliza a teoria de Deforneaux na interação explosivo/revesti-
mento, ao passo que o modelo proposto utiliza a teoria de Gurney.

Figura 3. (a) ângulo de projeção e (b) ângulo de colapso, ambos em função da posição original do elemento 
no revestimento.

Quanto ao ângulo de colapso (β), os resultados simulados, apresentados na 
Figura 3 (b), mostram um comportamento qualitativamente semelhante aos resulta-
dos de Walters e Zukas (1989). No entanto, mesmo com essa semelhança, a repar-
tição de massa entre jato e escória, que depende desse ângulo, apresentou uma 
considerável diferença: 81 g para a simulação numérica e 50 g para os resultados 
de Walters e Zukas (1989).

Velocidades de Colapso ( V
C 
) e do Jato ( V

J 
) 

 
 Quanto à velocidade de colapso de cada elemento, os resultados apresenta-

dos na Figura 4 (a) mostram boa semelhança, tanto na forma quanto na magnitude, 
independente das diferentes formulações utilizadas na interação entre o explosivo 
e o revestimento.

 Nos resultados de Walters & Zukas, percebe-se uma distribuição mais unifor-
me da velocidade de colapso, ao longo do revestimento, diferentemente do modelo 
desenvolvido que, utilizando a relação de Gurney, mostra uma velocidade de co-
lapso que diminui acentuadamente para os elementos de massa próximos à base, 
onde há mais massa de revestimento e menos explosivo.
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Figura 4. (a) velocidade de colapso e (b) velocidade do jato, ambas em função da posição original do ele-
mento no revestimento.

 As diferenças encontradas em δ, β, V
C 
 produzem uma diminuição significati-

va na velocidade do jato, observada pela Figura 4 (b).
 Uma alternativa para a obtenção de uma velocidade de jato mais realística é 

a utilização do critério de Chanteret (1993), a partir de um novo ângulo de colapso, 
agora denominado de pseudo-ângulo de colapso, calculado a partir das velocida-
des de colapso ( V

C 
) e de movimento da junção (V

1 
), conforme a Figura 8 da Parte 

1 e a Equação 7. A Figura 5 apresenta o resultado obtido na velocidade do jato 
com a utilização do critério de Chanteret. Percebe-se que, para a carga oca padrão 
BRL 81,3 mm, o critério confere à velocidade do jato um perfil mais aproximado do 
resultado disponibilizado por Walters e Zukas (1989).

 

Figura 5. Velocidade do jato corrigida pelo critério de Chanteret.

Alongamento do Jato

 A Figura 6 apresenta os resultados obtidos para o comprimento do jato pro-A Figura 6 apresenta os resultados obtidos para o comprimento do jato pro-
duzido por uma carga oca padrão BRL 81,3 mm. Os resultados foram obtidos em 
três instantes diferentes: 135 µs, 169 µs e 209 µs, a fim de serem comparados com 
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os resultados experimentais apresentados por Chou et al. (1977).
 A Tabela 6 sintetiza as posições alcançadas pela ponta do jato, para compa-

ração com os resultados apresentados por Chou et al. (1977), e a Tabela 7 ilustra o 
resultado das características do jato em 209µs.

Figura 6. Comprimento do jato simulado para uma carga oca padrão BRL 81,3 mm.

 Os resultados apresentados na Tabela 6 mostram que a hipótese de consi-
derar os elementos do jato com velocidade constante é bastante razoável, produ-
zindo desvios da ordem máxima de 2,93%, em relação aos resultados experimen-
tais. 
 

Tabela 6. Posição da ponta do jato.

Posição da ponta do jato (mm)

Tempo (µs) Chou et al. (1977) Simulação numérica

135 939 966,548

169 1206 1210,556

209 1522 1500,603

 Para os resultados da Tabela 7, observa-se que a seção transversal do jato 
aumenta da ponta para a cauda. Percebe-se, também, que a utilização da formu-
lação com a velocidade da ponta do jato permite caracterizar o acúmulo de massa 
nessa região, causado pelo empilhamento dos elementos próximos ao vértice, tra-
duzido pelo aumento do diâmetro nos primeiros segmentos, até ocorrer a ruptura.

Tabela 7. Características do jato em 209 sµ  (Simulação numérica).

