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ANEXO 27 
Flutuadores sob a Escada Articulada do Teto Flutuan te 

 
Importante para impedir que o peso da escada crie um afundamento localizado da chaparia do teto, 
possibilitando o acúmulo de água pluvial e/ou de produto, no caso de passagem do produto para 
cima do teto.                   
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ANEXO 28 
 

Teto Flutuante Interno em Tanque de Teto Fixo que a rmazena Produtos Voláteis ou 
Especiais 

1. Objetivo 
Redução de emissões e perdas em tanques de teto fixo. 
 

2. Critérios de projeto de teto flutuante 
Se o teto flutuante é externo, isto é exposto aos elementos climáticos, o teto deve ser construído 
conforme os critérios do API Std 650 Anexo C (external roof, exposed to the elements). 
Se o teto flutuante é interno, isto é protegido dos elementos climáticos, ele deve ser construído 
conforme os critérios do API Std 650 Anexo H (internal roof, protected from the elements).  
 
Fornecedores: HMT ITQ STORAGE SYSTEM 
                                     PETREX 
Teto flutuante interno sobre pernas 

 
Teto flutuante interno suspenso 
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3. Vantagens do uso do teto flutuante interno de Al umínio 
3.1.- O teto flutuante interno aumenta a segurança intrínseca contra incêndio pela ausência de misturas 
explosivas:  
      3.1.1- Abaixo do teto tem-se uma mistura saturada de vapores, acima do limite superior de 
inflamabilidade. 
      3.1.2- Acima do teto tem-se uma atmosfera com pouco vapor, formando uma mistura abaixo do 
limite inferior de inflamabilidade. 
      3.1.3- Se o teto for construído de alumínio ainda se tem a vantagem de não se produzir centelha, 
no caso de eventual choque do teto com o tanque. 
 
3.2.- O teto flutuante interno reduz as perdas do produto por evaporação, e consequentemente as 
emissões contaminantes para a atmosfera. 
 
3.3.- O teto flutuante pode ser fabricado como estrutura modular de alumínio (alloy 3003-H16), 
padronizado, completamente pré-fabricado em oficina, sem serviço de solda ou de radiografia no 
campo, sendo montado por ligações aparafusadas, promovendo uma instalação rápida. 
 
3.4- Construtivamente é uma membrana montada sobre flutuadores tubulares herméticos. 
O seu peso é de 17% a 20% do peso de um similar de aço carbono. 
Devido à grande flexibilidade, dada pela estrutura modular, não adernam nas situações de turbulência 
causadas por "surges", isto é expansão súbita do produto armazenado. 
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3.5.-O uso do Alumínio (alloy 3003-H16), em lugar do aço carbono, permite maior vida útil par o teto, 
sem necessidade de pintura ou revestimento interno de proteção contra a corrosão, mesmo com 
produtos de alto H2S ou enxofre. 
 
3.6.- Em caso de reparo, as seções danificadas podem ser substituídas por outras novas sem serviço 
de solda. 
 
ANEXO 29 

Vedação da Coluna Suporte de Teto Fixo na passagem do Teto Flutuante Interno  

 
 
ANEXO 30 
Tanque de teto tipo Fixo de Cobertura Geodésica com  gomos de Alumínio e flutuante interno 

 
1. Fornecedores: ULTRAFLOTE Corporation 

                            CONSERVATEK   
                            TEMCOR  
                            HMT 
                            VACONO 
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2. Cobertura geodésica de gomos de Alumínio em tanq ue de teto flutuante externo  
A adequação do projeto de um tanque de teto flutuante externo, para cobertura de domo alumínio, 
consiste em colocar o domo sobre o tanque, que passa a funcionar como um tanque com teto fixo e 
flutuante interno, ao se aproveitar o teto flutuante externo existente. 
As adaptações em tanques com teto externo flutuante, para instalar domo de Alumínio, não são 
significativas, pois estes tanques já são projetados como teto aberto.  
 

 
 
O dreno articulado e a escada de acesso ao teto flutuante são removidos. 
 
