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Especificações Técnicas para Projeto e Fabricação d e Resfriadores a Ar 
(“Air Coolers”) 

1. Objetivo 
Informar as especificações técnicas para fornecimento de Resfriadores a Ar (“Air Coolers”), 
utilizados em refinarias de petróleo e instalações petroquímicas. 
A utilização de Resfriador a Ar em serviços com produtos, que sejam simultaneamente corrosivos 
e inflamáveis, deve ser expressamente autorizada pelo Proprietário. 
 
2. Referências de Códigos e Normas de projeto e con strução 
O Resfriador a Ar deve atender, primeiramente, às prescrições do padrão API Standard 661 Air-
Cooled Heat Exchangers for General Refinery Service e às orientações dessa especificação. 
Os requisitos desta especificação complementam e substituem, quando indicado, os documentos 
a seguir: 
2.1. Normas API  

• Standard 661 Air-Cooled Heat Exchangers for General Refinery Service. 
• Standard API 673 Centrifugal Fans for Petroleum, Chemical and Gas for Industry Services  
• Standard API 614 Lubrication, Shaft-sealing and Oil-control Systems and Auxiliaries 

2.2. Norma ISO  
ISO 13706: 2000, Petroleum and Natural Gas Industries—Air-cooled Heat exchangers 
2.3. Código ASME-American Society of Mechanical Engineers 

• Boiler and Pressure Vessel Code ASME Sec VIII  
o Div 1 Rule for construction of pressure vessels 
o Div 2 Alternative rules for construction of pressure vessels 
o Div 3 Alternative rules for construction of high pressure vessels 

2.4. Código AISC-American Institute of Steel Construction 
• AISC 360-10 Specification for Structural Steel Buildings 

2.5. Norma Petrobras  
• N-1858 Projeto e Construção de Resfriadores a Ar; 

 
3. Escopo de fornecimento de fabricação 
Projeto e construção devem contemplar: 
      a-   Apresentação da proposta segundo o modelo da norma API STD 661; 

b- Projeto termo-hidráulico; 
c- Projeto mecânico de cabeçote e feixe tubular, conforme código ASME Sec VIII Div. 1; 
d- Projeto das estruturas suportes, conforme norma AISC 360-10 Specification for Structural 

Steel Buildings; 
e- Projeto e especificação do sistema de ventiladores, acionadores elétricos, instalação 

elétrica, instrumentação e controle, intertravamento de segurança, detecção de vibração, 
iluminação, sistema de lubrificação e abafador de ruídos; 

f- Materiais, construção, montagem e testes; 
g- Balanceamento estático e dinâmico dos ventiladores; 
h- Teste de funcionamento em vazio, na fábrica, ver Nota abaixo; 
i- Teste de performance do equipamento instalado.  

Nota: 
O teste de funcionamento em vazio é realizado na fábrica e compreende os seguintes testes e 
medições: 
- Vibração; 
- Rotação (polias: motriz / motora); 
- Temperatura do ar, umidade relativa do ar, temperatura do motor e temperatura dos mancais; 
- Corrente elétrica do motor; 
- Vazão de Ar;  
- Nível de Ruído. 
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4. Seleção do tipo de cabeçote  
4.1. Conforme a pressão de projeto 
Pressão interna  Tipo de cabeçote  Desenho esquemático de construção   
≤ 30 kgf/cm² man 
 

Cabeçote de tampo PLANO 
flangeado removível, referência 
API STD 661 Fig. 3 Type (a) 
Removable cover Plate Header. 
 
Permite a limpeza sem 
necessidade de desmontagem 
das tubulações conectadas. 
Para peso de tampo superior a 
60 kgf é mandatória a instalação 
de estrutura própria para a 
remoção e instalação do tampo. 

 

 
> 30 e ≤ 40 
kgf/cm² man 
. 

Cabeçote especial de cabeçote 
ABAULADO flangeado 
removível, referência 
API STD 661 Fig. 3 
Type (b) Removable Bonnet 
header 
 
O inconveniente é que não 
permite a limpeza sem a 
desmontagem das tubulações 
conectadas. 
Para peso de tampo superior a 
60 kgf é mandatória a instalação 
de estrutura própria para a 
remoção e instalação do tampo. 
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Acima de 40 até 
75 kgf/cm² man 
 
 

Cabeçote de tampo PLANO fixo 
soldado, retangular de cantos 
arredondados, com “plugues”. 
Referência API 661 Fig. 5 
Type Plug Header. 
 
Inconvenientes: vazamentos 
pelos plugues, grande 
dificuldade de limpeza, 
manutenção e reparo. 
 
Quando o produto é inflamável 
ou tóxico, ou seja, abrangendo a 
maioria dos serviços, se é 
obrigado a selar com solda o 
"plugue" vazando, perdendo o 
"plug" a finalidade, que é permitir 
a entrada de um mandril para o 
remandrilamento ou para 
inspeção do tubo. 
 
A utilização de cabeçotes com 
plugues somente é aceita, 
quando a construção flangeada 
não for possível e deve ter a 
autorização do Proprietário. 
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Cabeçote OVAL de tampo fixo 
soldado com “plugues”, 
construção somente com soldas 
de topo, 
 
Alternativa para pressões 
elevadas, porém mantém os 
mesmos inconvenientes dos 
“plugues” 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

Pressões acima 
de 75 kgf/cm² man 

Cabeçote tipo TUBULAR, 
forjado. e sem costura 

   Tipo “manifold”                                    

 

Tipo “pipe” 
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4.2. Conforme o serviço  
4.2.1. Para Serviço com H 2 
a) Pressões até 30 kgf/cm²  
Para serviço com H2, até pressão de projeto de 30 kgf/cm² man, utilizar cabeçote de tampo 
flangeado removível com junta de vedação metálica tipo “lip seal” ou “diafragma selado com 
solda”. 
Nota : O Serviço com H2 se caracteriza pela pressão parcial do H2 no fluido ser ≥ 7,0 barg  
 
