
De maritieme buisdoorpersing uitgevoerd door Smet-
Tunnelling kadert in een programma van zuivering van de 
kustwateren. Het doel is de kwaliteit te verbeteren van de 
kustwateren in de nabijheid van de wereldberoemde 
stranden van Biarritz. Een nieuw zuiveringsstation werd 
gebouwd in de buitenwijken van de stad. De behandelde 
wateren en de naburige beek vloeien vervolgens weg door 
deze buisdoorpersing bestaande uit gewapende betonbui-
zen met een diameter van 1,6 m tot 780 m aan de kant 
van de kust.  
 
Buisdoorpersing  
 
Op het strand van Marbella, werd een put met een diameter van 
12 m en een diepte van 19 m gerealiseerd met slibwanden. Smet 
vertrok met een gesloten boorschild richting oceaan. Hydrauli-
sche vijzels met een capaciteit van elk 300 ton duwen de buizen 
achter de graafmachine. De perskrachten worden naar de slib-
wanden overgebracht via een steunfront. Het traject van de buis-
doorpersing is vastgelegd na diepgaand grond- en stroomtech-
nisch onderzoek. De persing werd hoofdzakelijk uitgevoerd in 
mergel en kalkachtige lagen met kiezel en strandkeien. Het ge-
bruik van gepaste polymeren was nodig om het vastkleven van 

de kleverige mergel te verhinderen en het verbeteren van de 
verrichtingen van de bentonietsmering.  

 
Meetsysteem  
 
Het meetsysteem, gebruikt voor het eerste gedeelte van de wer-
ken is een laserstraal en een elektronisch waterniveau. Dit sys-
teem werd geïnstalleerd om het bekende brekingsverschijnsel, 
dat door het verschil in temperatuur tussen de toegang en het 
einde van de tunnel ontstaat, te compenseren. Voor het tweede 
gedeelte van de tunnel, hebben wij een systeem van computer-
gestuurde automatische theodolieten gebruikt. Dit gepatenteerd 
systeem berekent en registreert continu de exacte locatie van de 
boorkop, vergelijkt deze met de geprogrammeerde positie van 
de persing en geeft het verschil weer op een scherm. De boor-
meester bestuurt het bestuurbare gedeelte van het boorschild 
om de correcties in richting en hoogte bij te sturen. Dit systeem, 

ook TUMA genaamd, is uiterst nauwkeurig en bijzonder geschikt 
voor lange en/of persingen in bocht, waar het gebruik van een 
laser ontoereikend is of waar manuele metingen niet meer eco-
nomisch zijn.  
 
Boorbuizen  
 
De boorbuizen in gewapend beton hebben een inwendige diame-
ter van 1,6 m en een uitwendige diameter van 1,87 m. De toe-
laatbare perskracht is ongeveer 700 ton. Elke buis heeft een 
lengte van 3,3 m en is voorzien van 3 injectie-openingen van 1’’. 
De eerste 9 boorbuizen achter de boorkop hebben een plaatsta-
len kern waardoor deze aan elkaar kunnen worden verbonden. 
Zodoende wordt het loskomen van de onderlinge buisverbindin-
gen tijdens het opgraven van het boorschild vermeden.  
 

Boorschild en overig materieel  
 
Smet-Tunnelling bezit een groot aantal boorschilden, welke bij 
Smet-Boring of bij derden gebouwd zijn. Voor dit project werd 
een gronddrukschild gebruikt met een snijdrad aangepast aan 
mergel en zachte rots. Een conische breker heeft gezorgd voor 
het breken van de aanwezige strandkeien/ stenen. Het boor-
schild weegt 25 ton, meet 6,5 m en heeft een geïnstalleerd ver-
mogen van 140 kW. Op de werkplaats werden een stuurcabine, 
een portaalkraan van 32 ton, een ontzander en een bezinkings-
bekken geïnstalleerd.  
 
Recuperatie van het schild 
 
Een zelfheffend platform werd in gebruik genomen om een sleuf 
van 7 m lengte uit te graven en het schild te recupereren. Dank-
zij de deskundigheid in verschillende domeinen van de grondme-
chanica van de groep Smet-Boring, heeft Smet-Tunnelling als 
opdrachtgever, dit project tot een goed einde gebracht binnen 
een zeer korte termijn en binnen het vooropgestelde budget.  
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