Posição J(i), mm
Comprimento L(i+1), 

mm
Diâmetro, mm

1500,603 14,015 2,598

1485,539 9,727 3,818

1464,895 106,478 2,184
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1343,113 153,333 2,433

1171,205 178.671 2.851

971,572 195,779 3,369

753,514 220,819 4,014

511,313 195,316 5,422

298,696 164,996 7,621

Avaliação do Efeito do Standoff (Carga Oca Padrão BRL 83,82 mm)

 O efeito do standoff na penetração foi analisado para uma carga oca padrão 
BRL 83,82 mm, em um alvo de RHA (rolled homogeneous armor) com ρt = kg/m3. 
Os resultados estão apresentados na Figura 7 e na Tabela 8. O efeito de varia-
ção da penetração, para diferentes valores de standoff, é obtido utilizando-se uma 
formulação linear para a velocidade de corte, em função do standoff, conforme 
Tabela 1 da Parte 1. O comportamento está coerente ao demonstrar um resultado 
crescente da penetração, até que seja atingido um valor ótimo, e uma redução da 
capacidade de penetração para longas distâncias de standoff.

Figura 7. Penetração normalizada em diâmetros do cone (P/D), em função do standoff, para uma carga oca 
padrão BRL 83,82 mm.

Tabela 8. Penetração em função do standoff.

Penetração normalizada (P/D)

Standoff (em D) 2 5 8 12 15 20 25

DiPersio, Simon e Merendino 
(HANCOCK, 2001) 4,79 5,54 5,51 4,77 4,64 3,42 1,62

Simulação numérica 4,10 5,18 5,74 5,74 5,25 3,95 1,53
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Avaliação da Penetração para Cargas Geometricamente Proporcionais

 As simulações numéricas para as cargas proporcionais foram desenvolvidas 
com um standoff de 3 (três) vezes o diâmetro do cone de cada carga. Em todas as 
cargas utilizou-se uma velocidade de corte de 2,0 km/s e um alvo de aço macio com 
ρ

l 
= 7850 kg/m3.

 Os resultados apresentados na Figura 8, simulados para as três cargas pro-
porcionais, mostram que a penetração final obtida obedece a uma proporção rela-
tiva ao diâmetro das cargas de, aproximadamente, 6 vezes D.

Figura 8. Resultados simulados para a penetração, em função do tempo, ambos normalizados pelo diâmetro 
do cone, para três cargas geometricamente proporcionais.

 A Figura 9 e a Tabela 9 apresentam uma comparação entre os resultados 
do modelo desenvolvido com os resultados dos experimentos realizados por DiPer-
sio, Simon e Martin (1960), considerando-se a carga de nº 4. Percebe-se uma boa 
aproximação entre os resultados, indicando que o modelo desenvolvido consegue 
reproduzir apropriadamente o comprimento do jato e sua respectiva velocidade.

Figura 9. Comparação entre os resultados simulados com a carga 4 e os resultados experimentais apre-
sentados por DiPersio, Simon e Martin (1960), para a penetração em função do tempo, ambos relativos ao 

diâmetro do cone.
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Tabela 9. Penetração para carga 4 (standoff: 3D).

Tempo normalizado (µs/

cm)

Penetração normalizada (P/D)

DiPersio, Simon e Martin (1960) Simulação numérica

5,02 1,59 1,59

10,85 2,91 2,95

14,89 3,71 3,69

20,24 4,50 4,50

24,90 5,03 5,06

31,20 5,56 5,66

42,80 5,82 6,33

Os resultados obtidos para a velocidade de penetração e para a velocidade 
do jato estão apresentados na Figura 10 e nas Tabelas 10 e 11, respectivamente. 
Eles também mostram boa concordância com os resultados experimentais obtidos 
por DiPersio, Simon e Martin (1960).

Figura 10. Comparação entre os resultados simulados com a carga 4 e os resultados experimentais apre-
sentados por DiPersio, Simon e Martin (1960), para: (a) velocidade de penetração e (b) velocidade do jato, 

ambas em função do tempo normalizado pelo diâmetro do cone.

Tabela 10. Velocidade de penetração para carga 4 (standoff: 3D).

