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UZUN MESAFELİ
KAZISIZ BORU İTME PROJESİ
Yazar: Wouter Roels, Smet Boring, Belçika

Proje Verileri:

• Projenin Adı : Tunnelering i Helsinge, Danimarka
• Proje sahibi : Gribvand Spildevand A/S, Danimarka
• Mühendislik : COWI, Danimarka
• Ana Yüklenici : Smet-Tunnelling nv, Belçika
• Kazısız Boru İtme Yüklenicisi :  Smet-Tunnelling nv, Belçika
• Kazısız Boru İtme Verileri : DN2500x3000mm - L = 1100m - eğim = 2mm / m düz
• Toprak koşulları : Bir tür taşlı killi toprak
• Engeller : 15 ev, 8 kara yolu ve 2 otopark alanı
• Derinlik : Yerin 8 metre altından 18 metreye kadar değişen derinlik.

“Gribvand Spildevand” adlı su 
dağıtım şirketi ve “COWI” adlı 
mühendislik şirketi 2009 yazında 
Danimarka’nın Kuzey Sealand 
bölgesinde yer alan Helsinge 
kentinin iklim güvenliğinin 
sağlanmasına yönelik bir anlaşma 
imzalamıştır. Bu anlaşmaya 
kaynaklık eden temel neden 
ise şiddetli yağış zamanlarında 
şehrin büyük bir kesiminde karşı 
karşıya kalınan sel felaketidir. 

Gerekli sondaj ve değerlendirme 
çalışmalarının sonuçlarına göre 
şehrin merkezinden atık su arıtma 
tesisine kadar bir su yolu ve şehrin 
altında 6000 m³ lük tampon bir 
havuz yapılmasına karar verilmiştir. 
Bu sayede, atık su arıtma tesisinin 
tampon havuz ihtiyacı ortadan 
kalkmıştır.

Geliştirilen çözümün “bel kemiğini” 
Helsinge kentinde, 15 ev, 8 yol 
ve 2 otoparkın altından geçecek 

2,5 metre çapında ve 1,100 
metre uzunluğunda bir tünel 
oluşturmaktadır. Tünelin maliyeti, 
Helsinge’de kurulan tampon 
havuzun maliyetine yakındır. Ayrıca, 
bu tünel Danimarka’da Helsinge 
büyüklüğünde (nüfusu 10.000 
civarında olan) bir kent için ilk atık 
su tüneli projesi olma özelliğini 
taşımaktadır.

Proje oldukça zorlu gözükmesine 
karşın hem teknik hem de ekonomik 
açıdan pek çok fayda sağlamaktadır. 
Bunun için, proje öncelikle 
Danimarka’daki diğer iller olmak 
üzere bütün Avrupa için iklim ve 
güvenlik konularında bir model 
oluşturmaktadır.

Yeraltına Kazısız Boru İtme Çalışması

Yeraltına kazısız boru itme çalışmaları 7 
Temmuz 2012 tarihinde Atık Su Arıtma 
Tesisinde başlamış, 1,100 metre ilerleyerek 
15 ev, 8 yol, 2 park alanı ve diğer pek çok 
özel mülk altından geçtikten sonra 23 Eylül 
2012 tarihinde bitiş noktasına ulaşmıştır. 
Bu çalışma sırasında, tünel ilgili yapının 
altından geçmeden önce evler titreşim 
testine tabii tutulmuş ve altyapılarının 
mevcut durumu tespit edilmiştir. Yeraltına 
kazısız boru itme çalışması sonrasında 
binalarda herhangi bir hasar tespit 
edilmemiştir.

Dayanıklılığı yüksek olmayan evleri 
güçlendirmek için VHP yöntemi kullanarak 
betonla (en fazla 8MPa) güçlendirme 
çalışması Smet Tunnelling’in kardeş şirketi 
olan Smet F&C tarafından yapılmıştır.

Yer altına kazısız boru itme çalışmasında Herrenkneckt’in (Almanya) AVND2500 Hydroshield tipi tünel açma 
makinesi kullanılmış ve bu projenin diğer belirli ihtiyaçlarını karşılamak için de çalışmamız kapsamında tekrar 
modifiye edilmiştir. Kesme diskini zorlayan temel faktör ise killi toprağın çok farklı zemin koşullarına sahip olmasıdır. 
Bu yüzden, kesme diski tam killi topraktan tam kumlu toprak koşullarına kadar bütün zemin koşullarında çalışmış ve 
bu zemin koşulları içinde çapı 2 metreye kadar ulaşan sert taş kütlelerinin parçalanması için de kullanılmıştır. Bunun 
için kesme diskinin tasarımından kaynaklanacak uyuşmazlığın üstesinden gelebilmek için diskin kullanımında 
hassas bir denge yakalanması gerekmiş ve bu dengenin önemi tünel çalışmaları sırasında anlaşılmıştır.
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Tünel açma çalışması makine su 
modunda çalıştırılarak yapılmış ve 
bu şekilde sondaj sıvısının sürekli 
olarak analiz edilmesi ve kalite 
iyileştirme sürecine tabi tutulması 
sağlanmıştır. Ayrıştırma tesisi, iki 
kum ayrıştırma ünitesi ve azami 
kapasitesi saatte 440 m³ olan kaba 
taş ve toprak ayırma eleği, santrifüj 
ünitesi ve süzme tankından oluşur. 
Ayrıştırma tesisinde herhangi 
bir çökeltici kullanılmamış ve 
bu sayede santrifüj ünitesi silte 
ayrıştırma modunda kullanılarak 
5 ila 10 µm büyüklüğündeki 
bütün parçaların ayrıştırılması 
sağlanmıştır. Bu şekilde, gerekli 
sondaj sıvısı kalitesinin korunması 
sağlanmıştır.

