Gubán Péter

Úti jelentés

Úti jelentés az 57-ik Geotecnikai Kollokviumról
a Magyar Alagútépítő Egyesület részére
A 2008.tavaszán megírt diplomamunkámmal (Kálvin téri réselt állomás munkatér
határolása) pályáztam a Magyar Alagútépítő Egyesület által meghirdetett diplomapályázatra.
Az egyesület 2008 szeptember 4-én hirdette ki az eredményt a 4-es metró újonnan épülő
Rákóczi téri állomásán. A pályázatom sikeresen szerepelt és elnyertem az első díjat, mely
tartalmazott egy utazást Salzburgba, Ausztriában, az 57-dik Geotechnikai Kollokviumra.
Ezen a 3 napos konferencia 2008 október 8-10-én tartották meg, és október 11-én egy
egynapos kirándulás keretein belül lehetőségem nyílt meglátogatni egy vizierőművet
Kaprunban.
A 3 napos konferencián meghallgattam számos előadást különböző híres előadóktól.
Az előadók a világ minden tájáról érkeztek (Ausztria, Németország, Japán, Svájc,
Svédország, Portugália, stb), hogy előadják érdekes előadásaikat az alagútépítési a
fejlesztésekről, a kutatásokról és a megszerzett tapasztalataikról. Örülök, hogy sikerült
eljutnom a konferenciára, hiszen a szakmai angoltudásom mellett rengeteg olyan új témával
ismerkedhettem meg, amellyel Magyarországon soha nem találkozhattam volna.
A szakmai dolgok mellett az egyesület jóvoltából eltölthettem 4 csodálatos napot
Salzburg városában, ahol jutott időm a városnézésre és az osztrák kultúra megismerésére,
valamint a kollokvium keretein belül meghallgathattam egy fantasztikus koncertet a salzburgi
kastély dísztermében.
Az utazásom végeztével az egyesület elnöke megkért, hogy írjak egy úti jelentést a
kint töltött időről és az előadásokról, hogy tájékoztathassam az egyesület többi tagját a kint
szerzett szakmai tapasztalataimról.
A meghallgatott előadások közül nehezen tudtam választani és végül arra a döntésre
jutottam, hogy az érdeklődési körömhöz közelebb álló témákból fogok választani 3 előadást.
Az egyik ilyen előadás egy Japánban történt földrengéssel kapcsolatos vizsgálatokról szólt. A
másik egy bostoni alagútépítés kivitelezésről, ahol a talajszilárdításban talajfagyasztást is
alkalmaztak. A harmadik pedig egy az Egyesült Királyságban épülő vizierőmű gépházának
kialakításáról szólt.
Az alábbiakban részletesen ki szeretném fejteni ezt a három előadást és a legvégén egy
kisebb, képekkel ellátott bemutatót tartanék a kirándulásról és az ott látottakról.

Köszönettel:
A Magyar Alagútépítő Egyesület elnökségének
A Magyar Alagútépítő Egyesület tagjainak
Feletteseimnek Bartha Gézának és Lukács Tóth Kálmánnak
A egyesület elnökének Kocsonya Pálnak
A konzulenseimnek: Dr.Müller Miklósnak és Pethő Csabának
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Az első előadás

Recent Developments in Rock Mechanics as Applied to Earthguake Dynamics
Körülbelüli tükörfordítás: A legújabb fejlődések a kőzetmechanikában a dinamikus földrengés
alkalmazásában
Az előadás egy esettanulmányon mutatja be, hogy földrengés hatása az epicentrum
távolságától függetlenül milyen károkat okoz egy sűrűn beépített városi területen. Az
elvégzett számítások és kísérletek során azt próbálták megvizsgálni, hogy milyen
kölcsönhatás áll fent a párhuzamosan futó alagutak főtengelyének távolsága és takarási
mélysége között egy földrengés hatására.
Az esettanulmányban egy 1995-ös Nanbu (Japán/Osaka partok/Kobe város) környéki

földrengést vettek alapul. A fenti térképen látható az epicentrum helye. Ezen kívül jelölték
rajta a Daika-i metróállomás és Bantaki-i alagút helyét. Az állomás és az alagút a földrengés
hatására tönkrement az a jobb oldali képeken látható módon. A jobb oldali képen látható
módon a metróállomáson a 10 db szerkezeti tartóoszlop teherbírása teljesen kimerült, mely a
felszínen hatalmas 2,5m-es függőleges
elmozdulásokat okozott az állomás
feletti utcán. Az bal oldali képeken
pedig a Bantak-i alagút szerkezetének
tönkremenetele látható az alagút
oldalfalán és alaplemezében található
beton acélok kihajlásával. Ez az alagút
tönkremenetel
1766m-es
hosszon
állapították meg.
Az elvégzett számítások és a megvizsgált kétdimenziós lineáris rugalmas elmétek
alapján arra a következtetésre jutottak, hogy az szerkezetekben történő tönkremeneteleket a Plongitudinális hullámok okozták.
Az előző ténynek a bizonyítását a következő képen
mutatták be, ahol látható a függőleges tengelyen a
feszültségarány és a vízszintes tengelyen a geometriaarány
látható. Az előadás szerint a l/a>>30 akkor az alagút
falának szerkezetén megjelenik a tönkremenetel.
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Egy másik érdekes kölcsönhatást is megvizsgáltak úgy, hogy milyen hatása van egy
függőleges földrengéshullámmal terhelt párhuzamos vezetésű alagútpárnak a takarási mélység
(H) vastagságától, az alagút átmérőjétől (a) és a két alagúttengely távolságától (B).
Ennek a fent említett vizsgálatnak az eredményeit láthatjuk a következő négy
diagramon, ahol láthatjuk, hogy milyen hatással vannak a rugalmas környezetben ébredő
feszültségeknek
a
geometriai
változásokra
és
a
frekvenciaváltozásra.

