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Resumo: As curvas mestre das propriedades mecânicas do propelente sólido compósito foram 

construídas mediante a realização de ensaios de tração e relaxação de tensão em diversas 

condições de temperatura, taxa de deformação e nível de deformação, baseando-se no princípio de 

superposição tempo e temperatura. As curvas mestre assim obtidas fornecem subsídios para avaliar 

a integridade estrutural do grão propelente sob carregamentos mecânicos diversos através da 

utilização de softwares de elementos finitos, tais como as solicitações decorrentes do resfriamento 

pós-cura, ignição e armazenagem do motor foguete. 
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Abstract: Master curves of composite solid propellant’s mechanical properties were constructed 

based on results obtained through tensile and stress relaxation tests carried under several 

temperatures, strain rates or strain levels, according to time and temperature superposition. The 

master curves thus obtained provide subsidies required to assess the structural integrity of 

propellant grain under different mechanical loadings in finite element analysis software, such as 

loadings resulting from thermal cooldown after curing, ignition and storage of the rocket motor. 
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1. Introdução 

 

Propelentes sólidos compósitos são materiais utilizados em motores foguete empregados em 

veículos lançadores de satélites, foguetes e mísseis. Para essa aplicação, tais materiais são 

conformados em formatos específicos denominados grão propelente, estrutura cuja queima dentro 

da câmara de combustão resulta nas forças propulsivas do veículo. 

Esses materiais são constituídos basicamente por uma grande quantidade de partículas sólidas 

de um agente oxidante dispersa em uma matriz polimérica e diversos aditivos que modelam suas 

propriedades mecânicas, térmicas e propulsivas. O oxidante e a matriz utilizados com mais 

frequência são o perclorato de amônio (PA) e o polibutadieno hidroxilado (HTPB ou PBLH) [1], 

respectivamente. Geralmente, alumínio (Al) na forma de partículas também é fração significante da 

composição do propelente, atuando como combustível secundário. Como o HTPB é curado com 

agentes isocianatos multifuncionais, esse compósito pode ser considerado um elastômero altamente 

carregado (até 90% em massa de sólidos) [2]. Apesar da pequena fração na composição, a matriz 

polimérica é componente determinante no comportamento mecânico do grão propelente, 
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conferindo-lhe, portanto, características de sólido viscoelástico [3]. 

Grãos propelentes estão sujeitos a solicitações térmicas e mecânicas durante as diversas etapas 

de sua vida útil.  Falhas no grão propelente podem levar à alteração nas características de queima e 

à falha catastrófica do motor [1,3], tornando de extrema de importância métodos para aumentar a 

sua confiabilidade e margem de segurança, como a avaliação da integridade estrutural do grão [2]. 

Esse procedimento geralmente é suportado por softwares baseados em métodos de elementos finitos 

(MEF) para obter a resposta do grão em função de suas propriedades, geometria e condições de 

carregamento.  

Durante a ignição do motor, altas taxas de deformação são impostas ao grão propelente, 

enquanto que a armazenagem e o resfriamento pós-cura impõem solicitações caracterizadas por 

longas durações. Dada a dificuldade de se reproduzir diretamente em ensaios essas taxas de 

deformação ou longas durações, somado à grande variação das propriedades do propelente 

compósito em função desses parâmetros devido a sua natureza viscoelástica, as curvas mestre [4,5] 

das propriedades mecânicas do propelente se tornam parâmetros necessários para simular, através 

de MEF, a resposta do material nessas condições de carregamento. 

O presente trabalho tem por objetivo a construção das curvas mestre de propriedades mecânicas 

de propelentes sólidos compósitos a base de PA/Al/PBLH, visando obter os subsídios necessários à 

análise estrutural de grão propelente em condições de carregamento de resfriamento pós-cura do 

grão, armazenagem e ignição do motor. 
 

2. Experimental 

 

O propelente compósito utilizado nesse estudo foi produzido pela AVIBRAS Indústria 

Aeroespacial. A composição do propelente e os valores exatos dos parâmetros de ensaio não serão 

apresentados devido à necessidade de preservação da propriedade intelectual da empresa. Bateladas 

de propelente de mesma formulação foram processadas em misturador interno tipo planetário e 

curadas em matrizes fechadas, de onde foram retirados os corpos de prova para os ensaios. 

O limite de resistência à tração (σ), alongamento na tensão máxima (ε) e módulo tangente 

inicial (E) do material foram determinadas através de ensaios de tração realizados conforme a 

norma STANAG 4506, em uma máquina de ensaios universal Instron com célula de carga de 500N 

e câmara térmica. Foram realizados ensaios em quatro velocidades de deslocamento com ordens de 

grandeza distintas e, em cada uma, cinco temperaturas diferentes. Para cada condição de ensaio 

foram utilizados três corpos de prova, a partir dos quais a média de cada propriedade foi calculada. 

