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Alagútépítés Projektfeladat: Alagútépítés a Bakonyban 

Az észak-déli irányú 82-es főút a fő közúti összeköttetés Győr és Veszprém között. Az út Csesz-

nek melletti szakasza közel teljes kihasználtság mellet üzemel, mivel a szerpentin áteresztőképes-

sége korlátozott. Jelentős igény támadt a 82-es főút kapacitásának bővítésére, azonban a hely to-

pográfiája nem engedi meg az út további sávokkal való bővítését. 

Az alagútépítés tárgy keretében egy alternatív, alagutas megoldást keresünk a problémára. 

1. Részfeladat – Lehetséges nyomvonalak kiválasztása 

A magvalósíthatósági tanulmány első lépéseként a lehetséges nyomvonalakat elemezzük. Há-

rom lehetséges nyomvonalat kell felvázolni a probléma megoldására, amik megfelelnek az alábbi 

feltételeknek: 

Funkcionális paraméterek:  

 Tervezési sebesség:  Vmax = 90 km / h  

 Vízszintes sugár:  

 Az alagút minimális sugara: Rmin = 1500 m  

 Az ideális sugár:   Rideal = 3000 m  

 Függőleges sugár:  Rvert = 5500 m 

 Maximális esés:  imax = 5% 

Javaslatot kell tenni az alagútportálok helyére, s azokat indokolni szükséges. Az alagútban 500 

méterenként kiállási lehetőséget valamint 1500 méterenként megfordulási lehetőséget kell bizto-

sítani, ami balesetek esetén a mentést könnyíti.  

Topográfia 

Az alagút vonalvezetésének alkalmazkodni kell a helyi topográfiai viszonyokhoz. 

Geológiai problémák: 

Az alagút vonalvezetésének a tervezése során figyelembe kell venni a geológiai viszonyokat 

(kőzet típusa, vetők, stb). sok esetben a geológiai kockázatok minimalizálása érdekében egy hosz-

szabb alagút előnyösebb lehet, mint egy rövidebb alagútszakasz. 

Gazdaságossági kérdések: 

Az alagút hossza, a takarási mélység, a kőzetviszonyok mind befolyásolják a projekt gazdasá-

gosságát, ezért ezeket mind figyelembe kell venni a vonalvezetés tervezése során.  
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Szociális és környezetvédelmi kérdések: 

A tervezett alagútnak kapcsolódnia kell a meglévő infrastruktúrához. 

Az építkezés kiszolgáló területének a meghatározásánál figyelembe kell venni a helyi lakosság 

igényeit. Minimalizálni kell a lakosok zavarását és a környezetbe való beavatkozást. Amennyiben 

lehetséges, mellőzni kell az erdőirtást illetve a kivágott fákat az építkezés befejezte után vissza 

kell telepíteni. 

 

A feladat megoldása során meg kell határozni az alagút portáljainak a helyzetét, a kiszolgáló 

területeket, amennyiben szükséges, akkor a többfrontos fejtés lehetőségét és egy közel optimális 

vonalvezetést. Ez a vonalvezetés ideális esetben minimalizálja a geológiai, pénzügyi és építési 

kockázatot. 

A tervezett nyomvonalakat egy rövid írott összefoglalóban kell bemutatni, ami tartalmazza a 

helyszínrajzokat, a tervezett keresztmetszetet, a kiszolgáló területeket, a geológiailag kockázatos 

területeket a nyomvonal mentén. 

Legalább három lehetséges nyomvonalat kell megvizsgálni és be kell mutatni. A későbbiekben 

ezeket a lehetséges nyomvonalakat értékeljük, és egy ideális nyomvonal problémáit fogjuk ele-

mezni. 
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2. Részfeladat – A tervezett nyomvonalak értékelése 

Az első részfeladat kidolgozása során több lehetséges útvonal lett meghatározva. A 2. részfeladatban 

ezeket a megoldásokat elemezzük és értékeljük, majd kiválasztjuk a legelőnyösebb megoldást. 

Ehhez a már az első részfeladatban felvetett paramétereket, kérdéseket vesszük figyelembe: 

 funkcionális kérdések 

 topográfia 

 geológia 

 az alagút hossza, a portálok helye és a kiszolgáló területek 

 szociális és környezetvédelmi kérdések 

Az elemzés során ezeket a paramétereket számszerűsíteni és súlyozni kell. 

Ezen felül minden tervezett nyomvonal esetén meg kell határozni a geológiai kockázatot. Ehhez segít-

séget nyújtanak az AFTES és a SIA 199 ajánlásai (a kurzus honlapjáról ezeket le lehet tölteni). 

