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Estudo da relação H/D para dimensionamento de tanque de armazenamento 
 

1. Introdução 
Em empresas de óleo&gás ou fábricas de processamento químico, a engenharia de processo define a 
capacidade do tanque de armazenamento de um produto líquido, mas é a engenharia de 
equipamentos quem define o tipo de tanque, as condições de projeto (pressão e temperatura), as 
dimensões, materiais, código e especificações de projeto e construção. 
A seleção do tipo de tanque de armazenamento, em função do produto, deve ser feita através de um 
estudo adequado, levando em consideração: condições e requisitos ambientais, segurança 
operacional, custo do tanque, perdas operacionais e qualidade exigida no produto armazenado. 
 
Os tanques de teto fixo são o tipo mais simples de tanque de armazenamento atmosférico.  
O teto tem a forma de um cone e, geralmente, o teto fixo cônico é suportado, isto é apoiado em 
estrutura interna de vigas e colunas. 

 
 

Os tetos fixos de tanques de menor diâmetro, geralmente até 10 metros, podem ser projetados para 
serem autossustentáveis ou autoportantes e são dos tipos: cônico, em cúpula e em forma de guarda-
chuva, não necessitando de estrutura suporte interna. 

 
 
Os tanques de teto flutuante, são de tipo mais complexo e caro e utilizados para limitar a perda por 
evaporação, de produto combustível ou inflamável armazenado, associada e presente aos tanques de 
teto fixo. Podem ser dos seguintes tipos 

 Teto flutuante tipo pontão pontoon type 
É comumente utilizado em teto flutuante e construído, simplesmente de uma plataforma ou lençol de 
chapas de aço, com um compartimento anular que provê a flutuabilidade. 
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 Teto flutuante tipo deck duplo double deck type 
Os tetos de deck duplo são construídos com dois decks sobrepostos de chapas de aço, sendo o 
interior, entre os decks, todo segmentado em flutuadores concêntricos, portanto apresentam maior 
flutuabilidade, são muito fortes e duráveis, e, como resultado, adequados para tanques de grande 
diâmetro. 

 
 
Para grandes capacidades, acima de 30 000 m³ (aproximadamente 190 000 bbl) são mais 
recomendáveis os tanques de teto flutuante, devido às perdas por evaporação proibitivas nos tanques 
de teto fixo, que causam poluição ambiental e custos financeiros.  
Por ex., no terminal de petróleo bruto da empresa Saudi Aramco, localizado em Ju'aymah, na Arábia 
Saudita, o petróleo é armazenado em tanques de teto flutuante com capacidades de 1,250 MMB 
(198.735 m³) e 1,5 MMB (238.480 m³), provavelmente, os maiores já construídos até hoje, pela 
projetista americana Fluor Projects. 
 
Porém, é relativamente comum tanques de teto flutuante de 15 m (50 ft)) de altura e diâmetro de 95 m 
(315 ft), com capacidade de 95.393 m³ (600.000 barris) de petróleo bruto.  
Na Petrobras, os maiores tanques de teto flutuante são os da Refinaria do Nordeste RNEST, para 
armazenamento de petróleo, com capacidade de 112.138 m³ (705.327 barris) e dimensões, diâmetro 
98,500 x 14,716 m altura. 
 
Os tanques de armazenamento objeto deste trabalho são tanques metálicos, de fabricação e 
montagem soldada, cilíndricos, verticais, instalados acima do solo, de um dos seguintes tipos:  
a) teto fixo: conforme código API Std 650 Corpo de Norma ou Anexo F;  
b) teto flutuante externo: conforme API Std 650 Anexo C;  
c) teto fixo com flutuante interno: conforme API Std 650 Anexo H;  
d) cobertura geodésica, com domo de Alumínio: conforme API Std 650 Anexo G;  
e) sem teto: conforme API Std 650 Corpo de Norma.  
Basicamente, utilizados para serviços não refrigerados, armazenando produto na temperatura 
ambiente ou produto aquecido até a temperatura máxima de 260°C.  
 