Conforme o API STD 661 se deveria usar o cabeçote com ”plugues”, porém é especificada a 
opção pelo uso de cabeçote de tampo flangeado removível, com junta de vedação metálica, 
tipo ”lip seal”, devido aos vários inconvenientes dos ”plugues”, a saber: 

• Ocorrência de corrosão localizada; 
• Trincas de reparo difícil; 
• Impossibilidade de execução do tratamento térmico das soldas tubos x espelho; 
• Vazamentos; 
• Particularmente, por não permitir a execução com qualidade da solda de resistência 

tubos x espelho.  
Assim, é definido uso de junta “lip seal”, que assegura o não vazamento, a estanqueidade total 
ou “zero leakage” e permite a fácil execução da solda de resistência tubo x espelho e o 
tratamento térmico, quando necessário. 
Uma alternativa é o uso de “diafragma selado com solda”. 

 
b) Pressões acima de 30 kgf/cm²  
Para serviço com H2 em pressões projeto acima de 30 kgf/cm² man, utilizar tampo fixo soldado 
com “plugues”. 
Nestes casos, a furação do espelho deve ser executada, simultaneamente, com os furos dos 
“plugues”, para garantir o alinhamento entre os furos. 
Por outro lado, o fabricante deve apresentar um procedimento especial para os serviços de 
manutenção dos “plugues”: remoção dos “plugues” e juntas de vedação, limpeza das sedes, 
reinstalação dos “plugues” e aperto a ser aplicado no bujão roscado plugues. 
 
4.2.2. Para Serviço com H 2S ou Serviço Tóxico ou Vedação estanque (“zero leak age”) 
a) Pressões até 30 kgf/cm²  
Para serviço com H2S ou Serviço Tóxico, até pressão de projeto de 30 kgf/cm² man, utilizar 
cabeçote de tampo flangeado removível com junta de vedação metálica tipo “lip seal” ou 
“diafragma selado com solda”. 
 
b) Pressões acima de 30 kgf/cm²  
Para serviço com H2S ou Serviço Tóxico, em pressões de projeto acima de 30 kgf/cm² man, 
utilizar tampo fixo soldado com “plugues”. 
Nestes casos, a furação do espelho deve ser executada, simultaneamente, com os furos dos 
“plugues”, para garantir o alinhamento entre os furos. 
Por outro lado, o fabricante deve apresentar um procedimento especial para os serviços de 
manutenção dos “plugues”: remoção dos “plugues” e juntas de vedação, limpeza das sedes, 
reinstalação dos “plugues” e aperto a ser aplicado no bujão roscado plugues. 
. 
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Serviço com  
Hidrogênio, 
Serviço com H2S 
ou Serviço 
Tóxico ou com 
Vedação 
estanque (“zero 
leakage”). 
 
Pressões ≤ 30 
kgf/cm² man  

Vedação das 
ligações 
flangeadas de 
cabeçote, com 
juntas metálicas 
tipo “lip seal” 
 

 

 

 
 

 

 

Alternativa: 
 
Vedação das 
ligações 
flangeadas do 
cabeçote com 
tampa flangeada, 
usando chapa 
diafragma selada 
com solda.. 
 
 

   
 

Selagem com 
“lip seal”  

Junta tipo “lip seal’  

Diafragma 
selado com 
solda 

Solda de 
selagem do 
diafragma à 
tampa 
flangeada. 

Tampa 
flangeada 
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5. Requisitos de Construção 
 
5.1. Cabeçote com plugues 
5.1.1 A utilização de cabeçotes com plugues somente é aceita, quando a construção flangeada não 
for possível e deve ter a autorização do Proprietário. 
Caso seja obrigatório o uso de plugues, o fabricante deve apresentar um procedimento (a ser 
aprovado do Proprietário) especial para os serviços de manutenção dos plugues: remoção dos 
plugues e arruelas, limpeza das sedes, reinstalação dos “plugues” e aperto a ser aplicado no bujão 
roscado dos plugues. 
 
Tipo de Plugue em duas peças a ser utilizado 

 
 
O plugue de apenas uma peça, ao ser aplicado o aperto, o bujão gira e a junta tem tendência de 
também girar, pelo atrito, e isto causa o desgaste nas superfícies de vedação: junta metálica e 
sede, levando ao vazamento. 
 
Por outro lado, com o plugue em duas peças, a peça de encosto ou bucha é importante, pois, no 
aperto o bujão empurra a peça de encosto ou bucha que encosta e pressiona comprimindo a junta, 
e assim se protege a junta ou anel gaxeta de vedação do contato direto com o bujão. 
 
 
 
. 

 
                                                                         

 
 
 
 

Plugue de 
bujão roscado 

Peça de encosto  ou 
bucha (sem rosca) 

Junta ou a nel 
gaxeta de vedação 

Espelho  
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                                                                                                                      Detalhe típico 
Bucha, junta e bujão de material aço inoxidável aus tenítico
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5.2. Cabeçote com tampo flangeado 
Especificar sempre que possível a construção de Resfriador a Ar de cabeçote com tampo 
flangeado. Para peso do tampo acima de 60 kgf é mandatória a instalação de estrutura própria 
para a remoção e instalação do tampo do cabeçote. 
 
5.3. Tubos aletados 
O tipo padrão a ser utilizado é o tipo G, com aleta encravada.   
A ranhura é padronizada pelo item 7.1.11.7 da norma API STD 661, e a espessura do tubo deve 
levar em consideração esta tolerância.  
Ver tabela 5 do item 7.1.11.3 da mesma norma. 
 
5.4. Tipo de ligação tubo x espelho 
5.4.1. Tipo de tubo 
Manter para os tubos a padronização dos tubos de troca térmica. 
Quando há previsão da corrosão dos tubos ocorrer preferencialmente na região junto ao espelho, 
deve ser providenciado, preventivamente, o encamisamento interno ("insert") dos tubos, nesta 
região, com tubo de material mais nobre. 
 