Az végső következtetés, amit levontak a kutatás vezetői az volt, hogy ha a H/a=1,
akkor a C és D pontok helyein ébredő feszültségek értéke érzékeny lesz a B méret
változásaira. Alacsony frekvenciánál (3 Hz), amikor a B/a>4, akkor a C és D pontokban a
feszültségek közel állandóak. Magas frekvenciánál (100 Hz), amikor a 4<B/a<6,5 érték
között változik, akkor a feszültségek dinamikusan nőnek a D pontban. A C pont kerületi
feszültségek változásánál az figyelhető meg, hogy amikor a B/a>4 értékénél növekednek. Ha
megválasztjuk a B/a értékét 2,2-re, akkor alacsony frekvenciánál a feszültségek H/a=0,75
értéknél, magas frekvenciánál pedig H/a=1,6 értéknél lesznek maximálisak .
Koji Uenishi – Research Centre for Urban Safety and Security – Japán, Kobe Univercity
Shunsuke Sakurai – President, Constructor Enginieering – Research Institute Foundation
Geomechanik und Tunnelbau
(2008) október
5.-ös Füzet
368-373. oldal

57-ik Getechnikai Kollokvium

-3-

Salzburg

Gubán Péter

Úti jelentés

Az második előadás

Russia Wharf Tunnelling Project
Körülbelüli tükörfordítás: Russia rakpart alagútépítési projektje
Az előadás egy olyan bostoni közlekedési alagút részkialakításával foglalkozik, mely
összeköti Logan Repteret az Déli Állomással. Az alagút megépítése azért vált szükségessé,
hogy mentesítsék a városi utakat a forgalomtól és gyorsítsák közlekedést a városi forgalmi
csomópontok között.
Az alagút megépítése
közben
két
nagyobb
probléma adódott, melyeket
meg kellett oldani. Az egyik
az volt, hogy az alagúttal
keresztezni
kellett
egy
csatornát és a másik az volt,
hogy egy régi építésű 7
emelet
magas
acélszerkezetes épület alatt
kellett elvezetni az alagutat.
Ennek az épületnek Az
alagúthoz
való
elhelyezkedése látható ezen
a helyszínrajzi sematikus
vázlaton.
Az épület alatt elvezett alagút kialakításának a következő tények miatt fordítottak
nagyon fontos szerepet: 1.) az épület alatt kialakított garázsnak használt pinceszint miatt az
alapozás mélyebbre kerülése, 2.) az épület alapja sávalap 14m-es gránitcsúcsú súrlódó
facölöpökkel megerősítve, 3.) a két épületet egy üveg átrium köti össze és 4.) az épületekben
több közösségi bolt és szórakozó hely is található.
Az alagútszerkezeti vázlat és a főbb geológiai
vonások a következő képen láthatóak. Az ábrán is jól
látható a legfelső réteg, mely az előző 2 évszázad alatt
keletkezett feltöltés, ezt követi egy szerves agyagos
réteg, ez alatt a már jól ismert boston-i kék agyag
húzódik és legalul a jégkori agyag található meg.
A tervező és a kivitelező cégek egyeztetése
során arra a következtetésre jutottak, hogy a
legmegfelelőbb
technológi
a
kivitelezésre
a
talajfagyasztásos módszer lenne. Mivel ilyen
tehcnológiát még nem alkalmaztak Bostonban és nem
ismerték a módszert, ennek ellenére belevágtak és ez a Russia projekt lett az első
talajfagyasztással készített szerkezet.
A következő
két
képen
a
szerkezet kialakítása
közben készült. Az
első képen láthatóak
a
megfagyott
cölöpök melyeket el
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kellett bontani a szerkezeti kialakításhoz. A második képen látható kialakított alagút.
Az előadás részletese kifejtette, hogy milyenek voltak a talajfagyasztásra használt
teknikai adatok (a fagyasztási hőmérsékletet, az alkalmazott fagyasztó folyadékot, stb).
Az ellenőrző mérések szerint a választott fagyasztási módszer megfelelő volt és a
építést sikeresen el tudták végezni. Az előadás végén az előadó azt javasolta nekünk
mérnököknek, hogy ne féljünk és tartsunk ettől a módszertől, mert a más technológia
választása néha költségesebb is lehet.
Gerald M Skalla – Sauer Company Limited – United Kingdom
Geomechanik und Tunnelbau
(2008) október
5.-ös Füzet
486-490 oldal
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A harmadik előadás