É requerido instalar a ventilação periférica ("tank circulation vents" – API Std 650 Anexo H item 
H.5.2.2), suficiente para garantir uma atmosfera, acima do teto, abaixo do limite de inflamabilidade. 
Em geral, essa a ventilação é o espaço circular deixado aberto, na conexão do domo com o costado do 
tanque.  
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Além da ventilação periférica, é comum prover um respiro aberto (“vent”)  central de DN 8”, como 
padrão em coberturas geodésicas, que garanta área recomendada pelo API Std 650, Anexo H. 
Para o caso de domo selado (sem ventilação) o vapor proveniente do tanque deve ser conduzido a um 
sistema de recuperação de vapor. 
 
Por ser aberto e sem pressão interna, não há necessidade da ligação frágil “weak roof-to-shell 
attachment”, como em teto fixo cônico, tradicional. 
 
Com relação aos acessórios típicos de teto fixo, do tipo bocas de visita, “vents” para operação normal, 
dispositivos de emergência, etc., não há restrições de instalar na cobertura geodèsica.  
 
Ao passar para tanque com teto fixo, é requerido a instalação de sistema de combate a fogo com 
câmaras de espuma, que podem ser colocadas no teto ou no último anel do costado e o anteparo de 
contenção de espuma.  
 
Portas para acesso em domos geodésicos: normalmente é feito pela remoção de um ou mais painéis 
triangulares, que em média medem de 4,0 a 4,5 m de base e 2,5 a 3,0 m de altura. 
 
Em tanque com cobertura geodésica, com teto flutuante interno de Alumínio, o usual é colocar uma 
escada fixa vertical, feita de tubos, que penetra no teto flutuante. 
 

3. Cobertura geodésica de gomos de Alumínio de tanq ue de teto fixo  
Também é usada em lugar do teto cônico para tanque de teto fixo. 
Neste caso a ventilação periférica não existe e é necessário prover respiros, como em teto fixo cônico. 
 
Os bocais de sobre enchimento (“overflow vents”), conforme parágrafos API Std C.3.1 e H.5.3, devem 
ser previstos no costado. 
 
O limite de Pressão interna em teto tipo Domo Geodésico (“Geodesic dome roof”) é de 25 mm H2O na 
VACONO e de 50 mm H2O na HMT, sem o uso de Válvula de alívio de pressão e vácuo (“Pressure 
and Vacuum Relief valve”). 
 
O limite de temperatura do Domo Geodésico de Alumínio, conforme API Std  650, é de 93C (200F), 
para os gases sob o domo. 
 
Se o tanque é isolado termicamente, também é possível isolar o domo. 
 
Acessórios instalados em Domos Geodésicos: a princípio, são os mesmos de um tanque de teto fixo 
cônico, porém os mais comuns são: 

• Um respiro central; 
• Duas claraboias (“skylights”), podendo ser instaladas outras mais; 
• Uma boca de vista de 30” x 48”; 
• Acessórios adicionais conforme requeridos: bocais de medição (access hatches”), escada 

vertical penetrante no teto flutuante, passarelas internas, etc. 
 
Portas para acesso em domos geodésicos: normalmente é feito pela remoção de um ou mais painéis 
triangulares, que em média medem de 4,0 a 4,5 m de base e 2,5 a 3,0 m de altura. 
 
Em tanque com cobertura geodésica, com teto flutuante interno de Alumínio, o usual é colocar uma 
escada fixa vertical, feita de tubos, que penetra no teto flutuante. 
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Secondary seal: 
Petrobras PW 
type 

Primary seal: 
mechanical shoe type 

Aluminum  Internal 
floating roof 

Liquid 
level 

Vapor 
space 

Fire shield (Note) 

Note: Fire shield is 
installed all around the 
periphery of the roof, to 
assure the injected foam 
stays concentrated on the 
rim, in event of a fire. 