5.4.2. Ligação tubo x espelho 
A regra geral é pela utilização de ligação mandrilada com duas ranhuras.  
Em serviços especiais como: 
a - Serviço com Hidrogênio (pressão parcial de H2 no fluido ≥ 7barg); 
b - Serviço H2 + H2S; 
c - Classe de pressão ≥ 600. 

• Utilizar ligação tipo solda de resistência total com expansão para a ligação tubo X espelho 
de Resfriador a Ar. 

Em Serviço com H2S e em Serviço Tóxico  
• Utilizar a ligação mandrilada, com duas ranhuras e solda de selagem para a ligação tubo X 

espelho de Resfriador a Ar. 
 
Nota : No caso de construção de tampo soldado com "plugue”, a ligação do tubo X espelho com 
solda de resistência é inconveniente, pois não há como reparar qualquer trinca na ligação tubo x 
espelho. . 
 
5.5. Requisitos de ligações de tubo x espelho de so lda com resistência total 
A solda tubo x espelho deve ser do tipo de resistência total, conforme definido no código ASME 
Sec VIII Div 1 parágrafo UW-20.2 (a) e ASME Sec VIII Div 1 - UW-20 TUBE-TO-TUBESHEET 
WELDS, e ser submetida a teste de arrancamento (“pulling test”) na qualificação do procedimento 
de soldagem.  

ASME Sec VIII Div 1 UW-20.2 Definitions 
UW-20.2(a) Full Strength Weld. A full strength tube-to-tubesheet weld is one in which 
the design strength is equal to or greater than the axial tube strength.  

A solda de resistência deve se seguida da expansão (“strength-welded and expanded”) do tubo 
dentro do furo do espelho. 
A expansão dentro do furo deve garantir um contato perfeito (para minimizar a possibilidade de 
corrosão por fresta) entre o tubo e o espelho. 
 
5.5.1. Tipo de chanfro 
Para seleção da geometria da solda de resistência, usar os desenhos (c) e (d) da Fig. UW-20.1 do 
código ASME Sec VIII Div 1, sendo os detalhes (a) e (b) não aceitáveis. 
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O Fabricante deve usar um chanfro em “J”, em lugar do chanfro de ângulo simples das figuras do 
ASME Sec VIII Div 1 FIG. UW-20.1 (c) e (d) SOME ACCEPTABLE TYPES OF TUBE - TO -
TUBESHEET STRENGTH WELDS. 
O chanfro “J” adotado é o indicado pela Norma EEMUA - The Engineering Equipment and 
Materials Users Association, Publication Nº 143 "Recommendations for Tube End Welding: 
Tubular Heat Transfer Equipment", com as seguintes dimensões. 
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As vantagens de se aplicar este chanfro “J” são: 
• É o arranjo recomendado para tubos com espessura de 2,0 mm e acima, em soldagem 

manual; 
• Facilita o acesso do soldador para a execução da solda, que deve ser em 2 (duas) 

camadas, para reduzir o risco de poros e inclusões, e promover um revenimento da 
solda completa; 

• Não cria o chamado “pé de solda”, característica do chanfro em “V”, que resulta em 
uma região de alta intensificação de tensões, facilitando a geração de trincas. 

 
O dimensionamento da solda de resistência (“full strength weld”) com chanfro “J” é feito também 
pelos parágrafos UW-20.4 e UW-20.6 do ASME Sec VIII Div 1, adotando as dimensões similares 
definidas na figura FIG. UW-20.1 (c). 
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5.5.2. Detalhe recomendado 

 
5.5.3. Requisitos para a solda de resistência segui da de expansão (“strength-welded and 
expanded”)  
5.5.3.1. Qualificação do procedimento de soldagem 
Para a qualificação do procedimento de solda tubo x espelho, o fabricante deverá construir um 
“moke-up” do espelho. 
A solda tubo x espelho de resistência total deve se qualificada em “moke-up”, conforme prescreve 
o código ASME Section IX parágrafos QW-193.1 até QW-193.1.3. 

ASME Sec IX - QW-202.6 Tube-to-Tubesheet Qualification 
When the applicable Code Section requires the use of QW-193 for tube-to-tubesheet 
demonstration mockup qualification tests, QW-193.1 shall apply.  
If specific qualification test requirements are not specified by the applicable Code 
Section, tube-to-tubesheet welds shall be qualified with one of the following methods: 
(a) groove welds per the requirements of QW-202.2 and QW-202.4 
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(b) a demonstration mockup per the requirements of QW-193.1 
(c) fillet welds per the requirements of QW-202.2(c) (for nonpressure retaining tube-to-
tubesheet welds only). 

Mesmo que na Folha de Dados do Resfriador a Ar não informe qual procedimento para 
qualificação da solda, adotar a alternativa (b) acima com base na norma de soldagem API RP 582. 

 
API RECOMMENDED PRACTICE 582 - Welding Guidelines for the Chemical, Oil, 
and Gas Industries 
11.2 Tube-to-tubesheet Welding 
11.2.1 For all tube-to-tubesheet designs where the weld is the fundamental strength 
or pressure-containing element, WPS’s shall be qualified and tested in accordance 
with ASME BPVC Section IX, QW 193, and QW 288. The vendor shall submit a 
complete fabrication plan (including assembly, cleaning, weld preparation, rolling 
and testing) to the purchaser for approval. 
 