Tempo normalizado (µs/cm)
Velocidade de penetração, U

P
 (m/s)

DiPersio, Simon e Martin (1960) Simulação numérica

5,02 2730 2680

10,85 1760 1982

14,89 1810 1647

20,24 1320 1302

24,90 1120 1056

31,20 860 771

42,80 220 320

Tabela 11. Velocidade do jato para carga 4 (standoff: 3D).
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Tempo normalizado (µs/cm)
Velocidade do jato, V

J 
 (m/s)

DiPersio, Simon e Martin (1960) Simulação numérica

5,02 5630 5464

10,85 4410 4337

14,89 3920 3821

20,24 3400 3313

24,90 3050 2972

31,20 2670 2603

42,80 2080 2092

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 O comprimento do jato, sua posição com o tempo e a penetração no alvo, 
dependem do modelo inicial de colapso e de formação. Considera-se um bom mo-
delo, quando ele demonstra capacidade de combinar resultados razoavelmente 
precisos com baixo custo computacional. Os resultados alcançados mostram boa 
concordância com alguns experimentos, o que pode permitir a realização de boas 
estimativas de penetração com o código implementado.

 No tocante à velocidade do jato e à repartição de massa entre o jato e a es-
cória, o modelo talvez precise de uma melhor formulação para a interação da onda 
de detonação do explosivo com o revestimento metálico, diferentemente de uma 
simples aplicação da teoria de Gurney.

 Outras formulações podem ser aplicadas tanto nas fases de alongamento e 
de ruptura do jato quanto na fase de penetração. Entretanto, os resultados obtidos 
com formulações mais simplificadas, abrem uma discussão simples de custo/bene-
fício, aplicável à qualquer estudo que venha a ser sugerido para futuras implemen-
tações.
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RESUMO

Este trabalho tem como objetivo avaliar a influência de algumas variáveis do 
processo de laminação na relação elástica do vergalhão CA-60, obtido por meio da 
laminação a frio de fio-máquina. Esta investigação surgiu da necessidade de se ob-
ter no CA-60 bobina a relação elástica estipulada por norma. Foram realizadas ava-
liações nas seguintes etapas do processo de laminação a quente para obtenção 
do fio-máquina (matéria-prima): temperatura no formador de espiras, velocidade 
da esteira e vazão de ar nos ventiladores de processo Stelmor. Esses testes foram 
planejados e realizados inicialmente com o intuito de se obter um tamanho de grão 
maior em relação ao atual, objetivando a redução do limite de escoamento. Em 
seguida os fios-máquina produzidos nos experimentos foram laminados a frio para 
verificação das propriedades mecânicas do CA-60 após as alterações no processo 
da laminação a quente. O encruamento e o alívio de tensões mecânicas durante o 
processo de laminação a frio causam mudanças nas propriedades mecânicas dos 
produtos laminados. Para reduzir o limite de escoamento e alcançar a relação elás-
tica mínima desejada, foi necessário desenvolver um dispositivo para ser instalado 
no final do laminador a frio que fosse capaz de produzir alívio de tensões mecâni-
cas no CA-60. Os resultados mostraram que este dispositivo produziu um alívio de 
tensões suficiente para permitir que o vergalhão CA 60 alcançasse relação elástica 
superior a mínima exigida pela norma ABNT 7480/2007.

Palavras chave: relação elástica, fio-máquina, laminação a frio, vergalhão, 
tensão residual.

ABSTRACT 

This study aims to evaluate the influence of some variables of the rolling pro-
cess on the elastic ratio of CA - 60 rebar, obtained by cold rolling of a wire rod. This 
investigation arose from the need to obtain the elastic ratio of the CA - 60 coil stipu-
lated by the standard. Evaluations were performed in the following steps of the hot 
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rolling process in order to get the wire rod: temperature of the looping former, belt 
speed and air flow in the Stelmor process fans. These tests were initially planned 
and performed in order to obtain a grain size greater than the current one, aiming to 
obtain a yield strength reduction. Then the wire rods produced in the experiments 
were cold rolled to check the mechanical properties of the CA - 60 after the chan-
ges in the hot rolling process. The hardening and strain relief during cold rolling can 
cause changes in the mechanical properties of the final product. To reduce the yield 
stress and achieve the desired elastic relationship, it was necessary to evolve a de-
vice to be installed at the end of the cold rolling mill that was capable of producing 
strain relief on the AC - 60 rebar. The results showed that this device produced a 
strain relief sufficient to allow the CA - 60 rebar to reach an elastic ratio higher than 
the minimum required by the ABNT 7480/2007 standard.

