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Alagútépítési szakértelem a hegyekben, a víz alatt és 

a dzsungelben 

A világ leghosszabb vasúti alagútjának, a Svájcban található, 57 kilométer hosszú Gotthárd-

bázisalagútnak 2016. június 1-ei hivatalos megnyitásával egy újabb jelentős infrastrukturális beruházás 

írható hozzá ahhoz a terjedelmes, az egész világra kiterjedő, alagútépítési projekteket tartalmazó 

listához, melyeknek megvalósulásában a LafargeHolcim fontos szerepet játszott, illetve játszik. 

 

A Svájcban kivitelezésre kerülő centenáriumi projekt, az Alpokon keresztül vezető új vasúti 

összeköttetés kiépítése, melynek a Gotthárd- és a Ceneri-bázisalagút konstrukciója a részét képezi, 

egyben Európa egyik legjelentősebb környezetvédelmi projektje. A személy- és áruszállítás bizonyos 

hányadának közútról vasútra történő áthelyezésével az előrejelzések szerint évente 130 millió svájci 

frank környezetvédelmi költség takarítható meg, mely ráadásul a Zürich és Milánó közötti, valamint 

számos további, az Alpoktól északra illetve délre fekvő célállomásokra utazások idejét egy órával 

lerövidíti. A LafargeHolcim mindkét alagútépítési projekt számára építőanyagot és logisztikai 

szolgáltatást biztosít. 

 

A környezet védelme már a projekt kezdetétől a legfontosabb szempontnak számított.  A kitermelt 

anyagokat környezetbarát módon, 70 km-en keresztül szállítószalagokon továbbították. A kitermelt 

anyagok össztömege 28,2 millió tonnára tehető, melynek a LafargeHolcim több mint a harmadát képes 

volt újrahasznosítani, betongyártáshoz szükséges adalékanyag formájában. A maradék anyagot számos 

egyéb célra használták fel, többek közt az alagúthoz vezető bekötőutak természetes 

tereprendezéséhez. 

 

A betonnak - mely cement, kőzúzalék, víz és beton-adalékanyagok keverékéből áll össze – erősnek, 

tartósnak és mindenekelőtt ellenállónak kell lennie a faggyal és a potenciális kémiai reakciókkal 

szemben. A Holcim Switzerland, mely a projekt kezdetétől együttműködő partner volt, 1996-ban egy 

tesztlaborban, a beépítendő kőzet jellemzőinek figyelembevételével számos cementmintát és eljárást 

kezdett tesztelni, hogy a megfelelő cementváltozatot és alkalmazási megoldást megtalálja. 

 

A logisztika is fontos tényező volt. A transzportbetonnak – ahhoz, hogy a hosszú út végén az alagútba 

kerülhessen - 12 órán keresztül folyékonynak kellett maradnia (nem volt szabad megkötnie). Az 

alagútban működtetett, külön e célra kifejlesztett, mobil betonkeverő egységgel ellátott betonszállító 

vasúti szerelvénynek, valamint az igényekhez igazított transzportbeton-egységnek kulcsszerepe volt 

abban, hogy a beton kifogástalan állapotban érkezzen meg rendeltetési helyére. A Csoport 

megépítette Svájc legmodernebb cementgyárát, amelyet bekötött a vasúti teherszállítási 

infrastruktúrába, valamint üzembe állított 400 vasúti teherkocsit. Ezek a beruházások szavatolták, hogy 

a Csoport az építkezés csúcsidőszakában, amikor a munka egy percre sem áll le, minden nap 2300 

köbméter betont elő tudjon állítani. 

 

A Ceneri-bázisalagút építési munkálatainak befejezéséig a Csoport összesen 2,3 millió köbméter 

transzportbetont és 1 millió tonna cementet fog ehhez az egyedülálló projekthez leszállítani. 
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Globális kereslet a szakértelem iránt 

A Gotthárd-alagúthoz hasonló projektek gyakran több évig elhúzódnak és számos különleges kihívást 

tartogatnak az építkezés helyszínétől kezdve a hőmérsékleti tényezőkön át a geológiai jellemzőkig. A 

metrómegállók és a várost átszelő útvonalak építése során a sűrűn lakott belvárosi területeken a 

korlátozott hozzáférés egy újabb akadályt jelent. Az igényre szabott megoldások zökkenőmentes 

logisztikával történő kivitelezése, a jelentős gyártási kapacitás és a szállítási határidők megbízhatósága, 

mindez kiegészítve a betonnal kapcsolatos szaktudással és a nagyléptékű projekteket illető globális 

tapasztalattal – egy szerződés elnyerése szempontjából a legfontosabb kritériumoknak számítanak. 

 

A LafargeHolcim többéves alagútépítési tapasztalattal rendelkezik, és szakértelme iránt szerte a világon 

hatalmas a kereslet. A sűrűn lakott városi övezetekben levő metróállomások alagútépítési munkálatai 

különösen nagy kihívást jelentenek a tervezőcégek és partnereik számára. Erre jó példa a franciaországi 

Lyonban a „B” metróvonal megépítése, amelynek legmélyebb pontja 15 méterrel a Rhone folyó medre 

alatt található. A milánói metrórendszer kiépítése nem kevésbé nagy feladat, amelyet az elmúlt négy év 

alatt egy teljesen automatizált vonallal egészítettek ki. Az igazán sűrűn lakott területeken történő 

építkezés még ennél is nagyobb kihívást jelent, mint például Kairóban, ahol a LafargeHolcim egy 

harmadik metróvonal építési munkálataiban vesz részt. A 15 és fél millió lakosú nagyvárosban, amely a 

Közel-Kelet legnagyobb népességű települése, 3 és fél millió ingázó metróval jár a munkahelyére. Az új 

metróvonal 2019-ben nyílik meg és további 1,8 millió embernek biztosít utazási lehetőséget. 