CATÁLOGO DE TANQUES DE ARMAZENAMENTO  
  

  petroblog-Santini                                                                                                      Página 8 de 36 
 

 
 
 

                           
 
Custos de cobertura geodésica da VACONO  
Maio/20008 
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Cobertura geodésica com gomos de Alumínio conforme API STD 650 Anexo G 
• Espessura mínima da chapa de Alumínio, 1,2 mm; 
• Usar em tanque de teto fixo, devido à vantagem de não necessitar de colunas e vigas de suportação 

para o teto; 
• Em tanques de diâmetro > 35 m o custo do investimento é competitivo, e se considerarmos os custos 

de manutenção, durante a vida do tanque, já é vantajoso; 
• Conforme informação dos fabricantes, em um tanque “maracanã” (acima de 500 000 bbl de 

capacidade) o prazo de instalação é de 2 meses; 
• Para controle das emissões e perdas por evaporação esta cobertura não se justifica (há alguma 

redução da taxa de evaporação pela proteção contra a radiação e ventilação), mas, para evitar a 
contaminação com água de chuva, de produtos, como álcool anidro, diesel e QAV é justificável; 

• São estruturalmente muito resistentes à atmosfera salina e eletricamente bons condutores.  
 

 
 
 

 
 

 
Teto flutuante externo  

 

 
Teto flutuante externo com 

cobertura geodésica em 
gomos de Alumínio 

 

� Elimina a drenagem da água de chuva do teto 

Requer um sistema de 
drenagem de chuva 

Não requer sistema 
de drenagem de 

chuva 
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� Elimina as perdas por evaporação 
 

 
 

Riscos de centelhamento Sem riscos de 
centelhamento 

• Descarga atmosférica sobre a 
região do selo periférico 

• Centelhamento devido à 
eletricidade estática acumulada 
entre as partes de aço  

• O Alumínio tem condutividade 
elétrica 700% maior que a do aço.  

• O domo produz a proteção de 
“gaiola de Faraday”, dissipando 
eletricidade estática e efeitos de 
descarga elétrica. 

As perdas por evaporação são 
proporcionais à velocidade do vento, 
pelo vácuo criado em volta do selo, e 

ao próprio tipo de selo utilizado. 

 
Não há o efeito do vento 

na evaporação 
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a-  Há Bocas de visita no teto em gomos? 
O domo de alumínio permite a instalação de Boca de Visita para acesso ao interior do tanque bem 
como de qualquer outro acessório operacional do tanque, os quais deverão ser informados por ocasião 
do projeto do domo de alumínio. 
 

 
 
b- Por acaso é possível remover uma das chapas de alumínio para servir como entrada no interior do 
tanque? 
Não há necessidade de se remover chapas do domo. A entrada no interior pode ser projetada para ser 
parte integrante do Domo de Alumínio. 
 
c- Com é o acesso (descida) do teto em gomos até ao teto flutuante? Há escada interna?  
O Domo de Alumínio com Boca de Visita contém um dispositivo de encaixe para a escada móvel de 
acesso à superfície do teto flutuante (vide foto anexa). 
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d- - Com esse teto se atende aos requisitos da EPA com relação a  EPA Regulations – chapter I – 
subchapter C – Air programs – Part 60 (updated 1999) – Standards of performance for new stationary 
sources”, nos capítulos: 
CFR Title 40 Chapter 1 , Sub-parts 
K (June 11,1973 to May 19,1978); 
Ka (May 19,1978 to July 23,1984); 
Kb (after July 23,1984). 
 
As Normas mencionadas são conhecidas como "New Source Performance Standards (NSPS)" para 
tanques de estocagem. Elas apresentam requerimentos para sistemas de tetos flutuantes e de 
recuperação de vapores.  
   Para o caso de domo com pressão atmosférica (ventilados), comumente utilizado nos Estados 
Unidos, podemos afirmar que o domo Conservatek atende a todas as provisões das referidas normas, 
considerando um teto flutuante também instalado no mesmo tanque. 
  Para o caso de domo selado (sem ventilação) o domo Conservatek atende a todas as provisões das 
referidas normas, considerando que o vapor proveniente do tanque seja conduzido a um sistema de 
recuperação de vapor ou outro dispositivo de controle devidamente normalizado. 
 
ANEXO 31 

Utilização de Cobertura de DOMO Geodésico em Teto d e Tanque 
 

1- Objetivo 
Os DOMOS geodésicos são muito utilizados com cobertura de tanques de armazenamento 
atmosférico, de teto fixo, de teto fixo com flutuante interno e de flutuante externo. 
 
