SZAKMAI BESZÁMOLÓ

2014. május 27.

1. Beszámoló a konferenciáról és a kiállítókról
A konferencia célja
Az évente megrendezendő World Tunnelling Congress az alagútépítés legújabb irányelveit,
fejlesztéseit és fejlődési irányait hivatott felsorakoztatni.
A 2014. évi World Tunnelling Congress mottója a „Tunnels for a better life”, azaz „Alagút a
jobb életért”.
Napjainkra a nagyvárosok életterei jelentősen lecsökkentek, szinte teljesen eltűntek azok a
társadalmilag fontos szabad, zöld területek, ahol az emberek kicsit kikapcsolódhatnak,
találkozhatnak egymással szabadidejükben.
Elindult egy új településrendezési irány az elmúlt években, mely a földalatti terek maximális
kihasználását tűzte ki célul a biztonságosabb és élhetőbb jövő érdekében. Biztonságosabb,
mert megvédi a manapság egyre gyakoribb áradásoktól a városokat vízelvezető alagutak
építésével és élhetőbb, mert visszaadja a városnak a közösségi tereket, a zöld felületeket.
A WTC-2014 során jelentős figyelmet fordítottak, ennek az irányelvnek a példákon keresztüli
bemutatására. Az új településrendezési tendenciák bemutatása mellett feladata az alagútépítés
minden ágazatában bekövetkezett fejlesztések bemutatása is, ez kiolvasható a szekciók
összeállításából is:
-

Site Investigation and Monitoring

-

Planning and Design of Underground Structures

-

Learning from Case Histories

-

Tunnels and Underground Structures for Mining

-

Tunnels and Underground Structures for Hydroschemes

-

Tunnels and Underground Structures for Storage

-

Tunnel Operation, Safety, Maintenance, Rehabilitation, Renovation and Repair

-

Innovations in Mechanise Tunnelling

-

Innovations in Conventional Tunnelling

-

Innovations in Cut and Cover and Immersed Tunnelling

-

Innovations in Materials

-

Design and Construction of Shafts

-

Risk Management, Contractual and Insurance Aspects

-

Rock Tunnelling in South America.

Napról napra:
A WTC 2014 négy napja alatt 93 kiállító pavilonnál lehetett megtekintetni az alagútépítés
aktuális újításait és irányait, az jelenleg és a jövőben folyó munkákat.
2014. május 12:
Megnyitóval kezdődött a 2014 évi World Tunnel Congress, melyen Mr. Hugo Cássio Rocha a
Brazil ITA Elnöke szólt néhány szót a konferenciáról és a konferencia aktualitásáról
Brazíliában (1. kép).

1. kép: Megnyitó

Sir Alan Muir Wood Lecture:
Prof George Anagnostou az ETH Zürich professzora tartott egy összefoglaló előadást a
vízalatti alagútépítés kockázatairól és azok lehetséges csökkentési lehetőségeiről.
Keynoot Lecture:
„Tunnels for a better life” mottó alatt Mr. André Assistól hallgathatott meg a közönség egy
nemzetközi példákkal alátámasztott előadást.
Előadásának címe: Trends, challenges and future technology

A konferencia első előadói napjának délutánján 6 előadói szekció folyt három külön
előadóteremben:
1. szekció: Site investigation and monitoring
2. szekció: Planning and design of underground structures
3. szekció: Innovations in mechanized tunnelling
4. szekció: Site investigation and monitoring
5. szekció: Planning and design of uderground structures
6. szekció: Innovations in conventional tunnelling
2014. május 13.:
WG and Committees prezentációkat lehetett végighallgatni a Munkacsoportok évben végzett
munkáinak megismerése céljából.
ITA Open Session:
Négy érdekes előadást hallgathatott végig az érdeklődő közönség az alagútépítés olyan
speciális területeiről, mint a bányászat és az alagútépítés kapcsolata.
A második előadói nap délutánján 6 előadói szekciót tartottak, 3 külön helyszínen:
7. szekció: Tunnels and underground structures for hydroschemes/ tunnels and
underground structures for mining
8. szekció: Planning and desing of underground structures
9. szekció: Innovations in mechanized tunnelling
10. szekció: Tunnels and underground structures for hydroschemes/ tunnels and
underground structures for mining
11. szekció: Planning and desing of underground structures
12. szekció: Innovations in cut and cover and immersed tunnelling
2014. május 14.:
A harmadik előadói napon 12 előadói szekció volt három külön teremben:
13. szekció: Tunnel operation, safety, mainteneance, rehabilitation, renovation and
repair/innovations in materials
14. szekció: Risk management, constactual and insurance aspects

15. szekció: Learning for case histories
16. szekció: Tunnel operation, safety, manitenance, rehabilitation, renovation and repair
17. szekció: Planning and desing of ungerground structure
18. szekció: Learning for case histories
19. szekció: Innovations in materials
20. szekció: Innovations in conventional tunnelling
21. szekció: Learning for case histories/ Innovations in conventional tunnelling
22. szekció: Desing and construction of shafts
23. szekció: Innovations in mechanized tunnelling
24. szekció: Rock tunnelling in South America
ITA Young Member Group:
A WTC-2014 hivatalos programjának részét képezte a 35 év alatti Fiatal Alagútépítők
Csoportjának (ITA Young Member) felállítása. A 2. előadói nap végén az ITA Young
Member Group csapatépítő vacsorát rendezett (2. kép).

