
1915 Çanakkale suspension bridge – Turkije
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Transport en afzinken van 2 caissons



Projectinformatie
Klant: 
Duur:
Opleverdatum:
Aanneemsom (EUR):

 DLSY JV - Daelim, Limak Holding, SK E&C, Yapi Merkezi 
1,5 jaar
Juni 2019
€ 9.588.862,00

Beschrijving van de activiteiten
Ontwerp en uitvoering van het opdrijven, tijdelijk afmeren, transport en installatie van twee 
caissons voor de fundatie van de pijlers van de brug. Het werk omvatte het verhaalsysteem 
tijdens het afzinken bestaande uit twee verankerde sleepboten en twee DP-schepen, een 
voor het project ontworpen, op afstand bedienbaar, ballastsysteem en een inventief 
positioneringsysteem op de zeebodem. 

Details
Type: 
Aantal caissons:
Afmetingen caissons:

Waterdiepte:
Gewicht:
Fundering:
Transportafstand:

Caissons voor brugfundatie
2
Betondeel (LxBxH) = 83,3 x 74 x 16/21m 
Stalen schachten (DxH) = 18 x 23/26m 
37/45 m
66.000 ton (drijvend)
Grindbed
2,6 nmi

Plaatsingstoleranties:
• Horizontale tolerantie x en y: +/- 200 mm in het midden van beide schachten

Ontwerprandvoorwaarden voor installatie:

• Golfhoogte (Hs)
Windsnelheid
Stroomsnelheid

≤ 1,75 m
≤ 17,9 m/s 
≤ 1,25 m/s

•
•

Specifieke informatie
De 1915 Çanakkale Brug is een 3,6 km lange hangbrug over 
de Dardanellen, die het Europese deel van Turkije via Gallipoli 
verbindt met Lapseki in het Aziatische deel. De pijlers van de 
brug zijn gefundeerd op twee caissons.

Het eerste deel van de caissons is gebouwd in een droogdok. 
De caissons zijn opgedreven tijdens het vullen van het dok en 
getransporteerd naar een kade net buiten het dok waar ze 
verder zijn afgebouwd, inclusief de stalen schachten bovenop 
de caissons. Tijdens de bouw zijn de afmeerdraden steeds wat 
afgelaten om de toenemende diepgang van het caisson te 
kunnen volgen.

Het installeren van de caissons is uitgevoerd in een 60 uur 
durende operatie waarbij 66.000 m3 water het caisson 
ingepompt moest worden. Het water is aangebracht in 29 
onafhankelijk te vullen compartimenten om de drijvende 
stabiliteit tijdens het hele proces te garanderen. De operatie is 
geleid vanuit een commandocentrum op een DP-schip, waarop 
ook een pompsysteem is geplaatst. Via drijvende leidingen is 
het water naar een verdeelsysteem onderin de schachten van 
het caisson gepompt.

Met op afstand bedienbare kleppen kon het water naar het 
gewenste compartiment worden geleid. De kleppen zo 
uitgevoerd, dat ze automatisch sluiten bij stroomuitval. Daarnaast 
is in het verdeelsysteem een de-ballastpomp geïntegreerd om, 
indien nodig, het caisson weer op te kunnen drijven.

Tijdens het installeren zijn de caissons met behulp van vier 
sleepboten horizontaal in positie gehouden. De twee noordelijke 
boten zijn vastgelegd aan vooraf geplaatste ankers. Aan de 
zuidzijde is gekozen voor twee DP-schepen omdat hier veel 
kabels op de bodem lagen. Om de caissons, bij een 
stroomsnelheid van 1,25 m/s op een diepte van 45m, binnen de 
nauwe toleranties te kunnen plaatsen, is een speciaal 
geleidingssysteem ontworpen.

Op de zeebodem zijn vier stalen buizen aangebracht waarop 
geleide frames zijn geplaatst. Daarnaast zijn op de teen van de 
caissons vijzels geplaatst. Op 1 m boven de zeebodem zijn de 
vijzels tegen de geleideframes uitgedrukt voor de 
fijnpositionering. Uiteindelijk is het  gelukt om de caissons binnen 
een tolerantie van 10 mm op de bodem te plaatsen.
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