A cobertura com DOMOS geodésicos é uma estrutura pré-fabricada, de vigas "I" de Alumínio, cobertas 
com painéis, fabricados também de Alumínio, de forma domo esférico e auto-suportado, isto é se 
apoiando apenas, localizadamente, na periferia do costado do tanque, e dispensando as colunas de 
suportação do teto fixo cônico convencional. 
 
Não necessitando das colunas de suportação se evita a carga pontual sobre o fundo do tanque, que 
leva às falhas nas soldas da chaparia do fundo responsáveis pelo vazamento de produto e 
contaminação do subsolo. 
    
São construídos em estrutura modular de alumínio (alloy 3003-H16), de gomos padronizados, 
completamente pré-fabricados em oficina, sem serviço de solda ou de radiografia no campo, sendo 
montado por ligações aparafusadas, promovendo uma instalação rápida. 
 
O uso do alumínio (alloy 3003-H16) em lugar do aço Carbono, para a construção da cobertura, permite 
maior vida útil, sem necessidade de pintura ou revestimento interno ou externo de proteção contra a 
corrosão. 
 
O API STD 650 Anexo G regula o projeto e a fabricação dos DOMOS geodésicos. 
 
2- Tanque de Teto Flutuante externo 
No caso de Tanque com Teto Flutuante externo, a cobertura com DOMO apresenta as seguintes 
vantagens: 
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Teto flutuante externo  

 

 
Teto flutuante externo com 

cobertura geodésica em 
gomos de Alumínio 

 

� Elimina a drenagem da água de chuva do teto 

Requer um sistema de 
drenagem de chuva 

Não requer sistema 
de drenagem de 

chuva 
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 � Maior segurança contra descargas atmosféricas 
 

 
 
 

� Minimiza as perdas por evaporação 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riscos de centelhamento Sem riscos de 
centelhamento 

• Descarga atmosférica sobre a 
região do selo periférico 

• Centelhamento devido à 
eletricidade estática acumulada 
entre as partes de aço  

• O Alumínio tem condutividade 
elétrica 700% maior que a do aço.  

• O DOMO produz a proteção de 
“gaiola de Faraday”, dissipando 
eletricidade estática e efeitos de 
descarga elétrica. 

As perdas por evaporação são 
proporcionais a velocidade do vento, 
pelo vácuo criado em volta do selo, e 

ao próprio tipo de selo utilizado 

 
Não há o efeito do vento 

na evaporação 
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3- Tanque de Teto Fixo com Flutuante interno 
O DOMO é recomendado para substituir o teto Fixo Cônico suportado em estrutura interna, quando há 
necessidade de haver um Flutuante interno. 
As vantagens são: 

a- Como o DOMO é autoportante, isto é, apoiado somente na periferia do costado, não há 
necessidade de aberturas no Flutuante interno para passagem pelas colunas de apoio do Teto 
Cônico; 

b- A perda por evaporação é mínima, pois não há as aberturas de passagem das colunas internas, 
como no Teto Cônico. 

 
4- Tanque de teto Fixo 
O DOMO é recomendado para substituir o Teto Fixo Cônico suportado, em grandes diâmetros (acima 
de 40 m), para a redução dos custos de manutenção do teto de aço Carbono e da estrutura metálica 
interna, de suportação do teto.  
 
5- DOMO X Produto armazenado 
Em tanques de armazenamento de Diesel, Biodiesel, HBio. QAV, Álcool e Produtos C5+, é previsto 
tanque com cobertura para evitar a contaminação do produto com água da chuva e reduzir o efeito da 
insolação e do vento nas perdas por evaporação. 
 