ASME Section  IX - PART QW WELDING  QW-193 Tube-to-Tubesheet Tests   
When the applicable Code Section requires the use of this paragraph for tube-to-
tubesheet demonstration mockup qualification, QW-193.1 through QW-193.1.3 shall 
apply. 
QW-193.1 Procedure Qualification Specimens. Ten mockup welds are required to 
qualify each procedure. The mockup assembly shall essentially duplicate the tube 
hole configuration and the tube-to-tubesheet joint design within the limits of the 
essential variables of QW-288. The thickness of the mockup tubesheet is not 
required to be thicker than 2 in. (50 mm) and the cladding may be represented by 
base material of essentially equivalent chemical composition to the cladding 
composition. The mockup welds shall be submitted to the following tests 
sequentially and must meet the applicable acceptance criteria. 
QW-193.1.1 Acceptance Criteria—Visual Examination. 
The accessible surfaces of the welds shall be examined visually with no 
magnification required. The welds shall show complete fusion and no evidence of 
burning through the tube wall, and shall be free from cracking or porosity. 
QW-193.1.2 Acceptance Criteria — Liquid Penetrant. 
The liquid penetrant examination shall meet the requirements of Section V, Article 6. 
The weld surfaces shall meet the requirements of QW-195.2. 
QW-193.1.3 Acceptance Criteria — Macro-Examination. The mockup welds shall be 
sectioned through the center of the tube for macro-examination. The four exposed 
surfaces shall be smoothed and etched with a suitable etchant (see QW-470) to give 
a clear definition of the weld and heat-affected zone. Using a magnification of 10X to 
20X, the exposed cross sections of the weld shall confirm 
(a) minimum leak path dimension required by the design 
(b) no cracking 
(c) complete fusion of the weld deposit into the tubesheet and tube wall face 
(d) complete penetration of the weld deposit to within 1⁄64 in. (0.4 mm) of the root of 
the joint  
(e) porosity shall not reduce the weld throat below the required minimum leak path 
thickness. 

 
O “moke-up”, ou conjunto para teste de arrancamento de tubo, deve consistir de uma peça com 5 
(cinco) tubos totalmente  representativos do trabalho, ou seja, mesmo material, diâmetro e 
espessura do tubo, espaçamento entre tubos, espessura real do espelho ou 2” o que for menor, 
preparação para solda e procedimento de solda e expansão. 
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A expansão dentro do furo deve garantir um contato entre o tubo e o espelho em um comprimento 
igual a espessura do espelho menos 3 mm, a partir da face externa do espelho. 
 
A fabricação deve contemplar a seguinte seqüência: 

• Preparação da junta a ser soldada; 
•  “Ovelay” ou deposição com solda do espelho, se requerido; 
• Limpeza; 
• Montagem e ajuste; 
• Expansão na extremidade do tubo a ser soldada; 
• Soldagem do tubo; 
• Expansão do tubo no comprimento requerido; 
• Inspeção e testes. 

 
5.5.3.2. Teste de arrancamento de tubo 
Na qualificação da solda de resistência total (“full strength weld”) não há necessidade da execução 
de testes de arrancamento do tubo (“shear test”), conforme ASME Sec VIII Div 1. 

          ASME Sec VIII Div 1 - NONMANDATORY APPENDIX A  
BASIS FOR ESTABLISHING ALLOWABLE LOADS FOR TUBE-TO-TUBESHEET 
JOINTS 
A-1(a)(1) Full-strength welds defined in accordance with UW-20.2(a) shall be 
designed in accordance with UW-20.4 and do not require shear load testing. 

 
A não ser para as seguintes situações, em que deve ser executado o teste de arrancamento dos 
tubos em “moke-up”:  

• Geometrias de solda diferentes da Fig. UW-20.1 Tabela A-2 do Apêndice A do ASME VIII 
1;  

• Uso de geometria de solda conforme Fig. A-2 do Apêndice A do ASME VIII 1; 
• Uso de eficiências da ligação conforme Tabela A-2 do Apêndice A do ASME VIII 1;  
• Materiais não previstos no ASME; 
• Combinações de materiais diferentes entre tubo e espelho; 
• Dilatações térmicas diferentes entre tubo e espelho; 
• Resfriadores a Ar de construção com tubos U. 

. 
Quando requerido, o “moke-up” para o teste de arrancamento deve ser conforme descrito no 
ASME VIII 1 Apêndice A parágrafo A-3 “Shear Load Test”. 

 
5.5.3.3. Soldagem de tubos x espelho em Resfriador de Ar tipo “plugue” 
A soldagem com TIG ORBITAL é obrigatório em cabeçotes tipo “plugue” nos quais o furo do 
“plugue” serve como guia para o dispositivo deste tipo de solda 
Em caso de “Bore Welding” com TIG Orbital adotar o detalhe: 
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5.5.4. Necessidade de TTAT – Tratamento Térmico de Alívio de Tensões nas soldas tubo x 
espelho de Resfriador a Ar 
Conforme a norma ANSI/API STD 661, o Tratamento Térmico da Solda de Ligação Tubo x 
Espelho não é necessário. 

ANSI/API STD 661 - Air-Cooled Heat Exchangers for General Refinery Service  
9 Fabrication of tube bundle 
9.2 Post-weld heat treatment 
9.2.1 All carbon steel and low-alloy steel headers shall be subjected to post weld 
heat treatment. Welded tube-to-tubesheet joints shall be excluded from post-weld 
heat treatment. 

 
No entanto, para Resfriador a Ar, em aço Carbono de Serviço com H2S ou Serviço com H2 ou Aço 
baixa liga (Cr-Mo), persiste a necessidade de Tratamento Térmico nas soldas tubos x espelho. 
Uma alternativa, para se evitar este tratamento térmico, é o uso de procedimento qualificado de 
soldagem por "temper beading". 
 
5.6. Soldas do flange do cabeçote com tampa flangea da 
São admitidas as seguintes alternativas para esta solda, de acordo com o código ASME Sec VIII 
Div 1, e o fabricante deve preparar um desenho detalhado do detalhe de solda escolhido, entre as 
opções a seguir. 
 