Keywords:  wire rod, cold rolling, rebar, elastic ratio, strain relief.

INTRODUÇÃO

A construção civil é um dos setores da economia de maior impacto no em-
prego e bem-estar da população. Os investimentos em infra-estrutura e habitação 
demandam grandes volumes de aço. O setor tem uma situação privilegiada se for 
visualizada a interface do aço ou de produtos em aço com o meio ambiente. O aço 
é um material integralmente reciclável. 

A laminação é um processo de conformação mecânica que possui como obje-
tivo homogeneizar e refinar a microestrutura dos metais melhorando suas proprie-
dades mecânicas e produzir o material com uma forma planejada de modo a torná-
-lo adequado a uma determinada aplicação.Os produtos acabados laminados não 
planos ou longos podem ser classificados em barras, vergalhões, fios-máquina, 
tubos, perfis comuns, perfis especiais entre outros. Neste trabalho foi utilizado o 
fio-máquina com seção transversal circular. O processo de laminação pode ser a 
frio ou a quente. Normalmente, a laminação a quente é usada para as operações 
de desbaste e a laminação a frio, para as operações de acabamento.

De acordo com WAN-HUA, et al. (2009) e LABIB, et al.(2000), o Stelmor é um 
processo que visa o controle do resfriamento, microestruturas e propriedades na 
produção do fio-máquina. A sua utilização em grande escala ocorre devido à alta 
velocidade de produção e propriedades mecânicas homogêneas ao longo do com-
primento da bobina. No sistema podem-se utilizar diversas estratégias de resfria-
mento que dependem do tipo e da aplicação do aço, laminação ou do tratamento 
térmico de normalização. 

A obtenção de uma determinada velocidade de resfriamento do fio máquina 
pode ser ajustada por meio do controle dos seguintes parâmetros: temperatura do 
fio-máquina no formador de espiras, velocidade da mesa transportadora (incluindo 
a variação de velocidade ao longo de mesas com subdivisões) e porcentagem de 
abertura dos ventiladores no sistema de ventilação (instalado sob a mesa transpor-
tadora de espiras). 
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A utilização de aços com baixo teor de carbono ou com adição de elementos 
de liga para a produção do fio-máquina induz a realização de pesquisas e aperfei-
çoamentos no processo Stelmor para possibilitar a utilização desta técnica para a 
maior variedade possível de aços, em função das vantagens em termos de produti-
vidade deste processo (RIZZO, 2009). Entretanto, torna-se necessária a introdução 
de modificações no material ou no processo para possibilitar a obtenção de veloci-
dades reduzidas de resfriamento para os aços.

Neste trabalho foi utilizado um aço com 0,06%C e 0,4% Mn para produzir o 
fio-máquina com diâmetro de 6,5 e obter CA-60 5,00mm. Normalmente este tipo de 
vergalhão é fabricado utilizando aços em torno de 0,14 a 0,18%C e 0,60 a 1,10% de 
Mn. Isto pôde ser verificado no trabalho de ROCHA (2012) que utilizou fio-máquina 
com diâmetro de 5,50mm para laminar CA-60 de 5,00mm utilizando um aço com 
composição química de 0,14% C, 1,10% Mn, 0,05% P e 0,05% de S.

A norma brasileira NBR ABNT 7480 (2007) estipula um valor de especificação 
mínima de 1,05 para relação entre o limite de resistência e o limite de escoamento.

De acordo com MORALES (2013) a norma europeia EN 10080 (2005), exige 
uma relação entre o limite de resistência e o limite de escoamento igual ou acima 
de 1,05 para CA-60 e 1,08 para CA 50, e que áreas sísmicas necessitam que esta 
relação seja igual ou acima de 1,25 para CA 50 conforme a norma Filipina (PNS 
49). 

DAROIT (2012) apresenta em sua pesquisa valor médio de 1,38 e desvio 
padrão de ± 0,03 para relação limite de resistência / limite de escoamento de ver-
galhões microligados com vanádio. Ele utilizou a norma ABNT NBR 7480 categoria 
CA50 para comparar seus resultados. 

O objetivo principal desta investigação foi estudar algumas variáveis do pro-
cesso de laminação a quente de um fio-máquina de aço baixo carbono com 0,06%C 
para produzir vergalhão tipo CA – 60 que atenda aos requisitos mínimos da norma 
ABNT 7480/2007, especialmente no que se refere a relação elástica mínima de 
1,05.