O projeto mecânico e estrutural de um tanque de armazenamento inclui além da pressão (atmosférico 
ou de pequena pressão interna), o peso próprio e do líquido armazenado, a consideração de força de 
vento, terremoto ou efeito sísmico, cargas vivas (em operação e em manutenção) e outras forças que 
atuam no tanque.  
Todo tanque requer itens estruturais fixados nele como plataformas, passadiços, escadas, iluminação, 
etc., que devem ser considerados para garantir a estabilidade mecânica do tanque, enquanto ele 
estiver em operação ou vazio, e não apenas calcular-se a espessura da parede do costado devido à 
pressão interna.  
 
Também deve ser considerada a verificação da resistência mecânica para pressão externa (vácuo 
parcial), especialmente quando se pretende aplicar uma camada de gás inerte, para a proteção do 
produto armazenado. 
 
Os tanques cilíndricos verticais usados no armazenamento de petróleo, derivados combustíveis e 
inflamáveis, produtos petroquímicos e mesmo água, são projetados para estar em conformidade com 
os padrões de códigos internacionais, por exemplo, como os americanos API Std 650 e API Std 620, o 
britânico BS EN 14015, e padrões nacionais como a Norma ABNT NBR 7821. 
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A escolha do tipo e dimensões de tanque cilíndrico vertical depende de fatores como: requisitos de 
segurança, proteção ambiental, natureza do fluido a ser armazenado, espaço disponível, relação 
altura/diâmetro e custo operacional. 
 
Os tanques de armazenamento de petróleo e seus derivados, em refinarias de destilação de petróleo, 
geralmente, têm  o diâmetro maior que a altura, por razões econômicas, por serem de grande 
capacidade e distribuírem melhor a carga sobre o solo, do terreno em que estão instalados.  
Por outro lado, em instalações de indústrias químicas podem ser observados tanques de altura maior 
que o diâmetro, por limitações de espaço físico ou por necessitarem de inertização e, portanto, ser 
importante menor superfície de produto exposta. 
 . 
A maioria dos tanques de grande capacidade e, especificamente, quando há agitadores ou 
misturadores montados lateralmente, tem relação altura versus diâmetro-H/D baixa, da ordem de 0,25 
a 0,50, para se garantir a agitação e a homogeneidade do líquido armazenado. 
 
Por outro lado, há certos produtos que devem ser armazenados em tanques que apresentam relações 
H/D maiores, por ex.:  

 Produtos que podem ser oxidados, pelo ar ambiente (caso de óleos lubrificantes) e, por isso, 
necessitam de inertização da superfície do líquido armazenado; 

 Produtos tóxicos também requerem inertização, para que, em caso alívio de pressão, não seja 
expelido o produto nocivo para o meio ambiente.  

 
Uma preocupação constante é o recalque do fundo do tanque, portanto a qualidade do terreno, em 
que o tanque vai ser instalado, deve ser avaliada com sondagens, para definir o projeto de fundação  
mais conveniente, de modo que o recalque absoluto e o recalque diferencial obedeçam a valores 
máximos, aceitáveis pelo equipamento, conforme o projeto civil. 
 
Outra verificação é sobre a necessidade de ancoragem do tanque à base, conforme API Std 650, nos 
seguintes casos:  
a) risco de tombamento do tanque devido à carga de vento;  
b) pressão interna acima da atmosférica, para os tanques projetados de acordo com o Anexo F do 
código API Std 650;  
c) vácuo interno para tanques projetados de acordo com o Anexo V do código API Std 650.  
 
Em síntese, para a definição do diâmetro nominal (D) e a altura nominal (H) de um tanque de 
armazenamento é importante analisar a melhor relação H/D a adotar, caso a caso, em função dó 
espaço físico disponível, da superfície exposta do líquido, da resistência e qualidade do solo e do 
custo final. 
 

2. Referências 
 API Std 650  

Welded Tanks for Oil Storage 
 Petrobras Norma N270  

Projeto de Tanque de Armazenamento Atmosférico 
 ABNT NBR 17505-2  

Armazenamento de Líquidos Inflamáveis e Combustíveis Parte 2 - Armazenamento em Tanques, em 
Vasos e em Recipientes Portáteis com Capacidade Superior a 3 000 L 

