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Reforços na suportação de bandeja, recheios e outro s internos  
de Torres de Processamento 

1. Definições 
1.1. Torres de processamento 
Torres, também denominadas “colunas”, servem para realizar as operações físicas de destilação, 
absorção e retificação, extração, etc. 
São compostas de um casco cilíndrico vertical, fechado nas extremidades superior e inferior por 
dois tampos, normalmente elipsoidais ou torisféricos, formando um vaso de pressão vertical, e por 
seus diversos acessórios, denominados “internos”. 
 

  
 
1.2. Tipos de internos mais comuns em Torres de processamento: 

• Bandejas; 
• Panelas de retirada; 
• Leitos de recheio randômico ou aleatório; 
• Recheio estruturado; 
• Distribuidores; 
• Coletores. 

 
1.2.1. Bandejas 
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Bandejas ou pratos são utilizados em sistemas com pressão atmosférica, ou pressurizados e até 
sob vácuo, com altas cargas de líquido. 
São fabricadas com painéis autoportantes de chapas finas, que atuam também como vigas de 
suporte. Os painéis são montados sobrepondo-se uns com outros, formando uma coleção de 
painéis e as vantagens são facilidade de fabricação e rapidez de instalação.  
São fornecidos em diversos materiais como aço carbono, aço inox, titânio e ligas exóticas.  
São, fabricados para.  
 
Podem ser dos tipos: 

• Pratos perfurados, basicamente uma chapa com furos; 

 
 

• Pratos com borbulhadores, chapa com furos, sobre os quais são montados os 
borbulhadores circulares ou retangulares (caps), como pequenas chaminés cobertas; 

 
 

• Pratos valvulados, chapa com furos nos quais são montadas válvulas (chapas com 
batentes que guiam e limitam sua abertura), cuja abertura varia com o fluxo de vapor, de 
maneira a não permitir vazamentos de líquidos.  

 
. 
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1.2.2. Panelas de retirada 
São bandejas especiais que têm a finalidade de remover frações líquidas ao longo das seções, 
promovendo as retiradas intermediárias.  
Estas retiradas podem ser parciais ou totais.  
Panela de retirada total, todo o líquido que desce até a panela é retirado, não transborda para a 
bandeja inferior, e enviado como produto especificado; 
Panela de retirada parcial, apenas uma parte do líquido que desce até a panela é retirado, como 
produto ou para refluxo.  
 
1.2.3. Leitos de recheios 
São torres que contêm, ao invés de bandejas, seções preenchidas com elementos diversos, 
denominados recheios, cuja finalidade é prover uma grande superfície de contato líquido-vapor. A 
tendência atual é a substituição das seções com bandejas por leitos recheados, com a finalidade 
de reduzir a queda de pressão e aumentar o rendimento do processo. 
 

 
 
1.2 3.1. Suportes de recheio 
O suporte de recheio deve ser robusto a fim de resistir ao peso do mesmo e aos esforços resultantes 
da circulação dos fluidos durante a operação. Entretanto, deve ter também uma grande área livre 
para permitir a passagem do líquido, sem causar inundação da torre. 
Os tipos mais usados são: 

• Grades de aço, componente de apoio e suportação de recheio randômico formado de grade 
fabricada com barras metálicas de 50 a 75 mm de largura e de espessura de 14 a 16 USG. 

• Placas de aço perfuradas, componente de apoio e suportação de recheio estruturado, 
fabricado de chapa fina conformada em ondas e perfurada. 
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1.2.3.2. Grade limitadora de recheio 
É o elemento instalado no topo do recheio, envolvido em tela, para evitar a saída e arraste de 
pedaços do recheio em operação. 
 

 
 
1.2.3.3. Recheio randômico 
São largamente empregados em sistemas com baixas vazões de líquido, sendo que a baixa perda 
carga favorece também sua aplicação em sistemas a vácuo. 
São de fácil instalação e manutenção e fabricados de aço carbono, aço inox, cobre, alumínio, ligas 
exóticas e materiais termoplásticos. 
 
Metálico - IMTP (International Metal Tower 
Packing) 

 

Metálico - Pall Ring 

 
 

Metálico - HiPak 

 

Plástico - Pall Ring  
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1.2.3.4 Recheio estruturado  
Consistem de peças contínuas de chapas finas de metal, espessuras de 0,004” a 0,008”, 
compactadas em blocos de 9” a 10” de altura, em aço inox, titânio e ligas exóticas. 
Cada leito é formado de vários recheios, conforme o projeto. 
Recheios estruturados são amplamente utilizados em processos que exigem baixíssima perda de 
carga e alta eficiência. São os mais empregados em sistemas a vácuo, e em outros sistemas não 
espumantes e com baixo teor de sólidos. 
 
Os recheios estruturados são fabricados com chapas corrugadas-perfuradas e a geometria 
especial resulta em um contato e distribuição excelentes entre as correntes de líquido e vapor, 
fornecendo maior capacidade, maior eficiência e baixas perdas de carga quando comparadas com 
bandejas ou recheios randômicos. 
 

 
 
1.2.4. Outros internos são: 
 

• Eliminadores de Névoa 

 
 

Distribuidores / Redistribuidores de Líquido 
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Alimentadores de Líquido 

 

Coletores de Líquido 

 
 

 
2. Principais causas de falhas de internos 
• Fabricação incorreta: as peças componentes não se ajustam, dificultando a montagem; 
• Instalação incorreta; montagem errada, folgas exageradas, causando perda de eficiência e 

transtorno no processamento; 
• Materiais impróprios: problemas de corrosão; 
• Eventos anormais de operação: partida, parada e emergências, que podem causar deformação 

ou desabamento de internos; 
• Operação instável: pressão ou temperatura variável, choque térmico. 
 
