
1

Alagútépítés, 

földalatti műtárgyak

1. Előadás

Jövőkép

Tervezés alapelvei

Geológia
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Föld feletti terek 

bővítése
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Föld alatti terek

hasznosítása
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Budapest

Fővámtéri Metróállomás
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Földalatti létesítmények típusai

Közlekedési létesítmények 
(metró, út, vasút, gyalogos alagutak)

Közművek
(elektromos, víz, szennyvíz)

Tárolás
(víz, termékek, energia, parkoló)

Szórakozás és sport
(sportlétesítmények, állatkert, bevásárlóközpontok)

Oktatás
(könyvtár, múzeum, laboratórium)

Ipar
(gyárak, manufaktúrák, irodák)

Védelmi
(parancsnoki központ, katonai létesítmények)

Energiatermelés 
(vízerőmű, atomerőmű) Stb…
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European Vision of 

Underground Construction, 2030

Szabad használatú föld alatti terek az embereknek és 

az infrastruktúra föld alá helyezése.

Biztonságos, környezetbarát bányászati és építési 

módszerek.

2100 km új és 500 felújított alagút (450,000 munkahely)



8

Laboratoire 

de Mécanique 

des Roches 

LMR    

T
B

M
T

B
M

Hossz

Térfogat

D
&

B
D

&
B

Alagútépítési 
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European Vision of Underground Construction 2030

Break-through:

2010 – Tanuló rendszerek

(a felszerelés alkalmazkodik a környezethez); 

Költséghatékony nagy átmérőjű alagutak; 

Intelligens megtámasztási rendszerek

(alkalmazkodás a változó geológiához).

2020 – Új fejtési módszerek

(pl. lézeres fejtés); 

Pontos geotechnikai feltárás

(„átlátszó talaj”); 

Univerzális alagútépítő gépek.
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European Vision of Underground Construction 2030

Break-through:

2030 – Környezeti hatások minimalizálása

(teljes újrahasznosítás, 

víz- és levegőszennyezés minimalizálása); 

A földalatti létesítmények teljes körű modellezése; 

A föld alatti és föld feletti építési költségek hasonlók; 

Emberi erőforrások minimalizálása

(teljes automatizálás, távirányítás, távfelügyelet).
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Élő természetet 
a földalatti térbe!

A földalatti terek 
építészetének
jelentős fejlődése.

Underground Science Park, Singapore
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Alagútépítés, 

földalatti műtárgyak

1. előadás

Jövőkép

Tervezés alapelvei 

Geológia
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Szempontok, problémák, feladatok

geológiai és geotechnikai adottságok 

környezetvédelem

meglévő építmények

gazdaságosság 

szociális vonatkozások 

politikai érdekek 

technikai megvalósíthatóság
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1. Rendezési tervek

2. Kizárandó területek/nyomvonalak megállapítása

3. A lehetséges területek szűkítése funkcionális alapon

4. A funkcionálisan megfelelő területek geológiai vizsgálata 

5. A lehetséges területek geotechnikai vizsgálata

A tervezés lépései
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Budapest 

metró-

hálózatának 

terve 

1980-ban
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Budapest metróhálózata

2015
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GIS használata az alagútépítésben

Geológiai információk bekapcsolása

Vonalvezetés optimálása

Kockázatelemzés 

Projektbemutatás
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Felszín feletti és felszín alatti terek

Földalatti garázs földfeletti irodákkal vagy 
bevásárlóközponttal

Földalatti metróállomás földfeletti 
bevásárlóközponttal

Földalatti és föld feletti múzeum és könyvtár

Földalatti összeköttetés irodaépületek, 
bevásárlóközpontok között

Földalatti olajtározó földfeletti finomító kapacitással

….
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Földfeletti létesítmények befolyása 
a földalatti fejlesztésekre

Földalatti terek felszíni kapcsolati lehetősége

Meglévő létesítmények korlátozzák a földalatti terek 
fejlesztési lehetőségét

Földalatti létesítmény korlátozza a földfeletti 
fejlesztést

Földalatti és földfeletti létesítmények kapcsolati 
lehetőségei korlátozottak
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Alagútépítés, 

földalatti műtárgyak

1. előadás

Bevezetés

Tervezés alapelvei

Geológia
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Geológia adottságok 

Befolyásol(hat)ják

• a nyomvonalat, 

• a szerkezet alakját és méreteit, 

• fejtési technológiát 

• az ideiglenes/végleges megtámasztási rendszert,

• a vízszigetelést, 

• a fenntartást.

Meghatározóak, de már nem 
a technikai megvalósíthatóság tekintetében!
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A tervezés fő kérdései

Alagút 

típusa

Meghatározó 

jellemző
Domináns feltárási cél

Közúti 

alagút

Nagy átmérő

Szabadabb

vonalvezetés.