2. kép: A fiatal mérnökök csapatépítő programja (~60 fő)

A fiatal ITA mérnökök csoportjának épüléséről, nemzetközi megalakulásának folyamatairól 3
napon 5 előadó számolt be, ahol a már működő ITA Young Member Group-ok bemutatták
működési sémájukat és a további célkitűzéseiket (3. ).

3. ITA Young Member Group Meeting

A kiállító cégek listája

2. Hazai előadók konferencián megjelent és előadott publikációi
Dr. Horváth Tibor (GEOVIL LTD, Hungary)
-

Geotechnical investigation and risk assessment at Budapest metro line 4.

Dr. Horváth-Kálmán Eszter (Canterbury Engineering Associates Ltd, Budapest, Hungary)
és
Józsa Vendel (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Geotechnikai Tanszék)
- In-situ measurements and back-analysis in overconsolidated clay and between
structure and soil: earth pressure at rest.
Dr. Tóth Ákos (Rock Mechanics Laboratory, EPFL, LAUSANNE - SUÍÇA)
- TBM Performance Prediction in Rock-Soil Interface Mixed Ground.
Proceedings of the World Tunnel Congress 2014, Iguassu Falls, Brazil, 2014.05.09-15. ISBN
978-85-67950-00-6

3. Szakmai kirándulás az ITAIPU Binacional Vízierőműnél
A Brazília és Paraguay határán lévő Paraná folyón, 15 kilométerrel északra a két ország
közötti Barátság hídtól üzemel a guarani nyelven „a sziklák hangja” (ITAIPU) névre
keresztelt vízerőmű, amely a világon a legnagyobb. Az erőmű összteljesítménye 12,6 GW,
amit a 20 darab, egyenként 700 MW-os generátor biztosít. Ez a kapacitás Paraguay
energiaszükségletének 93, míg Brazíliáénak mintegy 20 százalékát fedezi.

4. kép

Az erőmű építésének gondolata az 1960-as években merült fel, és hosszas tárgyalások,
elhúzódó egyeztetések után sikerült csak az egyébként egymással nem túl barátságos
viszonyban álló két országnak megegyeznie egy közös projekt kivitelezésének részleteiben.
Szerencsére a környezetbarát és olcsó energia előállítására irányuló törekvések erősebbek
voltak, mint az ellentétek, így 1970-ben a megvalósíthatósági tanulmánnyal elkezdődhetett a
projekt. Ezt követően 1973. április 26-án írta alá a két ország a közös erőmű építésére

vonatkozó szerződést, melynek keretében 1974. május 17-én létrehozták a munkálatokat
koordináló Itaipu Binacional társaságot. A tényleges munkák csak ezután, 1975 januárjában
indulhattak el. Első lépésként átmenetileg meg kellett változtatni a világ hetedik legnagyobb
folyójának útját, hogy a munkaterület kiszáradhasson, és megépíthessék a gátat. A közel
három évig tartó munkálatok alatt a 2 kilométer hosszú, 90 méter mély és 150 méter széles
elterelő csatorna kialakításához 70 millió m3 földet és sziklát kellett megmozgatni. Ezzel egy
időben a gát mögötti víztározó kialakítása zajlott. Az elárasztani kívánt birtokok
tulajdonosainak kárpótlásán kívül meg kellett oldani a víz alá kerülő területeken élő állat- és
növényfajok áttelepítését is. Miután a gát megépült és az elterelő csatornát lezárták,
feltöltötték az erőmű víztározó területét. Az első generátoregységet 1984. május 5-én
helyezték üzembe, majd évente 2-3 egységgel bővítették a kapacitást, végül 1991-re érték el a
maximális, 20-as darabszámot (4. kép).

5. kép

Az előírások értelmében egyszerre mindig 18 turbina dolgozik, kettőt pedig ellenőriznek. A
generátorok fele 50 Hz-es váltóáramot generál a paraguayi villamosáram-hálózathoz, míg a
másik fele 60 Hz-eset a brazil hálózathoz (5. kép).

6. kép

A brazil oldalon egy átalakítót is építettek, hogy a Paraguayban fel nem használt elektromos
áramot át tudják venni. A gigászi építkezésen közel harmincezer ember dolgozott, hogy
létrehozzák a több mint 7,76 kilométer széles és 196 méter magas gátkomplexumot. Az
építkezés során annyi betont használtak fel, amennyiből 15 Csalagút épülhetne, illetve annyi
acélt, amennyiből 380 Eiffel-tornyot lehetne megépíteni. A teljes beruházás 20 millió dollárba
került, és 16 évig tartott. Összehasonlításképpen: ugyanilyen teljesítményű, de napenergiát
hasznosító erőmű költsége 132 millió dollár lett volna. A megújuló energiaforrást hasznosító
erőmű 27 millió háztartás villamosenergia-szükségletét fedezi, miközben évente 69 millió
tonnával kevesebb szén-dioxid kerül a légkörbe. (szöveg forrás:mtm-magazin.hu)
Budapest, 2014. május 27.
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