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RACK 
 

 

 
 
A RACK é uma estrutura tubular que pode transportar a carga de uma PTM (post-trenching 
machine) e apoiá-la durante as operações de enterramento. A RACK pode operar em fundo 
marinho de areias rochosas ou de coral, passando da área de praia até uma profundidade de 
água de -4 metros (em boas condições marítimas). 
 
As características básicas da estrutura principal da RACK são: 

 Largura: 8 m  
 Comprimento: 11 m 
 Peso: 18 T 
 Estrutura: Aço  

 
A RACK é suportada por 4 rodas motrizes em grande escala, medindo 2 metros de diâmetro e 
60 cm de largura. A estrutura pode abaixar e levantar até 5 metros de altura. 
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A cabine de controle da RACK e da PTM está localizada na parte superior do quadro principal. A 
estrutura, que se move ao longo do duto, com duas rodas em cada lado, é capaz de lançar a 
PTM no tubo e recuperá-lo a bordo graças a um sistema de guindastes e gruas que auxiliam o 
operador da PTM nas operações de enterramento. 
 
A vantagem deste equipamento é que você pode trabalhar em águas rasas onde os navios não 
podem chegar, evitando assim problemas de amarração. 
 
A RACK é automotora e o operador pode facilmente operá-la. 
Move-se autonomamente ao longo do duto, usando isto como um guia, mesmo quando a duto 
já foi enterrado: a PTM ou uma máquina para enterramento podem ser operadas a partir da 
estrutura da RACK. 
 
É importante notar que, por razões de segurança, a RACK está conectada através de um cabo 
de um guincho localizado na área da praia, que garante a recuperação do equipamento (para 
além do auxílio das 4 rodas) no caso de encalhar ou ter dificuldades para se mover. 
 
A RACK é considerada o resultado de anos de operações de post-trenching nas áreas de shore 
approach e perto da costa. Por esta razão SEA tem investido tempo, engenharia e dinheiro para 
criar um equipamento que mude a abordagem de enterramento nas áreas perto da costa, pois 
pode ser ajustado em função do equipamento de post-trenching a ser usado ou qualquer outro 
tipo de equipamento que pretende utilizar nesta área. 
Além das operações de post-trenching, a RACK é útil para áreas de águas rasas como lagos, 
lagoas e canais ou em qualquer outra área onde é impossível trabalhar com barcos normais. 

 

 