 ABNT NBR 7821 
Tanques soldados para armazenamento de petróleo e derivados 

 Artigos técnicos 
a. Equipment design lecture 11 tanks, vessels & drums - sizing 
https://ceng.tu.edu.iq/ched/images/lectures/chem-lec/st4/c1/EQUIPMENT_DESIGN_LECTURE_11.pdf 
b. Some rule of thumbs on fixed roof atmospheric tanks  
http://engedu.ca/wp-content/uploads/Atmospheric-Tank-Rule-of-thumbs-1.pdf 
c. Decision on the selection of the best height-diameter ratio for the optimal design of 13,000 m3 oil 
storage tank 
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23311916.2020.1770913?scroll=top&needAccess=true 
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3. Definições  
 Condições de projeto 

A pressão interna deve ser aproximadamente igual à atmosférica no topo do tanque.  
Admite-se uma pequena pressão manométrica interna de até 18,0 kPa (2,5 psi), superior à 
atmosférica, para tanque projetado conforme o código API Std 650 Anexo F, e de até 6,9 kPa (1,0 psi), 
inferior à atmosférica, para tanque projetado conforme a API Std 650 Anexo V. 
A temperatura do produto armazenado deve ser no máximo igual a 260 °C.  
Acima de 93 °C o tanque deve atender aos requisitos adicionais do Anexo M do API Std 650.  
A temperatura de projeto de metal deve atender aos requisitos da API Std 650. 

 Altura nominal do tanque 
É a distância entre a face superior da chapa do fundo e o topo da cantoneira de topo do último anel do 
costado, medida junto ao lado externo do costado  

 Diâmetro nominal do tanque  
É o diâmetro interno do anel inferior do costado, quando todas as chapas tiverem uma linha de centro 
comum, ou diâmetro interno do tanque quando as chapas tiverem a face interna comum. 

 Capacidade ou volume nominal do tanque 
Volume determinado a partir do diâmetro e altura nominais do tanque. 

 Capacidade máxima do tanque  
Volume de líquido quando o tanque é preenchido até o nível de projeto, conforme figura a seguir. 

 Capacidade disponível de operação 
Volume de produto disponível, em condições normais de operação, igual à capacidade máxima menos 
o volume mínimo ou residual no fundo do tanque, menos o nível de proteção contra extravasamento 
ou transbordamento, conforme figura a seguir.

 
 Bacia de contenção 

É  uma área fechada por diques, no em torno do tanque, que contém um volume próprio para absorver 
qualquer vazamento ou transbordamento overflow do tanque, impedindo que o produto armazenado 
se espalhe pelas imediações do tanque. 

 Distância de segurança  
É a distância mínima livre, medida na horizontal, a partir da superfície externa do costado do tanque, 
para que, em caso de acidente (incêndio, explosão), os danos sejam minimizados, e não sejam 
atingidos outros tanques, equipamentos, edificações e propriedades vizinhas. 

 Base e fundação do tanque  
A base, a depender das cargas transmitidas pelo tanque, em operação e em teste hidrostático, e da 
resistência do terreno, é de um dos seguintes tipos: 
a) base com anel periférico de concreto;  
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b) laje integral de concreto armado;  
c) base sobre aterro compactado. 
A fundação, é o enrijecimento do terreno em que o tanque é assentado, e dependendo das sondagens 
de avaliação da qualidade do solo, pode ser de um dos seguintes tipos: 
a) fundação direta, sem necessidade de reforço do terreno; 
b) fundação estaqueada, em que o terreno é reforçado com estacas cravadas até a profundidade 
compatível com a resistência às cargas transmitidas pelo tanque instalado. 

 
4. Efeitos do diâmetro do tanque 

Para a escolha do diâmetro do tanque, se deve levar em conta os seguintes aspectos envolvidos: 
a. Todos os tanques acima do solo, para líquidos inflamáveis e combustíveis, devem estar localizados 
a uma distância mínima, chamada de distância de segurança, de outro(s) tanque(s), de outro(s) 
equipamento(s), de edificações, de unidades de processo, de esferas de gás e de propriedades 
vizinhas, de acordo com a Norma ABNT NBR 17505-2 
Esta Norma estabelece que haja uma distância de segurança, compreendida entre o costado do 
tanque e:  

 O costado de um outro tanque;  
 A parede externa mais próxima de uma edificação;  
 A parte externa mais próxima de um equipamento fixo;  
 O limite de propriedades adjacentes;  
 A base interna de um dique.  

