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Data de Entrega 2011 

        KAOHSUING PORT COMBI WALL, TAIWAN 

A Meng-Deng Construction Co. Ltd, de Taiwan, tinha um projeto para 

a expansão do porto em Kaohsuing, Taiwan. As opções oferecidas 

pelos provedores normais de estacas-prancha largas não eram 

econômicas o suficiente para o orçamento e as restrições de projeto 

que o Porto tinha. 

  

A ESC Pile Steel Trading (Xangai) Co. Ltd analisou o melhor método 

para o empreiteiro e o Kaohsuing Harbour Bureau, Ministério das 

Comunicações. Após várias discussões e opções de projeto, ESC e 

Meng-Deng acordaram o uso do muro combinado com estacas-

pranca e tubulares.  

A estrutura existente foi incapaz de acomodar o tamanho maior dos 

                          INTRODUÇÃO 

          ESCOPO DE FORNECIMENTO DA ESC 

A combinação imbatível de design e recursos da ESC permitiu ao 

empreiteiro fabricar tubos de 1470mm de diâmetro e 15mm de 

espessura com comprimento de 31 metros (aproximadamente 8000 

toneladas) em Taiwan. Em seguida, fornecemos estacas-prancha de 

28, 19 e 13 metros da Nippon Steel no Japão (2.282 toneladas de IIIw 

em SY390) e, finalmente, as 109 toneladas de conexões IIIw 

especialmente fabricadas que são exclusivas da ESC. 

  

O projeto economizou tempo e dinheiro consideráveis para o 

empreiteiro e foi o primeiro muro combinado tubular de muito 

sucesso em Taiwan. 

          PROJETO DE MURO COMBINADO 

navios mais novos, bem como a profundidade de dragagem necessária 

para os navios maiores que estavam chegando em Kaohsuing. O método 

aprovado foi a instalação de um muro principal de tubo e estaca-prancha 

em frente à estrutura existente e, em seguida, proceder com a remoção 

do muro antigo e à instalação do restante do sistema. 

  

Com os portos ficando cada vez mais profundos ao redor do mundo, a 

fim de lidar com as embarcações pós Panamax e outras embarcações 

convencionais mais novas e maiores, espera-se que mais e mais clientes 

e proprietários de portos busquem essas soluções para suas 

necessidades. 

                ESTACAS TUBULARES E ESTACAS-PRANCHA 
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          DETALHES DO PROJETO 

ISOMETRIC DETAIL OF THE MAIN WALL SYSTEM Here is the isometric drawing of the wall profile 

showing the two IIIw infill sheet piles in between the 

1470mm tubes. This system is installed with the tubes 

or king piles first using a driving guide. Once the tubes 

are installed the guide is removed and the IIIw sheet 

piles installed between the spaces and slotted in using 

the special clutches attached to the tubular piles. 

Below, we can see the schematic drawing which allows 

for five tubular piles to be installed before the guide is 

removed. This guide is essential in the efficient 

installation of long marine sheet pile walls. Without it 

productivity is greatly reduced as well as the 

straightness and aesthetics of the final wall. As you can 

well imagine if you get the tubular piles out of 

alignment then it will be nearly impossible to install 

the infill sheet piles. 

DRIVING GUIDE DESIGNED BY ESC 

SECTION DRAWING DETAILS 
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           DETALHES DO PROJETO 

TUBULAR PILES WITH CLUTCHES CLUTCH ON CLUTCH PROFILE 

          DELIVERY TO SITE 
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           INSTALAÇÃO NO LOCAL 
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