6- Vantagem econômica 
Para tanques com diâmetro acima de 40m, o custo de investimento do DOMO em Alumínio é 
equivalente ao teto fixo de aço Carbono, com a vantagem dos custos de manutenção que são bem 
menores.
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7- Comparação entre o Teto Fixo Cônico e o Teto DOM O, ambos com Flutuante interno 
 

TETO FIXO TIPO CÔNICO COM TETO FLUTUANTE INTERNO TETO FIXO TIPO DOMO COM TETO FLUTUANTE INTERNO 
Teto flutuante interferindo com as colunas de sustentação do teto cônico 
 

 
 

Teto flutuante modulado de Alumínio, sem qualquer interferência com o 
DOMO que é autossustentável. 
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8- Exemplos de tanques com cobertura em DOMO na Pet robras 
 
8.1- Tanque de Diesel na REPLAN: Diâmetro: 21,0 m 
O DOMO foi montado ao lado do tanque e instalado sobre o costado com guindaste. 
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8.2- Tanque da TRANSPETRO: Diâmetro 54860 mm 
O DOMO foi montado dentro do tanque e içado com TIRFOR. 
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ANEXO 32 
Nicho recortado no teto flutuante para encaixe do m isturador 
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ANEXO 33 
Pernas Suportes de Teto Flutuante (Roof Legs) 
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ANEXO 34 
 

Boca de Visita Estanque de Compartimento de Flutuad or de Teto Flutuante 
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ANEXO 35 
 
Utilização de Selo de Vedação Periférico no Espaço Anular de Vapor de Teto Flutuante 
 
1. Teto Flutuante Externo (External Floating Roof A PI Std 650 Anexo C) 
Para teto flutuante externo é requerido o selo duplo: primário + secundário. 
• Selo primário pode ser do tipo: 

a- Selo Mecânico com Sapata Metálica (“Mechanical shoe seal”) comprimido sobre o 
costado do tanque; ou 

b- Selo de Espuma montado, penetrando no produto (“Liquido mounted seal”); 
• Selo secundário conforme Selo PW da Petrobras. 
 
Esquema da selagem dupla com selo mecânico e selo P W 
 

 
 
2. Teto Flutuante Interno (Internal Floating Roof A PI Std 650 Anexo H) 
Para teto flutuante interno o selo pode ser simples ou duplo. 
• Simples: Selo Mecânico com Sapata Metálica comprimido sobre o costado do tanque. 
• Duplo: Selo primário de Espuma montado acima do produto (“Vapor mounted seal”) + Selo 

secundário PW da Petrobras. 
 
Nota: Selagem do teto flutuador interno: 
Tipos de Selo conforme 40 CFR 65.43 - Fixed roof with an internal floating roof (IFR).  
TITLE 40 - PROTECTION OF ENVIRONMENT 
CHAPTER I - ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY 
SUBCHAPTER C - AIR PROGRAMS 
PART 65 - CONSOLIDATED FEDERAL AIR RULE 
subpart c - STORAGE VESSELS 
 
65.43 - Fixed roof with an internal floating roof ( IFR). 
  (a) IFR design requirements . The owner or operator who elects to control storage vessel 
regulated material emissions by using a fixed roof and an internal floating roof shall comply 
with the design requirements in paragraphs (a)(1) through (4) of this section. 
  (1) The internal floating roof shall be designed to float on the stored liquid surface except 
when the floating roof must be supported by the leg supports. 
 
  (2) Except as provided in paragraph (a)(3) of this section, the internal floating roof shall be 
equipped with a closure device between the wall of the storage vessel and the floating roof 
edge and shall consist of one  of the following devices:  
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   (i) A liquid-mounted seal. 
   (ii) A metallic shoe seal. 
   (iii) Two continuous seals mounted one above the other. The lower seal may be vapor-
mounted. 
 
3. Selos Para Teto Flutuante (“Floating Roofs”) par a Tanques de Armazenamento  
Fonte: 40 CFR 60, Subpart Kb 
  
3.1 Para Teto Flutuante Externo  
Arranjo requerido: selo duplo (primário + secundári o). 

3.1.1 Selo primário 
3.1.1.1 Fabricado pela HMT: Selo Mecânico com Sapat a Metálica (“Primary Scissor 
Shoe Seal”)  comprimido sobre o costado do tanque. 
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3.1.1.2 Fabricado pela LAND and MARINE: Selo Mecâni co com Sapata Metálica 
(“Mechanical shoe seal”)  comprimido sobre o costado do tanque 

 

 
 

3.1.1.3 Fabricado pela HMT : Selo de Espuma montado, penetrando no produto 
(“Liquido mounted seal”) 

 
3.1.2 Selo secundário 
3.1.2.1 Conforme Selo PW da Petrobras: Norma de fab ricação e montagem N-1742  
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   3.1.2.2 Fabricado pela HMT 
 

 
 
3.2 Para Teto Flutuante Interno  
Arranjos alternativos:  
3.2.1 Selo simples 
• Fabricado pela HMT: Selo Mecânico com Sapata Metálica (“Mechanical shoe seal”) 

comprimido sobre o costado do tanque. 
 