Essa distância de segurança é diretamente proporcional ao diâmetro do(s) tanques) envolvido(s) e é 
medida a partir da parede externa do costado do tanque, portanto quanto maior o diâmetro, maior a 
distância de segurança a ser considerada, e mais área vai ser necessária para a instalação do tanque. 
 
b. A norma brasileira ABNT NBR 7505-2 também determina que devem ser providos meios para evitar 
que qualquer descarga ou vazamento acidental de líquidos armazenados ameace instalações 
próximas, propriedades adjacentes ou atinja cursos de água.  
A área ocupada pelos tanques deve dispor de recursos de controle de vazamento de produto.  
Tais recursos devem ser constituídos por diques, que formem uma bacia de contenção, ou por canais 
de fuga, que conduzam o produto vazado ou derramado para uma bacia de contenção posicionada à 
distância segura.  
Como 1º nível de segurança, o tanque de armazenamento de líquido está contido em uma bacia de 
acumulação ou segurança, com volume entre os diques de capacidade igual a do tanque menos o 
volume do tanque abaixo da altura do dique.  
Em particular, se o tanque armazena líquidos combustíveis ou inflamáveis, com características de 
boilover ebulição turbilhonar, o volume da bacia deve ser dez por cento maior do que a capacidade 
total do tanque, para compensar o possível aumento no volume do óleo espumante, durante um 
incêndio no tanque.  
Assim, se o tanque for de grande diâmetro, maior o espaço que ele vai ocupar na bacia e, com isso, 
maiores serão as dimensões (largura e comprimento) da bacia, para conter o tanque e o produto que 
vazar, pois, normalmente as paredes do dique são fixadas em cerca de 2,0 metros de altura. 
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c. O diâmetro do tanque deve atender à economia de material, considerando o aproveitamento de 
chapas inteiras ou meias chapas, com a finalidade de reduzir a quantidade de cortes, soldas, 
radiografias e sobras de material. 
As chapas do costado devem ter as bordas esquadrejadas e apresentam as seguintes dimensões 
comerciais, como produzidas no Brasil:  

a) espessura de 4,75 mm (chapas finas laminadas a quente): 
1 500 mm x 6 000 mm e 1 800 mm x 6 000 mm;  

b) espessura de 6,30 mm e acima (chapas grossas laminadas a quente): 
2 440 mm x 12 000 mm. 
 
d. O Anexo J Tanques de armazenamento montados na fábrica Shop-assembled storage tanks, do 
código API Std 650, fornece requisitos que cobrem a fabricação e montagem completa em fábrica e 
entrega no local de instalação, em uma única peça, de tanques que não excedem 6 m (20 pés) de 
diâmetro. 
Devido ao menor diâmetro desses tanques e, provavelmente, altura maior, o tombamento como 
resultado do carregamento do vento deve ser considerado no projeto da fundação e se necessário, 
providenciar a ancoragem na base. 
A aplicação deste anexo ao projeto e fabricação de tanques de armazenamento, montados na oficina 
e prontos para entrega, deve ser mutuamente acordada entre o Comprador e o Fabricante. 
 

5. Efeitos da altura do tanque 
O código  API Std 650 não limita a altura dos tanques diretamente, mas tanques com altura superior a 
30 m não são encontrados, certamente, devido a requisitos especiais para estrutura e fundações, e  
custo de capital de investimento excessivo. 
Pela literatura técnica a altura máxima de um tanque API Std 650 é de 20 m, em geral, tanques com 
mais 15 m não são comumente encontrados, embora sejam reportados tanques com até 23 m de 
altura. 
 
À medida que a altura do tanque aumenta, as espessuras da parede dos anéis do costado aumentam, 
por conta das tensões combinadas de pressão, peso próprio e momento de flexão (pelo vento), além 
do risco de flambagem localizada. 
 
Tanques mais altos também colocam uma carga maior no solo (peso próprio + peso do líquido 
armazenado + vento), e se a pressão de apoio sobre o terreno se tornar maior do que a pressão 
permitida pelo solo, fundações apoiadas em estacas se tornam necessárias e são caras.  
 