HPP Glendoe – Rock Mechanical Aspects for Large Span Underground
Powerhouse
Körülbelüli tükörfordítás: HPP Glendoe – Kőzetmechanikai szempontok egy nagy
fesztávolságú földalatti gépházra
Az előadásban egy vízi erőmű gépházának kivitelezéséről volt szó Fort Augustus
mellett. Az egész beruházás 175 millió Eurós és az első ilyen nagy kiterjedésű dolog volt
Skóciában. Ez a Glendoe terv még mindig egy folyó projekt egy Skót és Déli Energia
(Scottish and Southern Energie – SSE) nevű társaság vezeti. A terv kivitelezését a Hochtief
cég nyerte meg, mely munkálatokba a következőket kellett megépíteni: az alagutak, a
földalatti gépház és a védőgát. Az egész projekt tervezését és tanácsadását a Proyry Energy
tervező cég végezte.
Az alagút egy körülbelül 8 km-es szakaszát pajzsos módszerrel építik, melynek
átmérője 5 m, és az alagút egy másik 9 km-es szakaszát pedig fúrással és robbantással
alakítják ki. A gépház ürege 47 m hosszú, 19,5 m széles és magassága 15 m – 33 m között
változik.
Az előzetes 2004-ben készített
talajmechanikai vizsgálatok szerint a fő
tektonikai sajátosságok az alagutak és a
gépházhoz
képest
átlósnak
feltételezhetőek.
A
helyszínen
megtalálható agyagpala tulajdonságait
úgy állapították meg előzetesen, hogy a
rugalmassági modulusa és a benne lévő
erők feszültségek nagyok viszont az
áteresztő képessége az in situ tesztek
szerint nagyon alacsony. A természetes
talajvízviszonyokat a felszín alatt 1-5m
között
becsülték.
A
gépház
környezetében a helyszíni vizsgálatok
szerint a feszültségek 3 fő irányát és értékét a következő képen látható módon vették fel.
A másik fontos tervezési nehézség az volt, hogyan vegyék fel a kőzettömeg
tulajdonságait. A szerkezet kiterjedése és a mérete szerint ezeket a kőzettulajdonságokat a
GSI alapján (GSI = Geological Strength Index) a következőképpen vették fel: F = 43°-49°, c
= 1,1MPa-1,7MPa, E = 10GPa-20GPa.
A tervezés során több számítási módszert és lehetőséget kipróbáltak. A különböző
ütemben építendő gépház legkritikusabb
keresztmetszeteiben végezték el végeselemes
számításokat. A legérdekesebb számítások,
melyeket elvégeztek a következő képen
láthatóak. A számításokat úgy végezték el
hogy különböző számú végeselemek
alkalmazásával és a kohézió figyelembe
illetve nem figyelembe vételével vizsgálták a
képlékeny zóna kialakulásának és a
deformációknak a nagyságát. Végül arra a
következtetésre jutottak az elmozdulások
1,4cm-4cm között és a képlékeny zónák
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nagysága 2m-4m között változik a fent látható módon.
Ezek a számítások jónak bizonyultak, hiszen a mérnöki szemlélet szerint, ha az
elmozdulások 2cm és 4cm között vannak akkor még nem kritikusak, tehát a szerkezet
biztonságosan megépíthető.
A következő képen látható a géház kialakításának egyik fázisa, mely a végén sikeresen
megépült és a szerkezet ellenőrzésére alkalmazott monitoring rendszer segítségével végzett
mérések szerint a végleges szerkezeten kialakult elmozdulások kisebbek lettek, mint 1,5cm.
Dieter Fellner – Poyry Energy Ltd. – Zurich, Switzerland
David Hobson – Jacobs UK – Birmingham, Great Britain
Geomechanik und Tunnelbau
(2008) október
5.-ös Füzet
374-382 oldal
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Képes beszámoló a Vizi erőmű látogatásáról
Ahogy említettem a bevezetőmben szeretnék néhány képet mutatni a Kaprun-i
kirándulásról, ahova sikeresen eljutottam a Kollokvium alkalmával.
Néhány adat és kép a vizierőmű szerkezetéről:
A létesítmény főbb adatai:






Vízmeghajtó alagút
átmérője: 6,20m
Vízmeghajtó alagút hossza:
4,0km
Leeresztő alagút átmérője:
4,80m
Leeresztő alagút hossza:
0,6km
Tárolható vízköbméter:
50000 m³

A nyomó-tárolómű adatai:





Összteljesítmény
pumpáláskor: 480 MW
A mű energiatermelése:
380 kW
Vízátnyomó képesség:
144m³/s
Leeső vízmennyiség:
81millió m³

Az erőmű gépházának hossz- és kersztmetszeti kialakítása:
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Az vizierőmű gépháza építés közben:
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Az vizerőmű alsó gátjának szerkezete:
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Az vizerőmű turbinaterme belülről:
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Néhány csodálatos kép Salzburg-ról

A Salsburg-i kastély díszterme

A Salsburg parkja
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