3.2.2 Selo duplo: primário + secundário 
3.2.2.1 Selo primário: Fabricado pela HMT Selo primário de Espuma montado acima do 
produto (“Vapor mounted seal”). 
 
3.2.2.2 Selo secundário: Fabricado pela HMT 
 

 
 
 
4 Specification for Floating Roof Seals 

Specification of the rim seal for floating roof wel ded aboveground storage tanks 
 
4.1 Mechanical-shoe primary seal P rimary seal 
A mechanical shoe seal is a series of overlapping metal sheets (shoes) that form a ring 
around the floating roof, attached to the floating roof with hanger mechanisms, and held 
against the tank shell by tension devices.   
A vapor barrier fabric covers the space between the top of the shoe and the top of the 
floating roof. 
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The complete assembly is initially designed to permit to accommodate variations in rim space 
due to the roof movement from 200mm (8”) at maximum and 50 mm at minimum.   
 
4.1.1 Shoe plates 
The shoe plates are forced to assure a uniform pressure against the tank shell by 
compression devices, that have the ability to expand and contract as required to 
accommodate irregularities in the tank shell. 
•    A 1” break along the top and bottom edges of each shoe is required. 
•    All shoes shall be fabricated from 18-gauge austenitic stainless steel;  
• Each shoe shall be independent of every other shoe.   
• Shoes shall overlap each other by 2” at each end, providing free movement to deal with 

tank irregularities. 
• For external floating roof, the shoes shall extend 24” min above the liquid and penetrate 

4” min into the liquid  
• For internal floating roof,  the shoes shall extend 6” above the liquid and penetrate 4” 

into the liquid  
 
4.1.2 Hanger assembly 
To be used pusher bars and plates for assuring a uniform pressure of the shoe plates on tank 
shell. 
The minimum pressure to be exerted on the shell wall is 0.20 kgf/cm². 
• Hanger mechanisms attach the shoes to the floating roof.  Austenitic stainless steel are 

required. 
• Hanger mechanisms shall not be farther apart than 48” center-to-center, measured on the 

shoe. 
• Quarter hardened stainless steel tension devices shall be installed in conjunction with 

each hanger mechanism and between each hanger mechanism.  Coil springs and / or 
counterweights are not acceptable. 

• All connections are bolted; welding is not permitted. 
 
4.1.3 Vapor barrier 
The Mechanical-shoe seal is provided with a continuous vapor barrier membrane that is 
connected to the top of the shoe plate and to the floating roof to minimize vapor losses from 
this area.  
• The vapor barrier elastomer fabric material compatible with the product to be stored shall be 

provided.  
• Laminated Teflon® fabric is specified to provide durability and compatibility. 
 
4.1.4 Materials of Construction 
• Shoe plates: stainless steel;  
• Vapor barrier continuous seal: high quality Teflon material;  
• Hanger assemblies: plates, bars, bolts and nuts: stainless steel;  
• Fixings: all stainless steel. 
Note:  

a- Stainless steel means the materials: ASTM A 240 Gr 304 / 410 / 405 / 439 or 
equivalents; 

b-   HMT Normal materials and dimensions 
     18 gauge (1.2mm) stainless steel shoes [48” (1,219.2mm) x 144” (3,657,0mm)]; 
     16 gauge (1.5mm) ¼ hardened stainless steel pusher bars and pusher plates; 
     Stainless steel scissor hanger assemblies; 
     Stainless steel hold down channel; 
     Stainless steel bolting hardware; 
     HDPE fabric support straps; 
     VS-10 (10 mil laminated Teflon) vapor barrier. 
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4.2  Petrobras PW secondary seal 
PW seal is a patent of Petrobras and shall be used as secondary seal, over the primary seal. 
For design, manufacturing and assembling specifications see the Petrobras standards: 
N-1742 Tanque de teto flutuante – Selo PW Fabricação e Montagem; 
Manufacturer has to include the shunts on the seal to promote the effective and continuous 
electric contact of the roof and the tank shell, according to API Std 2003. 
 