FIG. UW-13.2 Attachment of 
Pressure Parts to Flat Plates to 
form a Corner Joint 

FIG. 2-4 Types of Flanges  

 

 

 
Analisando-se o código ASME Sec VIII Div 1 

• FIG. UW-3 Illustration of Welded Joint Locations Typical of Categories A, B, C, and D; 
• Table 12 Maximum allowable joint efficiencies; 

Conclui-se que: 
a- A solda do flange do cabeçote com tampa flangeada é Categoria C; 
b- Ela deve ser do Tipo Nº (1) com Radiografia Total ("Full RT"); 
c- Atenção especial deve ser dada à seqüência de soldagem, para se controlar a deformação, 
devido ao grande volume de solda. 
d- O cabeçote deve ter TTAT de alívio das tensões e estabilidade estrutural, para garantir que não 
haja deformações e perda de estanqueidade da ligação flangeada, quando em operação. 
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e - Se em função da forma construtiva do cabeçote do Resfriador a Ar, não se consiga acesso 
para a colocação de “filme radiográfico”, executar a inspeção com exame de UT (ultrassom).total, 
devidamente qualificado. 

 
 

 
 
Nota: O detalhe “m” da FIG. UW - 13.2 não deve ser usado por resultar em volume grande de 
solda, devido às elevadas espessuras das chapas, que dificultam o controle de deformações e 
distorções e, geralmente, levam aos vazamentos em operação. 
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Além disso, o detalhe “m” resulta em perna de solda maior do lado do flange, o que leva à largura 
maior do flange e conseqüentemente, flange mais espesso. 
 
5.7. Soldas de canto do cabeçote 
5.7.1. Detalhes a adotar 
As soldas de canto do cabeçote devem ser conforme a tabela a seguir. 

 
ASME Sec VIII Div 1 
FIG. UW-13.2 Attachment 
of Pressure Parts to Flat 
Plates to Form a Corner 
Joint  
 

ASME Sec VIII Div 1  Mandatory Appendix 28  
Alternative Corner Weld Joint Detail for Box Header s for Air-
Cooled Heat Exchangers 
28-1 General 
For box headers for air-cooled heat exchangers using a multipass 
corner weld joint constructed in accordance with Fig. 28-1, the rules of 
UW-13(e)(4) and Fig. UW-13.2 shall be supplemented as described 
below. 

 

 

  

 
Para controlar as deformações, os cabeçotes são fixados um contra o outro, para a execução 
dessas soldas. 
A seguir, os cabeçotes devem ser levados para desempeno, usinagem e acabamento na 
superfície de vedação na mandriladora. 
Para isso os flanges são fabricados mais espessos para permitir essa usinagem.  
 
5.7.2. Tratamento térmico 
Independentemente do material de fabricação do Resfriador a Ar, o Tratamento Térmico após 
Soldagem é requerido para a garantia da geometria e de baixo nível de tensões residuais, de 
modo que na temperatura de operação não haja o alívio das tensões e perda da geometria.  
 
5.8. Vedação dos cabeçotes flangeados 
No passado, eram utilizadas as juntas dupla camisa, de chapa lisa de aço inoxidável, com 
enchimento de grafite flexível, recoberta, em ambas as faces de fita de Grafite Flexível, em sede 
confinada, que, normalmente, apresentam problemas de vedação. 
Mais recentemente, se passou a utilizar junta de vedação tipo camprofile, de anel metálico 
serrilhado, recoberto em ambas as faces com Grafite Flexível, em sede confinada.  
Devido à geometria retangular da junta, esta deve ter os cantos arredondados e as travessas, de 
divisórias de passes, devem ser soltas, para instalação no local. 
 
5.9. Procedimento de aperto dos estojos de cabeçote s flangeados 
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A experiência demonstrou que os estojos próximos ao centro do tampo do cabeçote devem ter 
aperto de montagem mais elevado (cerca de 10% a 15%), em relação aos estojos próximos às 
extremidades do cabeçote, particularmente em cabeçotes com comprimento acima de 1,5 metros. 
A seqüência de aperto cruzado é importante ser obedecida, para que não ocorra que ao se 
apertar um determinado estojo, os estojos vizinhos, já apertados, folguem.  
 
5.10. Limitação do torque 
O controle do torque aplicado é essencial para que não ocorra o empenamento dos flanges dos 
cabeçotes por torque excessivo. 
Por isso, um limitador tipo “batoque”, como ilustrado na figura deve ser utilizado. 
 

 
 

5.11. Detalhe das soldas de conexões 
Para reduzir a largura do cabeçote, para as soldas de conexões aos cabeçotes é autorizado o 
detalhe a seguir, com a solda entre o bocal e o cabeçote tipo “set on”. 

 

Batoque 
metálico 

Junta confinada 
Dupla camisa ou 
Camprofile 

Espessura > 2,0 vezes a espessura 
mínima do tampo, para resistir à pressão, 
de modo a atuar como reforço do flange, 
limitando a rotação. 

Espelho 

Pode 
acontecer 
esta 
diferença, 
pois o 
espelho e o 
flange só são 
usinados na 
região da 
sede da junta 
de vedação. 
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6.  Requisitos para a instalação 
6.1. Os Resfriadores a Ar devem ser usados, particularmente, em lugar dos resfriadores a água 
para os serviços de alta pressão do produto.  
 
6.2. Resfriadores a Ar devem ser do tipo tiragem forçada (ventiladores em baixo do feixe de 
tubos), e, construtivamente, com uma saia (“plenum”), que protege os tubos contra fogo eventual. 
             
              Resfriador a Ar do tipo tiragem força da 

 
 

A utilização de Resfriador a Ar com tiragem induzida somente será aceita quando a ventilação 
forçada não puder ser utilizada e com autorização do Proprietário. 

Corte B-B 

Corte A-A 

Corte A - A 
Corte B - B 
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              Resfriador a Ar do tipo tiragem induz ida 

 
 
6.3. Os materiais da estrutura metálica suporte do Resfriador a Ar devem ser perfis estruturais 
com as seguintes especificações permitidas: 

• Americano: ASTM A-36  
• Europa: S275JR 
• Ásia: Q235B 

O revestimento superficial da estrutura deve ser de Galvanização ou Metalização com Alumínio. 
 