MATERIAIS E MÉTODOS

As amostras para análise de composição química foram retiradas durante o 
processo de fabricação do aço na aciaria. As medições foram realizadas em amos-
tras do forno elétrico e do forno panela.

Os resultados de composição química apresentados neste trabalho foram ob-
tidos por meio da análise realizada por espectroscopia de emissão óptica. O equi-
pamento utilizado foi o espectrômetro Thermo Scientific modelo ARL 3460 OES. A 
tabela 1 apresenta a composição química nominal deste aço.

Tabela 1 – Composição química do aço
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Inicialmente foram realizados testes utilizando um Fio-máquina com diâmetro de 6,5 mm 
no laminador a quente. Três variáveis foram analisadas em conjunto, são elas a temperatura no 
formador de espiras, a velocidade da esteira e a porcentagem de abertura dos ventiladores durante 
o resfriamento ao ar no Stelmor. A figura 1 ilustra um esquema da região do laminador a quente que 
foi utilizado para realizar os experimentos.

Figura 1 -Esquema mostrando o formador de espiras, a esteira e os ventiladores do laminador a quente.

Abaixo é apresentada a tabela 2 com o resumo dos parâmetros dos experi-
mentos de forma que se mantenham duas variáveis fixas e ocorra mudança na ter-
ceira. O 3º experimento possui os valores atuais do processo (dados considerados 
como padrão para referência), nos demais foram fixadas duas variáveis e a terceira 
alterada.

Tabela 2 – Parâmetros dos experimentos

Foram realizadas análises termográficas utilizando uma Câmera Infraverme-
lha de alto desempenho com câmera digital FLIR T440 durante os experimentos. 
Foram mapeados 18 pontos no Stelmor para avaliar as características e variações 
de temperatura das espiras da saída do formador até o final da esteira quando é 
formada a bobina. Foram realizadas cinco medições em cada ponto marcado e 
utilizado o resultado da média para analisar o perfil térmico. A termografria do res-
friamento é demonstrada nafigura 2.
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Figura 2 - Termografia das espiras de fio-máquina.

LAMINAÇÃO A FRIO DO CA-60 E ALÍVIO DE TENSÕES

Somente o painel de retificação existente no laminador a frio para alívio de 
tensão mecânica não é suficiente para aliviar as tensões as quais o vergalhão é 
submetido durante sua fabricação após as alterações realizadas na matéria prima.

Durante os testes foi observado que o vergalhão (bobina) quando transforma-
do em barra, por meio do processo de endireitamento, apresenta uma redução em 
seu limite de escoamento que pode ser explicada por meio do efeito Bauschinger.

A alternativa para alcançar o valor de LR/LE mínimo estabelecido por norma 
foi confeccionar um dispositivo como ilustra a figura 3 para auxiliar o painel já exis-
tente, e assim intensificar o alívio de tensão no vergalhão após a laminação.

Este direcionamento surgiu ao se verificar que após o vergalhão ser endirei-
tado (transformação do vergalhão de bobina para barra) a relação elástica entre o 
limite de resistência e o limite de escoamento aumentou. 

Para utilizar o dispositivo foram laminadas duas bobinas de fio máquina da 
mesma corrida usada nos testes sem o dispositivo de alívio de tensões mecânicas, 
a primeira referente ao experimento 4 e a outra ao experimento 5.

Figura 3 - Dispositivo de alívio de tensão mecânica.
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O dispositivo foi confeccionado considerando a localização e o posicionamen-
to do mesmo dentro do laminador. Ele foi soldado na parte final do trem de lamina-
ção após o último cabrestante (peça cilíndrica com diâmetro externo de 760mm) 
que tem como função no estágio inferior tracionar o fio e no estágio superior a fun-
ção de puxar o fio do aliviador de tensão e liberá-lo para o bobinador como mostra 
a figura 4. O dispositivo possui três roldanas que deformam o fio e assim permitem 
o alívio de tensão mecânica no mesmo. 

Após a saída do vergalhão do último cabrestante, o mesmo passa pelo dispo-
sitivo confeccionado como pôde ser visto na figura 5 e em seguida pelo painel de 
retificação do laminador a frio antes de se formar a bobina.