Kiterjedt geológiai vizsgálatok 

a vonalvezetés optimálására

Az alagútportálok speciális feltárása

Vasúti 

alagút

Kisebb kereszt –

szelvény

Kötött 

vonalvezetés

A veszélyes geológiai helyek feltárása

Metró-

alagút

Beépített területen

épülnek;

Kötött  felszíni   

kapcsolatok

Építésütemezés

Alternatív magassági vonalvezetésekre

és a felszínsüllyedésekre 

koncentráló geotechnikai vizsgálatok

Többlépcsős feltárás és vizsgálatok

Közmű-

jellegű

alagút

Funkció, stratégia

Külső kapcsolatok

Technológia

A geológiai adottságok meghatározóak 

lehetnek minden tekintetben
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Alagútportál
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• A vonal geológiai és hidrológiai viszonyainak megismerése 
az alapvető döntésekhez az első tervezési fázisban 

• Az alagút geológiai környezetének megismerése 
az építés hatásainak feltérképezéséhez

• A technikai és gazdaságossági megvalósíthatóság és 
a kockázatok elemzése

• Alternatív nyomvonal és/vagy technológia keresése

• Az ajánlattételi kockázatok kezelése, szerződéskötés 

• Szerkezeti és építési kiviteli tervezési paraméterek felvétele

• Munkabiztonság, munkavédelem tervezése

• A talajmozgások, hidrogeológiai változások modellezése

• Költségelemzés, teljesítményszámítás, ütemezés

Geológiai, geotechnikai vizsgálatok célja
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Geológia irodalomkutatás (desk study)

• Topográfiai térképek

• Geológiai térképek

• Geotechnikai térképek

• Geológiai, földrajzi leírások

• Felszínrendezési tervek

• Meglévő épületek dokumentációja

• Felszín alatti létesítmények dokumentációja

• Tudományos munkák
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Aktuális vizsgálatok

• Légifelvételek

• Helyszínbejárás

• Geofizikai vizsgálatok

• Magfúrások, mintavételezés

• Feltáró alagút, akna

• Azonosító laborvizsgálatok

• Geohidraulikai terepi vizsgálatok

• Mechanikai terepi vizsgálatok

• Igényes laborvizsgálatok

Fokozatosság elve, de 

minél előbb, minél többet …
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Fő geológiai kérdések

Általános felépítés, geológiai történet

Domináns képződmények tulajdonságai

Tagoltság (vetődések)

Feszültségviszonyok, feszültségtörténet

Földrengés

Hidrogeológia

Kőzet és talajmechanikai paraméterek

stb….
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Kőzetek osztályozási rendszere – MSZ EN 14689-1
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Szilikátok fő jellemzői
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A fontosabb magmás kőzetek 

neve, szövete, összetétele, színe és SiO2-tartalma
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Földtani formáció, kőzettest, tagoltság, kőzettömb,minta
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A főbb kőzettömeg szerkezetének és tömbalakok leírására szolgáló kifejezések 

Megnevezés Ábra Leírás 

a)  

Poliéderes  

tömbök 
 

Szabálytalan tagoló felületek szabályozott rajokba 

rendeződés nélkül és csekély folytonossággal 

b)  

Táblás  

tömbök 
 

Párhuzamos tagoló felületek egy uralkodó raja (1), például 

réteglapok, egyéb nem folytonos elválásokkal; a tömbök 

vastagsága sokkal kisebb, mint a hosszuk és szélességük 

c)  

Hasábalakú 

tömbök 

 

Két uralkodó, egymásra közel merőleges tagoló felületek raja 

(1 és 2), és egy harmadik, szabálytalan raj, a tömbök vastag-

sága sokkal kisebb, mint a hosszúságuk és szélességük 

d)  

Egyenméretű  

tömbök 
 

Három uralkodó, közelítőleg egymásra merőleges tagoló 

felületek raja (1, 2 és 3), esetenként szabálytalan 

elválásokkal egydimenziós tömböket eredményezve 

e)  

Ferdeszögű  

tömbök 

 

Három (vagy több) uralkodó, következetesen ferdeszögű 

tagoló felületek raja (1, 2 és 3), ferde alakú egydimenziós 

tömböket alkotva 

f)  

Oszlopos  

tömbök 

 

Több, általában háromnál több párhuzamos tagoltsági raj   

(1, 2, 3, 4, 5), általában szabálytalan elválásokkal keresz-

tezve; a hossz nagyobb, mint az egyéb méretek. 
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Kőzettestek tagoltságának jellemzése

• dőlés, dőlésirány,

• tagoltságköz,

• kőzettömb alakja, mérete,

• tagolófelületek folytonossága, érdessége,

• tagoltsági rés tágassága, kitöltöttsége,

• vízbeszivárgás a tagoltsági résbe.
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Kohézió

c = 3,625 ∙ RMR                      [kPa]

Súrlódási szög

j = 25 ∙ (1 + 0,01 ∙ RMR)   ha RMR > 20

j = 1,5 ∙ RMR   

ha RMR < 20

Rugalmassági modulus     

Em = 10(RMR-10)/40 ∙ √(sc/100)     [GPa]
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karak-

terisztikus 

rugalmassági 

modulus

 karak-

terisztikus 

nyomó-

szilárdság

fúrás 

alapján 

felvett                        

tagoltsági 

érték

Görög 

(2008) 

szerinti 

szilárdsági 

index

GSI-ből 

számított 

Bieniawski-

index

GSI             

alapján                       

Görög 

(2008) 

szerint

SZR-

javas-

lat

GSI                   

alapján                     

Görög 

(2008) 

szerint

RMR                 

alapján              

Bieniawski 

(1989) 

szerint (?)