4.3 WBIFR Construction Works in World Wide Customer’s J ob Site 
www.worldbridge.co.kr 
Single Wiper Seal 
THE VAPOR MOUNTED SINGLE WIPER SEAL is designed to prevent vapor leakage and to 
protect from possible VOC and vapor loss.  
This standard seal design called SINGLE WIPER SEAL  is made from elastic synthetic rubber 
and special polyethylene materials. 

 
 
Double Wiper Seal 
THE VAPOR-MOUNTED DOUBLE WIPER SEAL is designed to provide a double sealing 
system technology using elastic synthetic rubber products. 
This standard seal design called DOUBLE WIPER SEAL  is made from high quality elastic 
synthetic rubber and polyethylene material. 
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Foam Seal 
THE LIQUID-MOUNTED FOAM SEAL  is designed to install a complete sealing system, 
which is composed of foam filled section with various suitable envelope materials.  
Teflon (PTFE) envelope materials are also available to provide long service life for BTX and 
high aromatic content products tanks.  
And also use PTFE (Teflon) two layers envelop product to get more reliable seals service life 
on your tank. 
 

 
 
Foam + Single Wiper Seal 
This seal is designed to install a double sealing system, which is composed of PRIMARY 
FOAM FILLED SEAL AND SECONDARY WIPER SEAL and prevents vapor loss of liquid 
products completely. 
PTFE (Teflon) envelope materials are also available to provide long service life for BTX 
products tank. This standard design can effectively reduce VOC emission and product 
losses. 
We believe this type of seal design will give you the most reliable seal performance on your 
tank. 
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Mechanical Shoe Seal 
This seal is designed especially for long service life under no repair and maintenance works 
in Oil Companies as well as many oil tank terminals.  
This seal system is good for high aromatic service tank like a BTX and all kinds of petroleum 
storage tanks.  
Stainless steel 304 shoe plate and other materials are used for steel parts and PTFE (Teflon) 
is used for continuous seal.   
The whole seal service life exceeds more than thirty (30) years.  
Other continuous seal materials are also available upon specific liquid storage. 
 

 
 
Fixed Roof Tank with Internal Floating Roof 
The internal floating roof in a fixed roof tank with IFR design must float on the liquid surface 
except when the floating roof must be supported by the leg supports.  
The internal floating roof must be equipped with a continuous seal between the wall of the 
tank and the floating roof edge.  
The continuous seal must be either a single continuous seal that is either liquid-mounted or 
a metallic shoe seal or two continuous seals mounted one above the other. 
A liquid-mounted seal is a foam or liquid filled primary seal mounted in contact with 
hazardous waste between the tanks wall and the floating roof continuously around the 
circumference of the tank.  

 
A metallic shoe seal is a continuous seal constructed of metal sheets which are held vertically 
against the wall of the tank by spring weighted levels or other mechanisms and is connected 
to the floating roof by braces or other means. 
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If a metallic shoe seal is used for the primary seal, the metallic shoe seal must be designed 
so that one end extends into the liquid in the tank and the other end extends a vertical 
distance of at least 61 centimeters above the liquid surface.  

 
If two continuous seals are used the lower seal may be a vapor mounted seal.  

 

 
Each opening, with the exception of automatic bleeder vents, in a noncontact internal floating 
roof must provide projection below the liquid surface. 
 
Each opening in the internal floating roof must be equipped with a gasketed cover or a 
gasketed lid except for leg sleeves, automatic bleeder vents, rim space vents, column wells, 
ladder wells, sample wells and stub drains.  
 
Each penetration of the internal floating roof for the purpose of sampling must have a slit 
fabric cover that covers at least 90 percent of the opening. 
 
Each automatic bleeder vent and rim space vent must be gasketed.  
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Each penetration of the internal floating roof that allows for passage of a column supporting 
the fixed roof must have a flexible fabric sleeve seal or a gasketed sliding cover. 
 
The filling, emptying or refilling process must be continuous and completed as soon as 
possible.  
 