Para a definição da altura do tanque, se deve levar em conta os seguintes aspectos envolvidos: 
a. A altura do tanque afeta diretamente a capacidade de carga admissível do solo, pelo momento de 
tombamento devido ao vento, e um tanque muito alto pode exigir uma fundação estaqueada, o que 
custa muito. 
 
b. Quando há o risco de tombamento do tanque, deve ser verificada a necessidade de ancoragem do 
tanque à base.  
 
c. Tanques abertos (sem teto ou de teto flutuante externo) devem ser providos de anel de 
contraventamento localizado próximo ou no topo do último anel do costado, no lado externo do tanque, 
para garantir a sua circularidade, quando expostos ao carregamento do vento.  
 
d. No caso de tanques de teto fixo, particularmente de grande atura, se deve verificar a necessidade 
de anel de contraventamento intermediário,  com objetivo de manter a circularidade ao longo do 
costado do tanque, quando esse estiver vazio e sujeito a cargas simultâneas de vento e vácuo, e 
resistir à flambagem localizada. 
 
e. Para a altura do tanque se deve levar em consideração a largura comercial das chapas, sendo, 
normalmente, um valor múltiplo da largura comercial das chapas utilizadas no costado. 
Geralmente a altura de um tanque varia de 10 a 15 metros.  
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6. Discussão sobre a melhor relação H/D 
O objetivo é discutir o projeto de tanque de armazenamento, contemplando a relação H/D 
(altura/diâmetro), com diâmetro otimizado para ocupar menos espaço, porém com altura que ainda 
atenda à resistência estrutural da carga do vento e a custo moderado. 
Ao projetar um tanque de armazenamento cilíndrico vertical, a relação altura/diâmetro é um fator 
importante, que deve ser considerado para avaliar os efeitos sobre os parâmetros como: 

 Área ocupada pelo tanque; 
 Peso próprio; 
 Momento de tombamento e cisalhamento na base devido ao vento; 
 Fundação e base do tanque; 
 Custo estimado.  

 
Em uma análise qualitativa verifica-se  que conforme o valor da relação altura/diâmetro aumenta, a 
área ocupada pelo tanque de armazenamento diminui, porém os demais parâmetros aumentam, a 
saber: peso próprio, momento de tombamento e cisalhamento na base devido ao vento, fundação  
mais resistente e custo do tanque.  
 
A relação entre a altura e o diâmetro de um tanque de armazenamento é chamada de relação de 
aspecto e para se chegar à razão H/D mais adequada, devem ser avaliados os aspectos, como layout, 
área disponível para a instalação do tanque, acessibilidade para manutenção, custos referentes ao 
material, fabricação e montagem do tanque e custos da fundação e base.  

No código API Std 650 não há diretriz específica sobre a relação H/D - altura/diâmetro, mas  na 
literatura técnica a respeito há algumas recomendações ou "regras práticas" como coletadas a seguir: 

a. Na prática normal a altura máxima dos tanques de armazenamento é definida em 20 metros, 
porém, em terminais de recebimento e expedição de petróleo e derivados, que têm os tanque 
de maiores diâmetros, é comum que a altura seja cerca de 15 metros. 
 

b. Tanque vertical de fundo plano em fundação de concreto a relação H/D, mais adequada, está 
na faixa de 0,5 a 1,5. 

 
 

c. Mais especificamente, há a seguinte recomendação, em função da capacidade do tanque: 

 
 

d. Para os tanques de grande capacidade, acima de 20000 m³, a relação H/D abaixo de 1,0 é 
recomendada, para evitar fundações civis caras.  
A altura do tanque influi na resistência do solo à carga aplicada e um tanque muito alto pode 
exigir uma fundação estaqueada.  

 
7. Recomendação para a relação H/D em função da capacidade do tanque 

A partir dessas premissas, considerando a altura nominal variando com o diâmetro nominal, sendo 20 
metros a altura máxima, é recomendada a tabela a seguir, para tanques de armazenamento: 
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Relação H/D – altura x diâmetro – em função da capacidade do tanque
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ANEXOS 
 

Anexo1 
Métodos de cálculo das espessuras dos anéis do costado, conforme código API Std 650 
 
Conforme o API Std 650 há três métodos de cálculo da espessura do costado 

i. Cálculo da espessura pelo método de “um pé 1-foot” 
O método de um pé calcula as espessuras necessárias nos pontos do projeto 0,3 m (1 pé) acima da 
parte inferior de cada anel do costado. Este método não deve ser usado para tanques maiores que 60 
m (200 pés) de diâmetro. 