Foram laminadas duas bobinas de fio-máquina da mesma corrida utilizada 
nos teste sem o dispositivo, a primeira referente ao experimento 4 e a outra refe-
rente ao experimento 5.

Após a passagem do vergalhão no dispositivo foi necessário aumentar a veloci-
dade de laminação gradativamente para obter melhor ajuste do dispositivo. A melhor 
condição para obtenção da relação elástica apresentou uma folga no fio ao sair do 
acumulador até alcançar a primeira roldana do dispositivo conforme figura 4. Desta 
forma, durante os testes, constatou-se que se a roldana central do dispositivo fos-
se móvel permitiria um melhor ajuste do vergalhão no dispositivo. Como a roldana 
estava fixa ocorreu dificuldade de ajuste. Após o melhor ajuste foram utilizados os 
parâmetros normais de produção: 6 passes com velocidade do laminador de 14m/s.

Figura 4 - Passagem do CA-60 do cabrestante para o dispositivo.

CARACTERIZAÇÃO MICROESTRUTURAL

Para análise microestrutural das seções longitudinais e transversais do fio-
-máquina e do vergalhão, amostras foram coletadas ao final de cada teste, corta-
das e embutidas. Após o embutimento as mesmas foram lixadas (lixas com mesh 
de # 80, # 320, # 400, # 600 e #1200) e polidas com pasta de diamante de 3μm 
e 1µm.

Para revelar a microestrutura, foi realizado um ataque com reagente Picral. A 
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obtenção de imagens foi feita com o auxilio de um microscópio óptico OLYMPUS 
BX51M acoplado a uma câmera digital e a um sistema de aquisição de imagens.

O tamanho de grão do fio-máquina foi determinado nas amostras atacadas 
utilizando o software comercial analisador de imagens ANALYSIS, por meio da 
técnica Planimétrica. Esta técnica consiste em inscrever um círculo de área co-
nhecida, 5000 mm2 (79,8 mm de diâmetro) em uma micrografia, depois é utilizado 
um aumento que determine pelo menos a contagem de 50 grãos no interior do 
círculo, visando assim minimizar os erros. Conta-se o numero de grãos no seu 
interior incluindo os grãos interceptados na circunferência de acordo com a norma 
ASTM E112-95. Para esta análise foram tomados 3 campos para visualização.

PROPRIEDADES MECÂNICAS

Os ensaios de tração foram realizados a temperatura ambiente conforme 
a norma ABNT NBR 6892 em uma máquina de ensaios Tinius Olsen com capa-
cidade de aplicação de carga de 300kN. 

As amostras foram retiradas no término da laminação e resfriamento do 
material sendo que foram retiradas 3 espiras da cabeça (39 corpos de prova) 
e 3 da cauda (39 corpos de prova) das bobinas. No total foram ensaiados 78 
corpos de prova.

As amostras do vergalhão CA-60 para a condição sem dispositivo, foram 
retiradas após a formação do rolo e após o processo de endireitamento. 

As amostras foram cortadas com 500mm de comprimento e as mesmas 
foram marcadas a cada 100mm para determinar o alongamento após a ruptura 
do corpo de prova. Devido aos corpos de prova do fio-máquina e do vergalhão 
não possuírem formato retilíneo quando obtidos das bobinas, foi necessário 
submeter as amostras a um processo de endireitamento manual, no qual são 
submetidos a menor deformação plástica possível para evitar alteração nos 
resultados de propriedades mecânicas. 

No total foram ensaiados 12 corpos de prova do vergalhão em bobina. Por 
meio do ensaio de tração foram obtidos resultados do limite de escoamento, 
limite de resistência, e relação elástica (relação limite de resistência/ limite de 
escoamento). Os resultados foram comparados as especificações da norma 
ABNT NBR 7480.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na figura 4 é apresentado o resultado comparativo do mapeamento do 
perfil térmico dos experimentos 4 e 5. Nos dois experimentos, foi mantida a 
mesma velocidade no Stelmor (49m/s) e não foi utilizado o resfriamento força-
do. A alteração realizada foi na temperatura de conformação da espira que foi 
aumentada em 40°C.
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Figura 4 - Mapeamento termográfico dos experimentos 4 e 5.