6.4. A galvanização deve ser executada de acordo com a Norma ASTM A123 Zinc Standard 
Specification for Zinc (Hot-Dip Galvanized) Coatings on Iron and Steel Products 
Deve ser empregada galvanização por imersão a quente da estrutura-suporte do Resfriador a Ar. 
Para cabeçotes, nervuras para suporte metálico e acessórios aplicar a galvanização somente 
quando especificado na requisição de compra.  
Nenhuma solda, dobramento, estampagem ou outra operação prejudicial à galvanização pode ser 
realizada após essa operação.  
Todas as ligações necessárias após a galvanização devem ser feitas através de parafusos. 

 
6.5. Nos bocais deve ser instalado bloqueio individual, com Figura 8, para permitir a liberação em 
campanha, de cada seção ou módulo de feixe tubular, para serviços de manutenção.  
Arranjos diferentes devem ser aprovados previamente pelo Proprietário. 
 
6.6. O tamanho máximo dos módulos e a sua localização deve permitir a remoção com máquina 
de carga com capacidade mínima de 70 toneladas (AMERICAN modelo 5530). 
 
6.7. Devem ser previstas "Figura. 8" nos bocais flangeados que necessitam ser raqueteados para 
realização de teste hidrostático. 
 
6.8. A utilização de Resfriador a Ar, em serviços com produtos que sejam simultaneamente 
corrosivos e inflamáveis, deve ser expressamente autorizada pelo Proprietário. 
 
6.9. A estrutura de suportação do feixe tubular deve suportar apenas os tubos aletados e o 
“plenum” no caso de a tiragem for induzida.  
Para suporte e apoio de ventiladores, plataforma, escada, motor, correias, correntes, deve haver 
uma estrutura independente.    
A razão é tornar o feixe tubular facilmente acessível e removível para “retubagem”, se necessário. 
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6.10. O projeto termo-hidráulico deve prover uma distribuição uniforme do fluxo de produto na 
entrada e na saída dos cabeçotes.  
 
6.11. Nas instalações de Resfriadores a Ar ("air coolers"), sobre “pipe racks”, não colocar bombas 
de produtos combustíveis inflamáveis ou de autoignição sob o Resfriador, tendo em vista que os 
ventiladores e os feixes tubulares não resistem a fogo. 
Caso seja, absolutamente necessário haver bomba de produto por baixo do Resfriador de Ar, 
prever uma laje de cimento refratário entre o topo do “pipe rack” e o Resfriador a Ar. 
Além disso, instalar um conjunto de "sprays" de água fixos sobre a bomba, para proteção do 
Resfriador com neblina, no caso de incêndio sob o Resfriador. 
 
7.  Requisitos particulares para os ventiladores  
Os ventiladores devem atender aos seguintes requisitos: 

• Os ventiladores devem ser posicionados na parte inferior (fria) do Resfriador a Ar; 
• As pás devem ser de fibra de vidro; 
• Acionamento com correias tipo V simples, para potências até 30kW; 
• Para potências entre 30kW e 45kW usar correias dentadas, tipo “high torque”; 
• Para potências superiores a 45kW, usar redutores de velocidade; 
• A velocidade periférica das pás deve ser inferior a 60 m/s; 
• O diâmetro dos ventiladores deve ser inferior a 4,25 m; 
• Prever monovia com troley e talhas manuais, para transportar os ventiladores até o nível 

do piso, no caso de manutenção; 
• Prever passarelas acima dos feixes de tubos, para acesso, inspeção e manutenção; 
• Os ventiladores devem ser dotados de medidores de vibração para envio de sinais de 

alarme de vibração alta à Casa de Controle e provocar o "trip" nos ventiladores, caso a 
vibração ultrapasse o limite estabelecido; 

• A posição de motores, caixas de engrenagem, correias e correntes deve ser sob o feixe 
tubular, para que não sejam aquecidos pelo ar. (Ver temperaturas limites nos itens API 661 
4.2.3.16, 4.2.7.2.8, 4.2.8.2.13 and 4.2.10.18); 

• Os “dampers” podem ser usados, se necessários do ponto de vista do processo;  
•  Lubrificação dos mancais de eixo do ventilador: 

o Usar a lubrificação com graxa para os ventiladores; 
o Não usar lubrificação com névoa tipo “oil mist”. 

 
Nota:  Lubrificação com névoa de óleo (“oil mist”)  
O uso de névoa de óleo não é adequado para a lubrificação de Resfriadores a Ar.. 
O que costuma ocorrer com equipamentos elevados (caso de Air Coolers) é que a névoa tem 
maiores dificuldades para "subir as escadas", já que o “delta p” que impulsiona a névoa desde o 
gerador de neblina até o ponto de destino (o mancal a ser lubrificado) é baixo, propositalmente, 
para que a névoa escoe devagar e mantenha seu formato de gotículas.  
A solução acaba sendo o uso de outro gerador mais próximo, ou até mesmo, um mais potente, 
dedicado para sistemas mais elevados. Por causa dessas dificuldades não utilizar a lubrificação 
com “oil mist”.  
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8. Desenhos explodidos de Resfriador a Ar (“Air Coo ler”) 
 
              8.1. Resfriador a Ar do tipo tiragem induzida 

 
 
             8.2. Resfriador a Ar do tipo tiragem f orçada 
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9. Documentação para Fornecimento de Resfriador a A r (“Air-Cooler”) 
 
9.1. Projeto e Construção 

 

 
 
9.2. Suprimento e Matéria Prima 

 
 
9.3. Sequencia de Fabricação 
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9.4. Expedição 

 
 ______________________________________ 
  MANUAL DE OPERAÇÂO E MANUTENÇÂO 
______________________________________ 
  LISTA DE SOBRESSALENTES 
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ANEXOS 
Anexo 1 - Requisitos para acionamento de ventilador  
Extrato da norma Air-Cooled Heat Exchangers for Gen eral Refinery Service 
API STANDARD 661 SIXTH EDITION, FEBRUARY 2006 
7.2.8 Couplings and power transmissions 
7.2.8.1 General 
7.2.8.1.1 Bushings and couplings shall be either split taper or cylindrical fit and shall be keyed. 
7.2.8.1.2 Power transmission components shall have a rated power for continuous service that is 
at least equal to the rated power of the actual driver multiplied by the component service factor. 
7.2.8.1.3 Fan shaft and gear shaft couplings shall be the non-lubricated type and shall have a 
minimum service factor of 1,5. 
7.2.8.1.4 Exposed moving parts shall have guards in accordance with 7.2.8.4. 
7.2.8.1.5 Figure 8 shows typical drive arrangements. 