ii. Cálculo de espessura pelo método de “ponto de projeto variável” 
Este procedimento normalmente fornece uma redução nas espessuras do costado e no peso total do 
tanque, mas o mais importante é seu potencial para permitir a construção de tanques de maior 
diâmetro, dentro da limitação de espessura máxima da chapa do costado de 45 mm (l. 75 pol.). 
O projeto pelo método de ponto de projeto variável fornece espessuras de costado que resultam em 
tensões calculadas relativamente próximas às tensões circunferenciais reais da chapa. 

iii. Cálculo pelo Anexo A Optional design basis for small tanks 
Este método permite um projeto de costado alternativo, com uma tensão admissível fixa de 145 MPa 
(21.000 Ibf/in²) e um fator de eficiência da junta de 0,85 ou 0,70.  
Este método só pode ser usado quando especificado pelo Comprador e para tanques com espessura 
de casca menor ou igual a 13 mm (1/2 pol.). 
 
O projeto padrão do API Std 650, localiza o ponto do projeto, de tensão máxima, a um pé acima da 
junta circunferencial, de cada anel do costado, que resulta em uma espessura e uma tensão real 
razoavelmente próxima à tensão admissível usada para calcular a espessura.  
 

Cálculo de espessura dos anéis do costado pelo Método “1 foot” 
 

 

 
td = espessura de projeto do anel do costado, em mm, 
tt = espessura de teste hidrostático do anel do costado, em mm, 
D = diâmetro nominal do tanque, em m  
H = nível de líquido de projeto, em m, 
Nível de líquido é a altura da parte inferior do anel em consideração ao 
topo do costado, incluindo a cantoneira de topo, se houver; 
G = gravidade específica de projeto do líquido a ser armazenado, 
CA = tolerância de corrosão, em mm. 
Sd = tensão admissível para a condição de projeto, em MPa  
St = tensão admissível para a condição de teste hidrostático, em MPa  
 

 
No entanto, em tanques de grande diâmetro (capacidade acima de 20000 m³), a tensão máxima real 
excede a tensão de projeto assumida e, normalmente, ocorre próximo ao topo do 1º anel do costado 
ou na parte inferior do 2º anel. 
 
Para estes casos, deve ser utilizada a metodologia  do anexo “K”, que usa o ponto de projeto variável, 
em cada anel do costado, para calcular a espessura do anel, e isso resulta em tensões 
circunferenciais reais mais próximas da tensão de projeto. 
Porém, o método do “ponto de projeto variável” não é válido para tanques com tolerância de corrosão 
variável, por ex. corrosão diferente para cada anel do costado 
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Anexo 2 
Norma ABNT NBR 7821 Tanques soldados para armazenamento de petróleo e derivados 

 
(*) As capacidades nominais dadas na Tabela são baseadas na fórmula  
V = 0,7854D²H onde: 
V = capacidade nominal do tanque (m³ )  
D = diâmetro nominal do tanque (m)  
H = altura do tanque (m)  
(**) Estes diâmetros e respectivas capacidades são máximos para as alturas correspondentes do tanque, 
baseados na máxima espessura permissível para as chapas do costado (38 mm) e nas máximas tensões de 
projeto admissíveis.  
(***) As dimensões dessa Tabela estão baseadas no cálculo dos costados, de acordo com o item 6.3 desta 
Norma.
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Anexo 3 
Capacidades nominais de tanques de armazenamento cilíndricos verticais soldados  

 
 
Anexo 4 
Tabela do artigo sobre a análise da melhor relação altura/diâmetro de tanque de 
armazenamento de óleo com capacidade 13.000 m³ 
Referência: Decision on the selection of the best height-diameter ratio for the optimal design of 13,000 
m3 oil storage tank 
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23311916.2020.1770913?scroll=top&needAccess=true 
 
Essa tabela mostra a influência da relação H/D em cada fator resultante do projeto do tanque. 
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Anexo 5 
Some Rule of Thumbs on Fixed Roof Atmospheric Tanks  
http://engedu.ca/wp-content/uploads/Atmospheric-Tank-Rule-of-thumbs-1.pdf 
Standards API 650, API 620, API12 series, AWWA D100  
Tank Sizes 

 
Height and diameter limitations:  
Height: H max. 15 m to 20 m  
Diameter: D max. 50 m 
Height-over-diameter Ratio (H/D) Rule of thumbs: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