Automatic bleeder vents must be closed at all times when the roof is floating, except when 
the roof is being floated off or resting on the leg supports.  
 
Prior to filling the tank, each cover, access hatch, gauge float well or lid on any opening in the 
internal floating roof must be bolted or fastened closed. Rim space vents must be set to open 
only when the internal floating roof is not floating or when the pressure beneath the rim 
exceeds the manufacturer’s recommended setting. 
 
The floating roof and its closure devices must be visually inspected by the owner or operator 
to check for defects that could result in air pollutant emissions.  
 
A partial listing of defects include: the internal floating roof is not floating on surface of the 
liquid inside the tank; liquid has accumulated on top of the internal floating roof; any portion of 
the roof seals have detached from the roof rim; holes, tears or other openings are visible in 
the seal fabric; the gaskets no longer close off the hazardous waste surface from the 
atmosphere; or the slotted membrane has more than 10 percent open area. 
 
The owner or operator must visually inspect the internal floating roof components prior to its 
initial filling and through openings on the fixed-roof at least once every 12 months thereafter.  
 
A visual inspection of the internal floating roof, primary seal, secondary seal, gaskets, slotted 
membranes, and sleeve seals must be completed each time the tank is emptied and 
degassed. 
 
The tank must be emptied, degassed for inspection at least once every 10 years. If the 
internal floating roof is equipped with two continuous seals mounted one above the other, the 
owner or operator may visually inspect the internal floating roof, primary and secondary 
seals, gaskets, slotted membranes and sleeve seals each time the tank is emptied and 
degassed.  
 
The tank must be emptied, degassed for inspection at least once every 10 years. 
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ANEXO 36 
Questões sobre o Selo Mecânico de Sapatas Metálicas  

(“Mechanical Shoe Seal”) 
Fabricado pela HMT 

1- Is there any procedure to inspect and to install , if necessary, the seal with the tank 
full of product?  
HMT seals are designed to be installed with the tank in service (full of product).  All 
connections are bolted and are made on the rim above the pontoon cover.  . 
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2- Which is the average lifetime of the metallic pa rts?  
The metallic components of our seals should have a typical life of 20 – 30 years, possibly 
longer, depending on several factors, including product stored, condition of tank shell, and tank 
operating conditions. 

3- Which is the experience about pitting of the par ts due corrosion?  
The metallic components of our seals are available in galvanized steel and stainless steel 
materials.  The material should be selected based on compatibility with the product(s) to be 
stored in the tank.  Stainless materials are more expensive than galvanized, but are 
compatible with a wider range of products and will provide a longer service life.   
Corrosion should not be an issue. 

4- Is there any damage on the shell internal paint due the friction of the shoes?  
HMT seals are designed for each individual tank, taking into account factors such as rim 
space, internal coating, and any other relevant operating conditions of which we are aware.  
The ¼ hardened stainless steel pusher bars and pusher plates used in an HMT Primary 
Scissor Shoe Seal provide just enough tension to keep the shoe against the tank shell 
without creating any wear points.  On a standard shoe (12 foot long), there are three (3) sets 
of pusher bars installed in conjunction with the scissor hangers and three (3) pusher plates 
installed between the hanger assemblies and at the shoe laps.  These provide evenly 
distributed pressure at two different elevations across the face of the shoe. 

5- Confirm if the shunts, according to API Standard  650 paragraph C.3.1.6, will be 
supplied.  

All HMT seals are supplied with shunts in accordance with API 650.  Please note that C.3.1.6 
states that shunts “shall be located above the uppermost seal” which is the secondary.  If the 
PW Secondary Seal does not include shunts, we can provide them as well.   
There are different views on the installation of shunts on primary seals when there is a 
secondary seal, so we typically include them with the primary and let the tank owner make 
the determination. 
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Inform if there is any objection with the shell internally painted and the shunts, that is, the 
electric contact is not disturbed. 

      The interior of many tanks are coated without any problems with the shunts.  

6- How about the force of the seal on the tank wall ? 

 
Endereço da HMT Inc. 
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           Desenho típico de um Selo Mecânico de Sa patas Metálicas (“Mecahnical Shoe Seal”) 

  
 
 