 

 



        petroblog-Santini                                                                                                        Página 26 de 33 
 

7.2.8.2 Belt drives 
7.2.8.2.1 Belt drives shall be either conventional V-belts or high-torque type positive-drive belts. 
7.2.8.2.2 Belt drives in a heated air stream (such as top-mounted drives) shall not be used unless 
approved by the purchaser. If so approved, the belt design temperature shall take into account the 
maximum air temperature near the belt (or the maximum belt temperature possible due to 
radiation) under all conditions; decreased fan efficiency shall also be taken into account. The 
vendor shall indicate how the driver is suspended; the driver should not be located in the heated air 
stream (see also 7.2.7.2.8 and 7.2.8.2.13). 
7.2.8.2.3 Belt drives shall be provided with guards in accordance with 7.2.8.4. 
7.2.8.2.4 Belt drives shall be provided with jack screws or an equivalent means of initial belt-
tensioning and/or re-tensioning. 
7.2.8.2.5 V-belt drives shall be in accordance with ISO 1081, ISO 4183, ISO 4184, ISO 5287, ISO 
5290 and/or ISO 9563 as applicable. 
7.2.8.2.6 V-belts shall be either matched sets of individual belts or a multiple-belt section formed by 
joining a matched set of individual belts. 
7.2.8.2.7 High-torque type positive-drive belts may be either one belt or a pair of matched belts. 
7.2.8.2.8 V-belts shall have a minimum service factor of 1,4 based on driver-rated power. 
7.2.8.2.9 High-torque type positive-drive belts shall have a minimum service factor of 1,8 based on 
driver rated power. 
7.2.8.2.10 V-belt drive assemblies suspended from the structure may be used with motor drivers 
rated not higher than 30 kW (40 Hp). 
7.2.8.2.11 High-torque type positive-drive-belt drive assemblies suspended from the structure may 
be used with motor drivers rated not higher than 45 kW (60 Hp).  
7.2.8.2.12 The drive-belt jacket shall be oil resistant. 
7.2.8.2.13 Standard drive-belt materials are limited to an exposure temperature of 60 °C (140 °F). 

 
7.2.8.3 Gear drives 
7.2.8.3.1 Electric motors rated higher than 45 kW (60 hp) shall use gear drives; smaller motors 
may use gear drives. 
7.2.8.3.2 Gear drives for electric motors rated not higher than 45 kW (60 hp) may be suspended 
from the structure. 
7.2.8.3.3 Gears shall be of the spiral bevel type. They shall have a minimum service factor of 2,0 in 
accordance with AGMA 6010. 
7.2.8.3.4 Top-mounted gear drives shall not be used. 
7.2.8.3.5 Gear boxes shall be provided with an external oil level indicator visible from the 
maintenance platform. 
 
Anexo 2 - Exemplo de construção de Resfriador a Ar com tampo flangeado e junta de 
vedação “lip seal”, para garantir a estanqueidade d a ligação flangeada para o exterior 
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Anexo 3 - Comparação correias em V x correias sincr onizadoras 
O objetivo é identificar as vantagens de utilização de correias dentadas sincronizadas para 
acionamento de ventiladores de Resfriadores a Ar (“Air Coolers”), após consultas a usuários e 
fabricantes de correias de acionamento. 
Considerando: 
a- As inúmeras vantagens de economia de energia e eficiência operacional das correias 
sincronizadas; 
b- A informação de fabricante que as correias em "V" não representam nem 10% das correias 
fornecidas para os Air Coolers fabricados no Brasil, quando comparadas com as correias 
sincronizadoras. 
Conclui-se que é aplicável o requisito de que as correias, de acionamento de ventiladores de 
Resfriadores a Ar, devem ser dentadas, tipo sincronizadora. 
 
Características das correias em ‘V’: 
Este sistema trabalha por atrito, portanto sempre haverá perda de eficiência.  
É necessário alto tensionamento de instalação para que a correia possa transmitir a potência 
desejada e tentar garantir a relação exata de transmissão (rotação movida). 
Em um conjunto com diversas correias em V, esta tensão nunca será distribuída uniformemente.  
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Sempre haverá uma correia onde a tensão será maior, e, consequentemente, sua vida útil será 
menor. 
Uma vez que uma correia não está bem tensionada, provocará um esforço maior daquela que 
está bem tensionada, e desta forma, seu desgaste será precoce e o período de troca deste 
conjunto de correias será mais curto.  
O momento de partida do equipamento pode gerar superaquecimento das correias (derrapagem), 
desgastando tanto as correias quanto as polias. 
A carga radial, em função da alta tensão, será elevada e fará com que os componentes da 
transmissão (eixo, mancais, corpos rolantes, etc.) tenham vida útil reduzida. 
 
Características das correias sincronizadas ou denta das: 
Este sistema trabalha com tensão de instalação menor por ter engrenamento positivo, onde não 
haverá perdas por atrito.  
Portanto se pode dizer que a rotação movida terá a relação exata do número de dentes das polias 
motora e movida. 
Correias sincronizadoras podem ter cabos de tração reforçados, permitindo à correia maior 
capacidade de transmissão por milímetro de largura.  
Isso resulta em acionamentos compactos que terão menor peso, facilitando a instalação e 
diminuindo ainda mais a carga radial. 
A correia terá maior durabilidade, postergando o período de troca.  
Não é necessário parar o equipamento para retensionar a correia. 
Especificar correias dentadas (High-torque type positive-drive-belt) para motores com potência 
inferior a 45 kW (60 Hp).  
 
