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A BHP Billiton comprou mais seis rebocadores e, portanto, 
precisou construir um novo porto de rebocadores de oito baias 
em Hunt Point e duas pequenas amarras no Nelson Point Tug 
Harbour. Este projeto irá mitigar o risco de um bloqueio de canal, 
garantindo a escolta segura e contínua de embarcações dentro e 
fora do Port Hedland Inner Harbour. 

Nome do Projeto BHP Tug Harbour, 

Proprietário do Projeto BHP Billiton Irion Ore Pty. Ltd 

Contratante Principal Lend Lease Engineering Pty. Ltd. 

Localização do Projeto Port Headland, Australia 

Produto Pontão / Estrutura de Aço 

Tonelagem Total 3,200 MT 

Data de Entrega 2016 

                        INTRODUÇÃO 

  PROJETO DE PORTO DE REBOCADORES DA BHP (PONTÃO)  

         PROJETO DO PORTO DE REBOCADORES 

TUG HARBOUR PORT HEADLAND LAYOUT 

          ESCOPO DE FORNECIMENTO da ESC 

                PONTÕES 

A ESC foi contemplada com o contrato para fornecer um total de 

850MT de pontões e passarelas - 5 unidades de pontões (o maior 

pontão, pontão de atracação de rebocador Hunt Point com um 

tamanho de C52.55m x L6.8m x A5.2m), 6 unidades de passarela, 6 

unidades de plataformas de passarela, 1 unidade de cais de linha e 1 

unidade de escada de linha para o projeto BHP Tug Harbor em dois 

locais diferentes, a saber, Hunt Point e Nelson Point. 
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       PREPARAÇÃO DO MATERIAL 

                   CORTES DE PLASMA CNC DE PLACA DE AÇO 

       SOLDAGEM DOS COMPONENTES 

PASSARELA SUPORTE DE BASE SUPORTES 

Toda soldagem realizada de acordo com o padrão 
AWS D1.1 / D1.1M. Inspeção de soldagem com a 
seguinte freqüência: 

 100% VT 

 100% UT para soldagem de penetração 
total.. 

 10% MT para soldagem de filete..  
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           SOLDA E MONTAGEM 

. 
A ESC designou um inspetor qualificado em tempo integral (inspetor AWS CWI e NACE II) para a fábrica durante todo o processo de fabricação para 

garantir que o projeto atenda aos requisitos de qualidade, bem como ao cronograma. 
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           PINTURA 

. O sistema de revestimento varia dependendo da aplicação do material. Todos os materiais são jateados ao nível de limpeza superficial de Sa2.5 conforme 
ISO 8501 antes da aplicação do revestimento. Todas as superfícies revestidas são testadas com 100% de teste de revestimento conforme AS3894.1 em 

uma voltagem de teste recomendada pelo fabricante da tinta. 

 Pontão (Exterior e Interior) 

  Primeira demão: Sigmashield 880 (300 mícrons) 

  Segunda demão: Sigmashield 880 (300 mícrons) 

 Peças de Aço e Aassarela acima da Água 

  Primeira demão: Sigmazinc 109HS (75 mícrons) 

  Segunda demão: Sigmacover 456 (200 mícrons) 

  Terceira demão: Sigmazinc PSX700 (75  mícrons) 

 Placas de Cobertura das Vigas, Plataformas da Passarela, 
Suportes ou Componentes que são fixados na Estrutura das 
Vigas 

  Primeira demão: Interzone 954 (250 mícrons) 

  Segunda demão: Interzone 954 (250 mícrons) 

 

 Corrimãos 

  Primeira demão: galvanização por imersão a     

               quente conforme AS4680. 

  Segunda demão: Sigmacover 280 (50 mícrons) 

  Terceira demão: Sigmazinc PSX700 (75  mícrons)  
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         ÁREA INTERNA DO PONTÃO 

. 
Toda a superfície interna do pontão é revestida. As vigas e placas de reforço soldadas no interior do pontão servem para reforçar a força global do pontão 

(evitar a deformação do pontão durante a sua aplicação). 
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        PRODUTOS E COMPONENTES FINALIZADOS 

A grade de plástico reforçado com fibra de vidro (PRF) é selecionada devido às vantagens de ser à prova de ferrugem, antiderrapante, leve 
e fácil de instalar. 

Todos os componentes soltos, incluindo o componente de proteção, são montados antes da embalagem e da entrega, para garantir que o processo de 
montagem do local seja suave, sem problemas de qualidade. 

COMPONENTE DE PROTEÇÃO BLOQUEADOR DE AR COMPONENTE DE PROTEÇÃO 

MONTAGEM EXPERIMENTAL MONTAGEM EXPERIMENTAL 
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           COMPONENTES 

POSTE DE AMARRAÇÃO 

COMPONENTE DE PROTEÇÃO PLATAFORMA DA PASSARELA 

PROTETORES DE FUNDO 

PLATAFORMA DE AJUDA DA NAVEGAÇÃO 50 FRP GRATING 

SUPORTE DO ROLAMENTO DA PASSARELA 

CUNHA DE AMARRAÇÃO LANÇA DE GUINDASTE BLOCO DE ÂNODO 

MATERIAL ANTIDERRAPANTE 
O material 

antiderrapante é 

aplicado em toda a 

superfície do convés do 

pontão para fins de 

segurança de pessoal 

(antiderrapagem). 
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          CARREGAMENTO DO NAVIO 

TRELLEBORG DC200 FENDER 

. Lingas de levantamento são usadas para evitar deformação, bem como danos na pintura. O ponto de içamento de cada produto e componente foi 
analisado adequadamente para garantir não apenas um processo seguro de içamento, mas também para garantir que o produto não se deforme durante 
o processo de içamento. A superfície embaixo do pontão é acolchoada para evitar o contato direto da superfície pintada com superfícies duras. Nenhuma 
superfície dura está em contato com a superfície pintada em nenhum momento. 

. Os inspetores da ESC são designados em tempo integral no porto e realizam inspeção de carga para garantir que cada componente seja adequadamente 
manuseado, protegido e empilhado. A ESC comprometeu-se a minimizar o risco de danos no transporte. 
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          CARREGAMENTO DO NAVIO 
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        PONTÃO NO LOCAL 
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