CARACTERIZAÇÃO MICROESTRUTURAL

Foram analisadas amostras do início e do final das bobinas de fio-máquina 
para avaliar se a microestrutura sofreu modificações devido às alterações dos pa-
râmetros do processo. 

Para todos os experimentos avaliados as amostras apresentaram microestru-
turas semelhantes com 10% de perlita e 90% de ferrita. Foram encontrados grãos 
heterogêneos em algumas microestruturas o que pôde ser confirmado com a distri-
buição do tamanho de grão conforme as figuras 5 e 6. 

Figura 5 - (a) Micrografia corte transversal do início da bobina do FM experimento 4. 200x. Ataque Picral (b) 
distribuição do tamanho de grão.
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Figura 6 - (a) Micrografia corte transversal do início da bobina do FM experimento 5. 200x. Ataque Picral (b) 
distribuição do tamanho de grão.

O tamanho médio de grão é ASTM 9, com dispersão normal de acordo com 
a tabela 3.

Tabela 3 – Tamanho de grão

Após a laminação a frio foi utilizado um dispositivo para alívio das tensões me-
cânicas do vergalhão. Realizando análise comparativa da redução na deformação 
a frio de grãos, após passagem do vergalhão pelo dispositivo de aliviode tensões, 
conforme ASM Metals Handbook-Metallography and Microstructures, a microestru-
tura do núcleo do CA-60 apresentou deformação de 20% na superfície e 40%no 
núcleo do material de acordo com a figura 7.
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Figura 7 - (a) Micrografia corte longitudinal do CA-60. 200x. Ataque Picral.

PROPRIEDADES MECÂNICAS 

Os resultados das propriedades mecânicas do fio-máquina com diâmetro de 
6,5mm experimentos 1 a 7 são mostrados na figura 8. 

Figura 8–Resultados das propriedades mecânicas do fio-máquina

Para avaliar a influência das variáveis do processo de laminação a quente 
investigadas nesse trabalho no limite de resistência (LR) do aço foi utilizada a fer-
ramenta estatística de regressão múltipla por meio da EQ.1.0.

 LR (médio) = 599 – 0,173 tr - =0,272 tc resfri + 12 resfri f        (1.0)

onde tr é a temperatura real, txresfri  é a taxa de resfriamento e resfri f é o 
resfriamento forçado.

A figura 9 ilustra os impactos da temperatura, ventilação e taxa de resfriamen-
to no limite de resistência. Observa-se que a temperatura no formador de espiras é 
a variável que apresenta maior interferência no limite de resistência do fio máquina. 
A temperatura é inversamente proporcional ao limite de resistência. A ventilação 
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impacta de forma direta no valor de limite de resistência.A taxa de resfriamento 
se apresenta inversamente proporcional ao limite de resistência, pois quanto mais 
tempo a espira permanece aquecida o material se torna mais dúctil.

O valor de R- Sq (R2) obtido foi de 91,2% o que é um bom resultado e informa 
que os dados predizem bem a curva do modelo. Foi calculado o valor de limite de 
resistência utilizando o modelo. O valor encontrado foi de 429,76 MPa. Houve uma 
diferença de 0,04% em relação ao valor de limite de resistência real de 429,57 MPa. 
A baixa diferença entre o valor calculado e o medido valida o modelo, e dessa forma 
podemos utilizá-lo para definir o impacto de cada variável no resultado esperado. 

Figura 9 - Composição do modelo matemático.

Os resultados das propriedades mecânicas do CA-60 com diâmetro de 
5,00mm experimentos 1 a 7 são mostrados na figura 10. 

Figura 10 - Resultados do teste de tração CA-60 5,0 mm.

Como o valor mínimo de 1,05 para a relação elástica, definido pela norma NBR ABNT 
7480/2007, não foi alcançado, foi necessário realizar experimentos adicionais com o objetivo de 
aumentar a essa relação. 



65 1o Trimestre de 2015 – 

Após a análise das propriedades mecânicas dos vergalhões, verificou-se que 
a concentração de tensões mecânicas introduzida pelo processo de laminação a frio 
poderia estar ocasionando a redução da relação elástica. Decidiu-se então, confec-
cionar um dispositivo mecânico a ser instalado no final do trem de laminação a frio 
para realizar o alívio de tensões do produto.