SZR-

javas-

lat

GSI                          

alapján                     

Görög 

(2008) 

szerint

RMR                             

alapján                     

Bieniawski 

(1989) 

szerint (?)

SZR-

javas-

lat

E sc RQD GSI RMR Eátl  Emin  

MPa MPa % - -

jó 4 000 25 70 40 45 1 000 200 400 300 45 36 36 200 160 150

gyenge 3 000 20 50 20 25 300 60 120 100 37 31 30 80 90 80

E j 



c

kPaMPa

belső súrlódási szög 

kőzettest mechanikai jellemzői

kohézió

RQD                

alapján                    

Zhang és 

Einstein 

(2004) szerint

réteg 

meg-

neve-

zése

budai 

márga

kőzettömb                 

mechanikai jellemzői

kőzettest                                  

tagoltsági jellemzői alakváltozási modulus
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Fúrásnapló, fúrásszelvény, rétegszelvény, rétegleírások

1. Furatszám, hely, terepszint

2. Réteghatárok

3. Rétegmegnevezés (fő és második alkotó)

4. Ásványok és más alkotók szövete, mérete, alakja

5. Kőzetszerkezet, fekű, palásság, hasadások, repedések, konkréciók, üregek

6. Szín

7. Víztartalom változása

8. Ásványi összetétel

9. Áteresztőképesség

10. Geológiai kor, eredet 

11. Szilárdság, mállottság, cementáltság

12. Konzisztencia és tömörség

13. Talajosztályozási jelölés

14. Kőzetminősítés (RQD, RMR, GSI, Q)

15. SPT és/vagy CPT adatok

16. Fúrási nehézségek, magkihozatal, fúróiszapveszteség

17. Vízszintek

18.
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115,60 mBf

THC CPT-5 szonda

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

0 5 10 15 20 25

m
é

ly
s

é
g

 z
 [

m
]

csúcsell. qc [MPa]

0 100 200 300 400

palástell. fs [kPa]

0 200 400 600 800

pórusvízny. u [kPa]

0 2 4 6

súrlódási asz. Rf [%]



56

Laborvizsgálatok

Ásványi összetétel: petrográfiai (kvarctartalom)

Fizikai jellemzők: sűrűségek, porozitás, víztartalom, szonikus vizsgálat 

Mállottság: szemrevételezés, kőzet/talaj-arány, petrográfia

Szilárdság: pontterhelés, egyirányú nyomás, triaxiális nyomás, 

közvetlen nyírás, Brazil vizsgálat, nyírószilárdság

Modulus: egyirányú nyomás, triaxiális nyomás, szonikus vizsgálat 

Tartósság: oldódás, fagyasztás

Duzzadás: duzzadási index vizsgálat

Áteresztőképesség: állandó és változó víznyomásos vizsgálat

Tagoltságjellemzők: normálmerevség, nyírószilárdság, áteresztőképesség vizs.
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a) Repedések felmérése

• Impression packer

• Furatkamera

• Akusztikus furatvizsgálat

b) In situ feszültségek mérése

• Flatjack

• Overcoring

• Hydraulic fracturing

c) In situ modulus mérése

• Dilatometer

• Pressziometer

• Tárcsás terhelés

• P- és S-hullám sebessége 

d) Geohidraulikai mérések

• Piezometer

• Packeres áteresztőképesség-mérés

• Nyeletéses vizsgálatok

• Próbaszivattyúzás.

Furatvizsgálatok
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Építés közbeni monitoring hasznosítása 

a geológiai/geotechnikai adottságok pontosítására

A fejtési homlok rendszeres és szabályozott 

feltérképezése és értékelése

Süllyedés és más mozgásmérések visszaszámítása 

a talaj- és kőzetparaméterek pontosítására



64

Hidrogeológiai 
vizsgálatok

• folyók vízjárása

• források hozama

• talajvízszintek

• talajvízáramlások

• vízkémia

• vízvédelem

• vízhőmérséklet
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Geofizikai mérési módszerek

• Szeizmikus mérések

• Radiometrikus módszerek (természetes g, sűrűség: g-g, neutron)

• Geoelektromos mérések (fajlagos ellenállás, mikroellenállás)

• Elektromágneses módszerek 

• Geomágneses mérések

• Akusztikus módszerek

• Gravitációs mérések

• Termális mérések

• Fúrólyuk-mérések (lyukbőség, -ferdeség, -hőmérséklet, -kamera)
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felszíni

fúrólyukas
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A budapesti keleti-nyugati metró hossz-szelvénye

120

110

100

90

80
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A budapesti észak-déli metró déli szakaszának hossz-szelvénye



72



73

A Gotthard-
bázisalagút 

vonalvezetése
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A Gotthard-
alagút 

geológiája
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