O API STD 661 é a melhor referência para o acionamento de ventiladores de Resfriadores a Ar. 
Outra fonte importante de informações é o site do fabricante americano de ventiladores Hudson 
http://www.hudsonproducts.com, onde se pode ler: 
“O redutor de velocidade mais popular é o acionamento por correia tipo positivo de alto torque, 
que utiliza rodas dentadas que engrenam com a correia dentada. Eles são usados com motores 
de até 50 ou 60 Hp de potência e com os ventiladores de cerca de 18 pés de diâmetro.  
As correias em V ainda são muitas vezes utilizadas em ventiladores pequenos e de médio porte. 
Já as engrenagens de redutores de velocidade são utilizadas com motores de 60 Hp e acima, com 
ventiladores de grande diâmetro.” 
 
Vantagens e desvantagens das correias em V e correi as sincronizadoras: 

Tipo de acionamento  

CORREIAS EM "V" CORREIAS SINCRONIZADORAS 
* Por atrito; * Por engrenamento positivo; 

Instalação 

CORREIAS EM "V" CORREIAS SINCRONIZADORAS 
* Necessidade de alto tensionamento da correia; * Necessidade de baixo tensionamento da correia; 

* Necessidade de alinhamento fino das polias 
para que a distribuição de tensão no conjunto de 
correias seja uniforme; 

* Necessidade de alinhamento fino das polias para que 
os dentes das correias e polias sejam sincronizados; 

Transmissão de energia 

CORREIAS EM "V" CORREIAS SINCRONIZADORAS 
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* Por se trabalhar com atrito, esse tipo de correia 
sempre terá perda de eficiência através do calor; 

* Por não trabalhar com atrito, esse tipo de correia 
consegue transmitir quase que integralmente a energia 
gerada para o ventilador; 

* No momento da partida do equipamento, há 
sempre a possibilidade de 'derrapagem' da 
correia, diminuindo a sua eficiência nesse 
momento; 

* Não há possibilidade de derrapagem da correia; 

* Estima-se que nos primeiros 30 minutos de uso 
da correia em "V", há uma perda de 15% na sua 
eficiência, havendo assim a necessidade de 
retensionamento; 

* Estima-se que durante a vida útil desse tipo de 
correia, a sua eficiência fica entre 97 e 98%; 
  

* Estima-se que durante a vida útil desse tipo de 
correia, a sua eficiência cai para 75%, podendo 
comprometer o funcionamento do seu 
equipamento; 

Economia de energia 

CORREIAS EM "V" CORREIAS SINCRONIZADORAS 
* Devido à necessidade do alto tensionamento 
do sistema e da perda de energia intrínseca a 
esse tipo de correia, não há a possibilidade de 
economia de energia nesse sistema; 

* A redução de peso e da carga radial faz com que a 
solicitação de corrente elétrica do motor seja menor, 
economizando em média 5% no consumo energético; 

Manutenção das correias 

CORREIAS EM "V" CORREIAS SINCRONIZADORAS 
* Como normalmente esse tipo de acionamento 
utiliza um conjunto de correias, dificilmente a 
distribuição de tensão será uniforme entre elas. 
Isso gera desgaste precoce nas correias mais 
tensionadas, fazendo com que o período de 
troca seja mais curto; 
 
* As derrapagens no momento de partida do 
equipamento gera desgaste nas correias, 
encurtando também a sua vida útil; 

* Esse tipo de acionamento utiliza-se apenas uma 
correia, garantindo uniformidade no tensionamento; 
 
* Não há possibilidade de derrapagem da correia; 

* Há a necessidade de retensionamento das 
correias periodicamente para se garantir a 
eficiência de transmissão; 

* Não há necessidade de retensionamento desse tipo 
de correia; 

* Os fabricantes não estimam um tempo de vida 
útil desse tipo de correia por estar muito 
dependente das condições de manutenção do 
acionamento; 

* Por não estar tão suscetível à manutenção, os 
fabricantes estimam a vida útil desse tipo de correia, 
gira em torno de 15 a 20 mil horas; 
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Manutenção do sistema de acionamento 

CORREIAS EM "V" CORREIAS SINCRONIZADORAS 
* As correias em V têm a transmissão baseada 
em atrito pelo V, que leva a desgaste, 
afrouxamentos e necessidade frequente de 
manutenção; 
 
* Devido ao alto tensionamento, a carga radial 
será elevada e fará com que os componentes de 
transmissão (eixo, mancais, polias) tenham vida 
útil reduzida; 

* Devido ao baixo tensionamento, a carga radial será 
reduzida, aumentando a durabilidade do conjunto; 

Efeito da vibração 

CORREIAS EM "V" CORREIAS SINCRONIZADORAS 
* Mesmo que a chave de vibração garanta um 
sistema de baixa vibração e ruído, pequenas 
vibrações podem contribuir para que a 
distribuição de tensão entre as correias deixe de 
ser uniforme, causando desgaste precoce e 
necessidade de retensionamento das correias. 

* O nível de vibração que a chave de vibração do 
sistema permite já é suficiente para garantir que o 
conjunto polias/correia sincronizadora não necessitará 
de retensionamento e alinhamento até o fim de sua 
vida útil. 

 
 
Anexo 4: Tipos de cabeçotes de “air coolers” confor me API STD 661 Air-Cooled Heat 
Exchangers for General Refinery Service 
 
4.1. Tipo de Cabeçote com: 
a) Tampo Flangeado; 
b) Cabeçote Flangeado. 
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4.2. Tipo de Cabeçote com Tampo Soldado e “plugues”  
 
 

 
 
 
 
 
 