Yeraltına kazısız boru itme 
çalışması kapsamında 2.500 
mm çapındaki itme borularını 
1.100m’lik hatta ilerletebilmek için 
boruların yüksek itme kuvvetlerine 
dayanıklı olması gerekmektedir. Bu 
çalışmadaki itme boruları 15.000 
kN kuvvete dayanacak şekilde 
tasarlanmıştır ve çalışmada 5 
ara itme istasyonu kullanılması 
öngörülmekteydi. Ancak çalışmanın 
sürekli denetlenmesi ve bilgisayarlı 
kontrol sistemi ile çift bentonitli 
yağlama sistemi kullanılması 
sayesinde tünel, ara istasyon 
kullanılmadan ve giriş şaftındaki 
ana itiş istasyonundan sadece 
10.00 0kN kuvvet uygulanarak 

tamamlanmıştır. Tünelde kullanılan 
itme boruları tamamen Berding 
Beton firması tarafından üretilerek 
deniz yolu ile çalışma alanına yakın 
bir limanda depolanmıştır. Bu sayede 
7/24 esasına göre yürütülen çalışma 
boyunca boruların nakliyesi için 3 
gün beklemek yerine bu borular çok 
kısa sürelerde teslim edilebilmiştir.

Hedefe en fazla birkaç santimetre 
sapma ile ulaşabilmek için gelişmiş 
bir IV Infra yönlendirme sistemi 
(Hollanda) kullanılmıştır. Bu 
sistem, yaygın şekilde kullanılan 
2 farklı sistemin birleşimidir. Yani 
Lazer-takimetre ile bilgisayar 
yönlendirmeli ve otomatik 
dengelemeli teodolitlerden oluşan 
bir sistemdir. Bu sistem sayesinde 
düzenli aralıklarla yapılan kontrol 
ölçümlerine gerek kalmamıştır ve 
teodolitler arasında tam bağlantı 
sağlanamadığı (arıza, tünel içi 
kontrol gibi) durumlarda bile 
ilerlemeye devam edilebilmiştir. Bu 
sayede, ölçüm yapmak için çalışmaya 
ara verilmesine gerek kalmadan 
tünel tamamlanmıştır.

Büyük tünelin tamamlanmasının 
ardından Helsinge’nin ana havzasını 
atık su işleme tesisine bağlamak için 
ikinci bir tünel açılması gerekiyordu. 
Bu yer altına kazısız boru itme (pipe-
jacking) çalışmasının 580 metre 
uzunluğundaki yatay düzlemde S 
kıvrımlı bir hatta çapı 1500mm olan 
borularla yapılması gerekiyordu.

Sonuç

Tünelin 11 Kasım 2012’de yapılan 
açılışında 2.000’den fazla insan 
1.100 metre uzunluğundaki tünelin 
içinde Helsinge’nin merkezinden 
atık su arıtma tesisine kadar 
yürümüştür. Danimarka’nın en 
uzun drenaj tüneli ile Helsinge’nin 
olumsuz iklim şartlarına karşı 
korunması için kullandığı 
yeni yöntemlerden ötürü “The 
Professional Branch”, Gribvand’ı 
2012’de yılın en iyi Çevre Projesi 
dalında Kazısız Teknolojiler ödülü 
(No-Dig Award) ile ödüllendirmiştir. 

Helsinge’de hayata geçirilen bu 
proje, en sert iklim koşullarına 
karşı dirençli olması gereken küçük 
şehirlerde bile taşkından korunma 
çözümleri geliştirmeleri konusunda 
Danimarka ve diğer Avrupa 
ülkelerinin büyük düşünmesine 
yardımcı olabilir.

Yeraltına kazısız boru itme tekniği, 
zorlu şartlarda herhangi bir ek 
önlem almadan 15 evin altından 
geçerek hassasiyet ve güvenilirlik 
hususunda limitlerini bir kez daha 
zorlamıştır.


