
Alagutak (NGM-SE008-01) 
Vizsgakérdések (elméleti rész) 

 

1. A geológiai adottságok által befolyásolt paraméterek, tervezési, kivitelezési kérdé-
sek. A geológiai, geotechnikai vizsgálatok célja alagútépítés kapcsán. 

2. Földtani formáció részei. A tagoltság (diszkontinuitás) állapotát, minősítését szol-
gáló szempontok, paraméterek. 

3. Furatvizsgálatok, s azok által meghatározott paraméterek. 3-4 vizsgálati mód el-
vének sematikus ábrája, diagramja. 

4. Alagutak csoportosítási szempontjai, szempont szerinti csoportok.  

5. Alagút vonalvezetésének tervezésénél figyelembe veendő paraméterek, szem-
pontok. Alagút funkciója és az egyes szempontok kapcsolata (megengedőbb, szi-
gorúbb).  

6. Keresztmetszet kialakításának szempontjai, az egyes szempontok részletezése.  

7. Pajzsos és hagyományos (bányászati) alagútépítési technológiák összevetése, az 
egyes technológiák előnyei és hátrányai.  

8. Bányászott alagútépítés munkafolyamata állékony jó minőségű kőzetben. Az 
egyes munkafolyamotoknál alkalmazott gépek. Robbanóanyag homlokon való el-
helyezésének lehetőségei, s az egyes furatokban szükséges robbanóanyag meny-
nyisége (sok – közepes – kevés)! 

9. Bányászott alagútépítés munkafolyamata gyenge, mállott kőzetben, a munkafo-
lyamatokhoz használt gépek.  

10. Részfejtés lehetőségei, elvek, módszerek előnyei, hátrányai.  

11. Lőttbetonos alagútfal-biztosítás munkafolyamata Az egyes lőttbetonos technoló-
giák összevetése, előnyök, hátrányok értékelés.   

12. Alagútépítés során használt horgonytípusok.  

13. Bányászati alagútépítésben alkalmazható segédeljárások, s azok céljai.  

14. Alagútfúró gép típusok, s azok geológiai viszonyokhoz kapcsolása. 

15. Pajzsos alagútépítés munkafolyamatai jó minőségű, állékony kőzetben, a TBM jel-
lemző hosszmetszete, részei. Alkalmazható megtámasztási módok.  

16. Pajzsos alagútépítés munkafolyamatai szemcsés talajban, a TBM jellemző hossz-
metszete, részei. Homlokmegtámasztás.  

17. Pajzsos alagútépítés munkafolyamatai agyagos talajban, a TBM jellemző hossz-
metszete, részei. Homlokmegtámasztás. 

18. Végleges alagútfalazat kialakítása, építési eljárása bányászott alagútépítés ese-
tén (zsalukocsi) 

19. Végleges alagútfalazat kialakítása, szerkezeti elemei, részei, építési eljárása alag-
útfúró gép alkalmazása esetén. Szerkezet és talaj együttdolgozásának biztosítási 
módja (hátűrinjektálás)  

20. Alagútépítés során felmerülő kihívások. Alagúthajtás hatására kialakuló süllyedé-
sek alakulása az alagútfejtés irányába és arra merőlegesen. 

21. Alagútépítés során felmerülő kockázatok, azok kezelésének módja (menedzs-
ment, csökkentés), kockázatértékelés rendje  

22. Kőzettest geomechanikai értékelési szempontjai. Kőzettömb minősítésére szol-
gáló paraméterek, s azok meghatározási módja, értékelési rendje.  

23. Végleges alagútfalazat méretezésénél figyelembe veendő terhelések. Az alagút 
falazatára ható földnyomás meghatározásának módjai.  



24. Alagút falazatának víz elleni szigetelésére alkalmas két megközelítés ismertetése, 
összehasonlítása, technológiaválasztás szempontjai. 

25. Alagútépítéssel kapcsolatos monitoring célja, mért paraméterek s azok hasznosí-
tása 

26. Alagútépítés kapcsán felmerülő elmozdulás mérési módszerek, azok eszközei 