3. Principais causas de problemas de desabamento e deformação de internos 
3.1. Água ou vapor d’água e condensado na carga de alimentação da torre: 
A presença de água ou condenado leva à evaporação súbita. 
Como o vapor tem peso específico cerca de 10 vezes inferior ao da água ou condensado, há uma 
expansão correspondente do volume que entra na torre,  criando ondas de pressão que impactam, 
principalmente os internos próximos e se propaga ao longo da torre. 
Recomenda-se que os internos e seus suportes que são atingidos sejam verificados para o 
carregamento de baixo - para - cima, correspondente à pressão eventual ascendente de 1500 
kgf/m². 
 
3.2. Nível alto de líquido na entrada da torre: 
A perda de controle do nível de líquido, no fundo da torre, leva o vapor a transportar o líquido, que 
age como golpes de martelo sobre os internos.  
 
3,3. Variações súbitas de pressão: 
A força devido à pressão variável energiza o fluido, tirando os internos do lugar. 
 
3.4. Drenagem muito rápida;  
O esgotamento repentino da torre cria uma força sobre os internos. 
 
3.5. Variações súbitas das condições de operação  
Causam tensões severas e danos nos internos. Isso inclui partidas e paradas de emergência e 
“upsets” de operação. 
 
4 Melhorias para o aumento da confiabilidade dos in ternos  
4.1. Presença de água e condensado na carga 
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Com relação presença de condensado ou água na tubulação de entrada de carga, avaliar o 
processo e alterar os equipamentos à montante da torre, para prevenir a entrada de água ou 
condensado. 
 
4.2. Inundação (“flooding”) da torre 
Aprimorar o controle de nível do fundo da torre. 
 
4.3. Reforço dos internos e seus suportes 
Normalmente os internos resistem bem às forças que atuam de cima para baixo (“crushing”). 
As falhas estruturais dos internos, mais freqüentes, são devidas às forças que empurram de baixo 
para cima (“lifting”).  
Nessa condição as junções de ligação, entre os painéis (bandejas e panelas) e de ligação dos 
painéis com a torre, dobram-se, soltando os atracadores e a bandeja ou panela desaba.  
Processo semelhante acontece também na falha da suportação de recheios, distribuidores, 
coletores e outros internos. 
Na forma de montagem tradicional, os pontos frágeis da bandeja são a ligação entre painéis e a 
fixação dos painéis ao costado da torre. 
Para a construção reforçada da ligação entre painéis devem ser utilizados os parafusos passantes 
(“through bolts”). 
Para a suportação dos painéis no corpo do equipamento devem ser utilizados os clipes de 
cisalhamento (“shear clips”) ou apoios suspensos (“truss lug”).  
Já para os leitos de recheios estruturados são utilizados os tirantes passantes (“tie rods”). 
 
4.3.1. Parafusos passantes (“through bolts”)  
Os painéis devem ser montados conforme a Figura 1.b, chamada de ligação por atrito “friction 
joint”, com parafusos passantes.  
Os parafusos passantes são usados em lugar dos tradicionais atracadores. 
Há as ligações dos tipos sobreposição padrão e sobreposição estendida.  
A sobreposição estendida é usada em painéis mais longos. 
O inconveniente é a exigência de maior controle das tolerâncias na fabricação. 
Para o caso de instalação de novas bandejas em torres existentes é conveniente deixar a furação 
dos painéis para se executada no campo, o que resulta em maior custo de instalação. 
 
Figura 1: Tipos de ligação entre painéis  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ligação com 
parafuso 
sem reforço 

Ligação com 
parafuso e reforço 
pelo atrito 
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Figura 2: Ligação entre painéis com parafuso e atri to 

 
 
4.3.2. Suportes ao corpo do equipamento tipos clipe s de cisalhamento ”shear clips” e 
apoios suspensos (“truss lug”) 
A fixação dos painéis com o anel suporte soldado ao costado da torre deve ser conforme Figura 3, 
chamada de ligação com clipes de cisalhamento ou “shear clips” ou como Figura 4, denominada 
apoios suspensos ou “truss lugs”. 
Estes reforços devem ser usados na instalação de outros internos, além de bandeja e panelas, ao 
costado.  
4.3.2.1. Os clipes de cisalhamento (“shear clips”) são peças em perfil “L” de 3”x 6” x ¼” de 
espessura, 
O “shear clip”, é soldado no anel suporte, junto ao costado, e aparafusado no painel da badeja. 
 
4.3.2.2. Os apoios suspenso (“tuss lugs”) são peças de perfil “[“ de 6” x 1 ½” x ¼” de espessura 
fixados nos painéis por parafusos e soldados ao costados da torre. 
 
Figura 3: Ligação reforçada dos painéis com o costa do com clipes de cisalhamento (“shear 
clips”)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ligação padrão 
com atrito  

Ligação estendida 
com atrito  



                     petroblog-Santini                                                                                 Página 9 de 10 
 

 
Figura 4: Ligação reforçada dos painéis com o costa do tipo “truss lug”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3.3. Tirantes passantes (“tie rods”) 
Para a construção e montagem dos leitos de recheios estruturados devem ser utilizados os tirantes 
(“tie rods”). 
Os tirantes são montados atravessando toda a altura do recheio e fixados na grade suporte do 
leito. 
Uma extremidade é aparafusada à grade suporte e a outra, atravessando todo o leito, é fixada à 
grade limitadora no topo do recheio, formando um sanduíche.  
Nessa construção as chapas finas do recheio estruturado devem ter 0,008” de espessura e as 
barras da grade suporte 14 USG gage de espessura. 
 
 

 

Welded to 
the shell 



                     petroblog-Santini                                                                                 Página 10 de 10 
 

 
 