O módulo de relaxação (E(t)) do propelente foi determinado através de ensaios de relaxação 

de tensão conduzidos de acordo com a norma STANAG 4507 e utilizando os mesmos equipamentos 

descritos acima. Uma velocidade inicial de 30mm/min foi utilizada até atingir-se o nível de 

deformação desejado, mantendo-o constante durante 1 hora em seguida. Foram utilizados quatro 

níveis de deformações distintos e, em cada um, as mesmas cinco temperaturas que foram utilizadas 

nos ensaios de tração. Foram utilizados dois corpos de prova para cada condição. 

 

3. Resultados e Discussão 

 

Os resultados apresentados nesta seção não contemplam valores numéricos das propriedades em 

virtude da necessidade de preservação da propriedade intelectual da empresa. Neste contexto, a 

discussão dos resultados tem caráter qualitativo e se concentra na obtenção e utilização dos 
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subsídios para a realização de simulações em MEF. As informações referentes aos parâmetros de 

ensaio encontram-se apenas enumeradas em ordem crescente, de forma que as temperaturas variam 

no sentido T1 < T2 < T3 < T4 < T5, as velocidades na ordem V1 < V2 < V3 < V4 e assim por diante. 

A Figura 1 apresenta o módulo de relaxação do material obtido em cada temperatura no nível de 

deformação ε1 e o módulo tangente inicial do propelente compósito em função das condições dos 

ensaios em tração, sendo o módulo tangente representado pela regressão linear dos pontos em cada 

temperatura. É possível observar o incremento do módulo com a diminuição da temperatura ou o 

aumento da taxa de deformação, como esperado para materiais viscoelásticos. 

 

      
Figura 1. Módulo de relaxação e módulo tangente inicial do compósito. 

 

Essas curvas foram deslocadas de acordo com o princípio de superposição tempo e temperatura 

para a construção de curvas mestre, sendo os fatores deslocamentos ajustados através da equação de 

Williams-Landel-Ferry (WLF) [4], exibida na Equação 1. Foram assumidos os valores universais 

das constantes [1] e uma temperatura de referência 50°C acima de Tg, como pode ser visto na 

Equação 1. A correção T/Tref foi incorporada ao valor das propriedades [1,4]. 
 

 
       (Equação 1) 

 

      
Figura 2. Curvas mestre de módulo tangente inicial e de módulo de relaxação. 

 

A curva de módulo tangente inicial pode ser utilizada para a simulação da resposta do material 

sob carregamentos mecânicos de curta duração, como o de pressurização de ignição do motor. 

Assume-se como elástico o comportamento do propelente nesse caso, desprezando os efeitos do 

tempo. Já para solicitações de maior duração, como o resfriamento pós-cura ou armazenagem, a 

simulações devem considerar o comportamento viscoelástico do material, tornando necessária a 

utilização das curvas mestre de módulo de relaxação. Em ambos os casos, as curvas mestre 
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alimentam softwares de MEF que, em conjunto com a definição da geometria do grão e condições 

de contorno aplicáveis, fornecem a resposta do material às solicitações impostas.  

Critérios de falha são utilizados para avaliar quão distante o estado de tensões ou deformações 

simulado está de uma possível falha. Critérios comumente utilizados para propelentes compósitos 

baseiam-se nas curvas mestre de limite de resistência a tração e de alongamento na tensão máxima 

[3]. Essas curvas foram obtidas para o compósito em estudo da mesma maneira do que as curvas 

apresentadas anteriormente, exceto por não incorporar a correção T/Tref ao alongamento. Ambas as 

curvas mestre estão apresentadas na Figura 3. 
 

      
Figura 3. Curvas mestre de limite de resistência à tração e alongamento na tensão máxima. 

 

É possível observar que com a construção das curvas-mestre, o domínio de taxas de deformação 

onde as propriedades do compósito foram determinadas, que abrangia uma faixa de três ordens de 

grandeza, foi expandido para doze ordens de grandeza, incluindo resultados em taxas geralmente 

difíceis de serem praticadas em ensaios. 

 

4. Conclusão 

 

A metodologia de caracterização proposta se mostra viável para subsidiar o processo de 

avaliação da integridade estrutural do grão propelente nas condições de carregamento impostas 

durante o resfriamento pós-cura do grão propelente, a ignição e a armazenagem do motor foguete a 

partir de curvas mestre obtidas pela aplicação do princípio de superposição tempo e temperatura. 
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