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Nome do Projeto Tankput 19 Vopak Terminal  

Cliente Europile BV  

Main Subcontractor Geka Bouw B.V.  

Localização do Projeto  Amsterdam, Netherlands  

Produto Estacas-prancha e Vigas de Nivelamento 

Tonelagem Total 550 MT 

Data de Entrega March 2008 

       TERMINAL DE PETRÓLEO EUROTANK  

A ESC obteve rapidamente pedidos sucessivos com a Europile 

BV na Holanda, para o Terminal EuroTank em Amsterdã, 

Holanda. 

A legislação exigia que eles precisassem ter uma barreira 

impermeável à prova de fogo colocada em torno dos tanques 

de óleo. Eles tinham que ter um perímetro que suportasse o 

cenário possível de uma falha maciça dos tanques e todo o 

conteúdo fluindo para a área circundante. Além disso, esse 

líquido poderia estar em chamas no momento, portanto, o 

perímetro também precisava atender a esse problema em 

potencial. 

  

Após uma longa discussão sobre o projeto, onde várias opções 

foram examinadas pelo Contratante e pelo Cliente (como 

paredes de concreto e de terra), foi decidido usar estacas-

prancha. As estacas-prancha da ESC, com seu perfil amplo, 

foram a escolha ideal devido às suas conexões muito pequenas 

                           INTRODUÇÃO 

Terminal Eurotank  

    ESCOPO DE FORNECIMENTO DA ESC 

                ESTACAS-PRANCHA 

Os cálculos foram realizados pela ESC, a fim de garantir que os 

requisitos rigorosos do Cliente (EuroTank B.V.) e do Contratante 

fossem cumpridos, ao mesmo tempo que as restrições orçamentais 

necessitavam ser cumpridas. 

Todas as estacas-prancha foram pintadas no topo de 4,1 m (ambos 

os lados) com 375 mícrons de tinta preta Jotamastic 87. As vigas de 

nivelamento foram completamente revestidas usando a mesma tinta 

e espessura. Todos os trabalhos de pintura foram realizados na 

fábrica da ESC na China. Durante a instalação, houve descoloração e 

danos na pintura. Portanto, a ESC/Europile colocou uma camada 

extra de revestimento Jotun PU sobre o revestimento Jotamastic 

original para garantir que a cor cinza mantivesse seu código RAL final 

         PROJETO DE TERMINAL DE PETRÓLEO 

em relação à metragem da parede. A vedação da conexão é de 

pelo menos metade da de outras estacas-prancha e isso 

também significa menos risco de infiltração para o Contratante. 

A Geka Bouw B.V. ganhou o projeto com uma opção de estaca-

prancha fornecida pela ESC. A ESC trabalhou em estreita 

colaboração com a Geka Bouw B.V. através do seu agente na 

Europa, Europile B.V. 

para o comprimento do projeto. 

Conectores extras foram enviados juntos com a remessa para 

garantir que, caso fosse necessário virar algo em cantos especiais ou 

que os obstáculos causassem uma variação na linha de direção, a 

Geka Bouw BV poderia realizar a fabricação no local sem atrasos no 

cronograma do projeto. A Lista de Quantidades para este projeto 

incluiu: 

 Estacas-prancha ESC-EU12 de vários comprimentos entre 8-

10m Grau Q345B (528 toneladas) 

 Viga de Nivelamento em Aço x 11,8m de comprimento de 

Grade de Aço Q235B (22 toneladas) 

COMBINED PILE PROPERTIES 
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             CARREGAMENTO 

ESTACAS-PRANCHA PRONTAS PARA O ENVIO 

INSPEÇÃO DE ESTACAS-PRANCHA 

A EMBALAGEM ESPECIAL PERMITIU A UTILIZAÇÃO COM-
PLETA DO ESPAÇO DO CONTAINER 

Terminal Eurotank  
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             INSTALAÇÃO NO LOCAL 

Terminal Eurotank  