Na figura 11 são apresentados os resultados das propriedades mecânicas obtidas 
após a laminação utilizando o dispositivo de alívio de tensões. Verifica-se que o alí-
vio de tensões produziu uma queda acentuada no limite de escoamento do material 
que passou a ser 654 MPa e que o limite de resistência sofreu uma redução menor e 
ficou em 710MPa. Em virtude disso a relação elástica aumentou consideravelmente 
atingindo 1,09 superando o mínimo exigido por norma, que é de 1,05. Desta forma o 
objetivo principal dessa investigação foi atingido.

O que pode ter contribuído para a queda dos valores das propriedades mecâni-
cas do vergalhão foi o alívio de tensões residuais devido à presença de precipitados 
de carbonetos de ferro na ferrita. De acordo com o diagrama Fe-Fe3C quando a aus-
tenita se transforma em ferrita, ocorre a mudança da estrutura cristalina de CFC para 
CCC. Como a solubilidade do carbono na ferrita é menor que na austenita o excesso 
deste precipita em forma de cementita (Fe3C) devido ao resfriamento lento.A diferen-
ça de dureza entre o precipitado e a matriz ajuda a elevar nível de tensão residual no 
material o que pode ser aliviado pela atuação do dispositivo, devido ao amolecimento 
por deformação.

Observa-se que no experimento 4, com resfriamento mais rápido em relação 
ao 5, provavelmente ocorreu uma maior retenção de C e N intersticiais, consequen-
temente menor precipitação de carbonetos, portanto maior o valor do limite de esco-
amento. A temperatura inicial utilizada para a formação de espira nesse experimento 
foi 870ºC e a taxa de resfriamento de 14ºC/s. No experimento 5 utilizou-se uma menor 
taxa de resfriamento, 10ºC/s, pois a temperatura inicial para formação da espira foi 
910ºC, o que provocou uma maior precipitação de carboneto de ferro em relação ao 
experimento anterior com consequente diminuição do limite de escoamento. O efeito 
obtido pela utilização do dispositivo de alívio de tensões nesse último experimento 
também foi mais intenso, o que permitiu a obtenção da relação elástica de 1,09.

Figura 11 - Resultados das propriedades mecânicas do CA-60 com e sem dispositivo: experimentos 4 e 5.
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De acordo com a análise estatística foi possível verificar que os resultados 
dos testes foram satisfatórios, sendo que o valor médio obtido para LR / LE de 1,09 
no experimento 5 garante uma significativa absorção de energia plástica antes de 
eventual fratura prevenindo a falha prematura dos vergalhões.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Foi observado que para todos os testes o tamanho médio de grão encontrado 
foi o ASTM 9, não sendo possível com a configuração dos experimentos montados 
obter tamanhos de grãos maiores.

De acordo com a regressão múltipla realizada, das variáveis de processo in-
vestigadas nesse trabalho a que apresentou maior influência na alteração do limite 
de resistência do fio-máquina foi a temperatura de conformação das espiras.

As bobinas dos experimentos na laminação a quente quando laminadas a 
frio não alcançaram o valor de relação elástica mínima especificada pela norma 
ABNT NBR 7480/2007 de 1,05. Isto foi associado às tensões residuais envolvidas 
no processo.

Em virtude da maior taxa de resfriamento usada no formador de espiras no 
experimento 4 ocorreu maior retenção de carbono intersticial em relação ao expe-
rimento 5, consequentemente a precipitação de carbonetos foi menor produzindo 
maior valor do limite de escoamento. A taxa de resfriamento usadas foram 14ºC/s 
e 10oC/s, respectivamente. Por outro lado, no experimento 5, com menor taxa de 
resfriamento,ocorreu maior precipitação de cementita com consequente diminuição 
do limite de escoamento. O resultado obtido pela utilização do dispositivo de alívio 
de tensões nesse último experimento também foi mais intenso.

O CA-60 após passar pelo dispositivo para alivio de tensões mecânicas, no 
experimento 5, apresentou resultados de relação elástica que atendem a norma 
ABNT 7480/2007. O valor médio obtido passou de 1,04 para 1,09, utilizando aço 
baixo carbono com bitola do fio máquina de 6,5mm. Grande parte dos processos in-
dustriais utiliza a bitola de 5,50mm para fabricar CA-60. A possibilidade de aumen-
tar o diâmetro do fio máquina de entrada no laminador a frio, traz ganho significativo 
na produtividade industrial.
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