Az értékelést egy rövid összefoglalóban kell bemutatni, aminek tartalmaznia kell: 

 Az első részfeladatban meghatározott nyomvonalak értékelését 

 A geológiai kockázatot, 

Pl. stabilitási problémákat, a kőzetmechanikai, talajmechanikai kérdéseket, vetőket, talajvíz kér-

déseit, termálforrásokat, a karsztosodásból adódó kérdéseke 

Meg kell határozni az alagút környezetében található épületeket, amiknél süllyedésproblémák léphet-

nek fel. Ehhez meg kell határozni, hogy az alagútépítés mekkora területen okozhat felszínmozgásokat. 

Az értékelés során nem csak a nyomvonalakat kell elemezni, de figyelembe kell venni az esetleges 

szellőzőaknákat és kiszolgáló területeket is.  
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3. részfeladat – Fejtési terv, Talajjavítás és ideiglenes megtámasztás 

A második részfeladatban kijelölésre került a leginkább megvalósítható alagútnyomvonal. Ebben a 

részfeladatban a kivitelezési módszert választjuk ki. 

A következő kérdéseket kell megválaszolni: 

 Ki kell választani a fejtési szakaszokat 

o A kivitelezés időtartamának optimalizálása érdekében ki kell választani az egyes építési terüle-

teket.  

o Hány fronton fejtjük az alagutat, hol helyezkedjenek el ezek a frontok? 

o Lehetséges-e több fronton, párhuzamoson fejteni az alagutat az építési idő csökkentése érdeké-

ben? 

 Meg kell határozni a fejtési tervet, az alagúthajtás lépéseit: 

o Mik az alagútfejtés lépései?  

 Minden fejtési szakaszhoz hozzá kell rendelni egy fejtési módszert: 

o Bányászati módszer/gépesített alagútfejtés (NATM, TBM, nyílt munkagödör)? 

 Meg kell határozni az egyes fejtési szakaszokhoz tartozó építési kockázatot 

 Meg kell határozni az alagútépítéshez szükséges időt, valamint el kell készíteni az optimális ütem-

tervet  

A feladat megoldása során a következő paramétereket kell figyelembe venni: 

 Szükséges űrszelvény 

 Kiállási lehetőség, visszafordulási lehetőség 

 3000 méternél hosszabb alagút esetén egy szellőzőaknán keresztül kell biztosítani a friss levegő 

ellátását 

 Amennyiben pajzsos alagútépítési módszer kerül kiválasztásra, meg kell tervezni a pajzs össze 

valamint szétszereléséhez szükséges időt, valamint az indítóakna megépítését, amennyiben erre 

szükség van 

 Amennyiben két párhuzamos alagutat hajtunk ki, a megfordulási lehetőség helyett összeköttetést 

kell kiépíteni az alagutak között, ahol vészhelyzet esetén át lehet terelni a forgalmat az egyik alag-

útból a másikba. 

A fejtés időtartamának a meghatározásához a következő táblázat ad iránymutatást: 

 

* Ezek az adatok két 10 órás műszakhoz tartoznak 



Alagútépítés 

2015-16 tavaszi félév 

Tóth Ákos, Wolf Ákos 

A feladat megoldásához minden geológia formációnál meg kell határozni, hogy az adott fejtési mód-

szer mennyire alkalmas az adott kőzet kitermelésére. Ehhez a geológia hossz-szelvényen homogén fejtési 

szakaszokat kell kijelölni. Az egyes geológiai formációkhoz, kőzettípusokhoz biztosítjuk a főbb kőzet-

mechanikai/talajmechanikai paramétereket. 

A feladat megoldásához a következő segédanyagokat lehet a kurzus honlapjáról letölteni: 

 Choosing mechanized tunnelling techniques by the AFTES 

 Recommendations for the selection of TBM’s by the ITA 

 Selection of TBM criteria (Germany) 

További dokumentumok, pl. fejtési tervek, tipikus keresztszelvények, összekötő alagutak tervei szintén 

letölthetőek a kurzus honlapjáról. Ezek a dokumentumok megvalósult alagutakat mutatnak be, a feladat 

megoldását természetesen egyszerűbben kell bemutatni. 

A végleges nyomvonal és a homogén fejtési szakaszok meghatározása után ki kell választania a fejtési 

módszert, valamint meg kell határozni, hogy milyen talajjavítási módszerek lehetnek szükségesek az 

egyes szakaszon kockázatcsökkentési célból. 

A feladat megoldását a következő pontok alapján kell összefoglalni: 

 Milyen talajjavítási módszerekre lehet szükség az egyes szakaszokon és miért? (geológia, talajvíz) 

 Bányászott alagútejtés esetén ki kell választani az ideális fejtési módszert (kitakarásos alagútépí-

tés, fejtés teljes homlokon, többlépcsős alagúthajtás, stb). A fejtési módszer kiválasztásához mind 

az RMR mind a Q index használható (a módszereket az előadás keretében bemutatjuk). 