 

Valamennyi projektnél döntő tényező a speciális termékeket tartalmazó egyedi megoldások 

kifejlesztése és az integrált logisztikai szolgáltatások együttes jelenléte, amely a LafargeHolcim egyik 

nagy erőssége nagyléptékű infrastrukturális projektek esetében. 

 

A termelési kapacitás, mint versenyképességi tényező 

A nagy termelési kapacitásnak és a garantált szállítási határidőknek köszönhetően a LafargeHolcim 

elnyerte Ausztrália leghosszabb autópálya-alagútjának építési projektjét, amely Brisbane környékén 

épül. Amikor az alagút egy-egy szakaszánál a felső rész betonozására került sor, a munkát nem 

lehetett megszakítani. A LafargeHolcim egyetlen éjszaka leforgása alatt, kétperces ciklusokban, 48 

kamionnal összesen 2800 köbméter betont szállított az építkezés helyére. Az egész éjszakán át tartó 

műveletnél négy darab betonszivattyú biztosította az óránként 300 köbméternyi beton öntési 

munkálatainak sikerességét. 

 

A logisztika Indiában is fontos volt, ahol az a Dzammuban és Kasmirban kivitelezésre kerülő Qazigund-

Banihal vasúti és közúti alagútépítés során a cementszállítási szerződés központi elemének számított. 

Ezek az alagutak, ha elkészülnek, 8 és 11 kilométer hosszúak lesznek, és a Himaláján keresztül történő 

utazás idejét több mint három órával csökkentik le. Ahhoz, hogy a cement biztonságban és menetrend 

szerint leszállítható legyen, a Csoportnak aprólékos tervet kellett kidolgoznia. Először a cementet a 

gyárból 85 km-en keresztül közúton hegyről lefelé kellett szállítani, majd 400 kilométer hosszan 

vasúton Dzsammuba utaztatni. Az érkezést követően a cement közúton még további 225 kilométert 

tesz meg, mielőtt a több mint 3000 méterrel a tenger szintje felett található építési területekre jutna. 

Az építkezés 2012-es kezdete óta e célterületekre a Csoport eddig mintegy 62.000 tonna cementet 

szállított. 
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Együttes szakértelem és együttműködő partnerség  

A LafargeHolcim alagútépítési szakértelme iránt Ecuador dzsungeljeiben, a Coca Codo Sinclair vízi 

erőmű építési munkálatai során is nagy volt az igény. A Coca Codo-erőmű, amely elkészültekor az 

ország energiaszükségletének felét fogja biztosítani, Ecuador történetének legnagyobb vízerőmű-

projektje, egyben Latin-Amerika egyik legnagyobb infrastrukturális beruházása. A projekt során a 

LafargeHolcim-nek nem csak azzal kellett megbirkóznia, hogy hogyan juttatja el a szállítmányokat egy 

távoli dzsungelben fekvő térségbe, de azt is biztosítania kellett, hogy a cement minősége megfeleljen a 

projekt által megkövetelt speciális követelményeknek. A felhasznált helyi adalékanyagok szilícium-

dioxidot tartalmaztak, így a cementnek az alkáli-szilícium-oxid reakcióval szemben ellenállónak kellett 

lennie, amely a betonban veszélyes töréseket okozhat. A projekt részei egy 25 km hosszú alagút, amely 

a vizet az erőműhöz szállítja, valamint a Coca folyón található gátfal és különféle vízgyűjtő 

létesítmények. 

 

A LafargeHolcim egy külön szakértői csoportot hozott létre, amely az üzleti, műszaki és pénzügyi 

kérdésekkel foglalkozik és egy átfogó projektértékelés elvégzésében szorosan együttműködött a 

hatóságokkal, a tervezőcéggel és a kínai építőipari vállalattal. Ezen sikeres együttműködésnek 

köszönhetően a LafargeHolcim Ecuadorban jelenleg nyomonkövetési munkát végezhet és az 

országban további négy gát konstrukciós munkálataiban vehet részt. 

 

A LafargeHolcim-ról 

A LafargeHolcim 90 országban van jelen, kiemelkedő a cement, az adalékanyagok és a beton 

gyártásában, a LafargeHolcim (SIX Swiss Exchange, Euronext Paris: LHN) így világvezető az építőanyag-

iparban. Világszerte 100.000 munkavállalót foglalkoztat, együttes nettó forgalma pedig 29,5 milliárd 

CHF volt 2015-ben. Tevékenysége példaértékű a kutatás és fejlesztés területén: az otthoni 

munkálatoktól a legnagyobb és legkomplexebb építkezésekig minden téren egyedi termékekkel, 

innovatív szolgáltatásokkal és átfogó építőipari megoldásokkal szolgál. Elkötelezett az iránt, hogy 

fenntartható megoldásokkal segítse a jobb épületek, infrastruktúrák létrehozását, és hozzájáruljon a 

magasabb életminőséghez, megfelelve a növekvő urbanizáció kihívásainak. 

 

További információ: www.lafargeholcim.com 

 

 

  

 

 

 

  