 Az ideiglenes megtámasztási módszer meghatározása empirikus módszerekkel (RMR és Q). 

A feladat megoldása szorosan kapcsolódik mind az első, mind a második részfeladat megoldására, 

valamint az előadásanyagra. Ezen felül a következő tanulmányok ajánlottak a feladat megoldásához: 

 Hoek javaslata a geomechanikai osztályozásra, valamit a geomechanikai osztályok alkalmazása 

az ideiglenes megtámasztás kiválasztására. 

 Az AFTES ajánlata az ideiglenes megtámasztás meghatározására 

 Végleges megtámasztás a prof. Kolymbas “Tunnelling”cimű könyvéből 

 Az US Army Corps of Engineers javaslata az algútmegtámasztási rendszerek tervezéséhez  

A megoldást egy rövid összefoglalóban kell bemutatni, ami tartalmazza a sematikus rajzokat az ideig-

lenes megtámasztásról valamit az esetleges talajjavítási módszerekről. 

Ajánlott irodalom: 

 Choosing mechanized tunnelling techniques by the AFTES 

 Recommendations for the selection of TBM’s by the ITA 

 Selection of TBM criteria (Germany) 

 Geomechanical classifications by the Hoek 

 Recommendations from the AFTES for the design of temporary support 
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 Extract about permanent support from the book “Tunnelling” from Professor Kolymbas, Innsbruck 

(Austria) 

 Recommendations from the US Army Corps of Engineers for permanent support and lining 
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4. részfeladat - Vízszigetelés, drénezés, végleges alagútfalazat  

Ebben a lépésben elemezni kell a végleges alagút vízszigetelési valamint a drénezési problémáit. A 

feladatot megoldása során csak a vízszigetelési módszert kell meghatározni, azzal kapcsolatos számításo-

kat nem kell elvégezni. 

Ezen kívül meg kell határozni a végleges megtámasztás építési módszerét (zsalukocsi, lőtt beton, tüb-

bing, stb.). 

Vízszigetelés, drénezés 

Egy rövid összefoglalóban kell bemutatni a vízszigetelés problémakörét kitérve a következő kérdé-

sekre:  

 Melyik vízszigetelési módszer alkalmazható az alagútépítés során? Miért? 

 Hogyan lehet az alagútba beszivárgó vizet kezelni? 

 Sematikus rajzokon be kell mutatni a vízszigetelési és vízelvezetési rendszert és azok fő elemeit. 

A feladat megoldását során az 1. részfeladat során elkészített geológia hossz-szelvényre kell alapozni. 

A megoldáshoz az előadások során kapott információt lehet használni, valamint ajánlott az alábbi doku-

mentumokat tanulmányozni: 

 Prof. Kolymbas “Tunnelling” könyvének vízszigetelésre vonatkozó fejezete 

 AFTES ajánlás a földalatti létesítmények vízszigetelésre valamint drénezésre  

 US Army Corps of Engineers ajánlása a földalatti létesítmények vízszigetelésére valamint dréne-

zésre 

 SIKA, BASF, etc. Vízszigetelési technológiák. 

Az alagút vízszigetelési problémáit valamint azok megoldását egy rövid összefoglalóban kell bemu-

tatni. 

Végleges alagútfalazat 

Az utolsó részfeladatban az alagút végleges falazatát kell bemutatni: 

 Mi az ideális végleges alagútfalazat? 

 A végleges alagútfalazat sematikus ábrázolása (anyagok, falvastagság, speciális megoldások) 

A feladat megoldásához az előadásanyag, valamit az adott dokumentumok ajánlottak, mint segéd-

anyag: 

 Extract from the book “Tunnelling” from Professor Kolymbas, Innsbruck (Austria) about 

permanent support. 

 US Army Corps of Engineers recommendations about permanent support and lining (pages 5-40 

to 5-43) 
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Ajánlott irodalom: 

 Extract about permanent support from the book “Tunnelling” from Professor Kolymbas, Innsbruck 

(Austria) 

 Recommendations from the AFTES for waterproofing and drainage of underground constructions 

 Recommendations from the US Army Corps of Engineers for the waterproofing and drainage of 

underground constructions 

 Recommendations from SIKA and BASF for different technologies in waterproofing 

 Extract from the book “Tunnelling” from Professor Kolymbas, Innsbruck (Austria) about 

permanent support. 

 US Army Corps of Engineers recommendations about permanent support and lining 

 


