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• Történeti 

áttekintés

• Célok

• A tervezett 

műtárgy

AZ ELŐADÁS VÁZLATA



A tassi vízlépcsőt 1924-1927 között 

építették

Elemei: 

➢ Hajózó zsilip

➢ Vízerőtelep

➢ Vízleeresztő zsilip 

Az 1956-os árvíz alámosta az

erőtelepet és a vízleeresztő zsilipet,

melyet elbontottak

A vízleeresztő funkciót az átépített

hajózsilip vette át. A felső főbe a

támkapu helyett billenőlapot

építettek be

TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS



TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS

Az elpusztult műtárgy helyszínrajza



TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS

Jelenlegi állapot: látszik az eredeti terv osztószigete



A többfunkciós vízleeresztő műtárgy feladata az RSD vízminőségi

szempontból történő optimális vízforgalmának biztosítása, mely által

megvalósulhatnak az alábbi célok:

➢ a vízszintszabályozás javítása;

➢ a vízmegosztás biztonságának növelése;

➢ a vízminőség javítási célú, Nagy-Dunából bevezetett tápvíz

mennyiségének növelése;

➢ a vízhasználati igényeknek megfelelő vízleeresztő kapacitás biztosítása

Tassnál;

➢ vízleeresztési üzemmódban az energia visszanyerés lehetővé tétele;

➢ a két főműtárgy együttműködésével szabályozottabb üzemelés mód

alakítható ki.

CÉLOK



A tervezett létesítménynek az alábbi vízkormányzási feladatokat kell ellátnia:

➢ gravitációs vízleeresztés az RSD-ből a Dunába maximum 50 m3/s 

kapacitással, a normál üzemi helyzetben;

➢ gravitációs vízleeresztés az RSD-ből a Dunába a vízerőpotenciál 

kihasználásával, maximum 50 m3/s kapacitással, megfelelően nagy 

vízszintkülönbség esetén, normál üzemi jelleggel,

➢ szivattyús vízátemelés az RSD-ből a Dunába minimum 20 m3/s 

kapacitással, az RSD szintjét meghaladó dunai árvízszint esetén, ritka 

üzemi helyzetben,

➢ szivattyús vízátvezetés a Dunából az RSD-be 15 m3/s kapacitással, 

alacsony Duna vízállás és jelentős öntözési vízigény esetén vízpótlási 

céllal, ritka üzemi helyzetben,

➢ a műtárgy üzemével biztosítani kell az RSD vízszintszabályozását,

➢ a műtárgynak biztosítania kell a Duna árvizeinek kizárását az RSD-ből, 

mivel a műtárgy a Duna árvízi fővédvonalának része.

CÉLOK



VÍZÁTVEZETÉSI 

ÜZEMMÓD 

SÉMARAJZ VÍZSZINTKÜLÖNBSÉG 

VÍZHOZAM 

I. Vízátvezetés az RSD-

ből a Dunába: 

Vízleeresztési üzemmód 

I.a. Gravitációs vízleeresz-

tés a vízenergiapotenciál 

kihasználásával: 

Mértékadó turbinaüzem: 

Htnet=3,2 m; 

Qtmért=25 m3/s/gép; 

Hmért=3,2 m + hidraulikai 

veszteségek Q=25 m3/s-nál 

 

 
 

A Duna természetes 

vízszintje legalább 1,2 m-rel 

alacsonyabb az RSD közel 

állandó üzemvízszintjénél. 

 

H= 1,2m – 5,7m 

Q= 20m3/s – 50m3/s 

I.b. Gravitációs 

vízleeresztés terhelés 

nélküli üresjáratban 

 

 
 

A Duna természetes vízszintje 

legalább 1,2 m-rel alacsonyabb 

az RSD közel állandó 

üzemvízszintjénél. 

H= 1,2m – 5,7m 

Q= 20m3/s – 50m3/s, vagy 

 

a Duna természetes vízszintje 0-

1,2 m-rel alacsonyabb az RSD 

közel állandó üzemvízszintjénél. 

H= 0,0m – 1,2m 

Q= 0m3/s – ~ 20m3/s 

(Áttérés az I.c. üzemmódra) 

I.c. Szivattyús vízátemelés 

Mértékadó (tervezési) 

állapot: 

Qszmax=10 m3/s/gép; 

Hszman=3,3 m + hidraulikai 

veszteségek 10 m3/s-nál 

 

 
 

A Duna természetes 

vízszintje megegyezik vagy 

magasabb az RSD közel 

állandó üzemvízszintjénél. 

 

H= 0,0m – 3,3m 

Q= 20m3/s – 30m3/s 

II. Vízátvezetés a Dunából 

az RSD-be: 

Vízpótlási üzemmód 

Szivattyús vízátemelés: 

Mértékadó (tervezési) 

állapot: 

Qszmax=7,5 m3/s/gép; 

Hszmax=5,7 m + hidraulikai 

veszteségek 7,5 m3/s-nál 

 

 

 
 

A Duna természetes 

vízszintje alacsonyabb az 

RSD közel állandó 

üzemvízszintjénél. 

 

Hmax= 5,7m 

Q = 15m3/s 

 

ÜZEMMÓDOK



TERVEZETT MŰTÁRGY HELYSZÍNRAJZA



TERVEZETT MŰTÁRGY FELÜLNÉZETE



TERVEZETT MŰTÁRGY



A vasbeton műtárgy főbb adatai:

Hosszúság: 52,00 m

Szélesség: 16,30 m

Nyomócsatorna szelvénye: 2 db*5,50*5,50 m

Szívócsatorna kilépési szelvénye: 2 db*4,50*4,80 m

Födém leadónyílás: 5,00 m × 5,00 m

Híd pályaszélessége: 6,00 m

Műtárgy körüli résfal vastagsága:     0,65÷0,85 m

Műtárgy falvastagsága: 0,6÷1,00 m

Felvízi küszöbszint: 91,00 mBf

Alvízi küszöbszint: 88,50 mBf

Turbina tengelyszint: 87,65 (87,60) mBf

Műtárgy tetőszint: 101,15 mBf

Üzemi híd pályaszint: 101,25 mBf

Beépített beton és vasbeton szerkezetek közelítő mennyisége résfalakkal együtt: 6500 m3

Földmunka összesen: 125 000 m3

TERVEZETT MŰTÁRGY ADATAI



TERVEZETT MŰTÁRGY ELMETSZVE



TERVEZETT MŰTÁRGY RÖNTGENKÉPE TURBINÁVAL



TERVEZETT MŰTÁRGY TÁVLATI FELVÍZ FELŐL



TERVEZETT MŰTÁRGY FELVÍZI RÉSZLETE



TERVEZETT MŰTÁRGY FELVÍZI RÉSZLETE



TERVEZETT MŰTÁRGY FELVÍZRŐL



TERVEZETT MŰTÁRGY FELVÍZRŐL



TERVEZETT MŰTÁRGY ALVÍZ FELŐL



A turbina-szivattyú fő jellemzői:

Típus:

kettős szabályozású, vízszintes tengelyű reverzibilis Kaplan turbina,

kétirányú szivattyúzási és üresjárási üzemmódra is alkalmas

kivitelben, változtatható forgásiránnyal.

Turbinaüzemi adatok:

➢ Névleges tervezési (nettó) esés: H = 3,2 m

➢ Mértékadó (max.) víznyelés (gépenként): Q = 25 m3/s

➢ Névleges tengelyteljesítmény névleges esésnél P = 717 kW

➢ Névleges turbina fordulatszám: n = ~165 1/min

➢ Megfutási turbina fordulatszám: n = ~560 1/min

➢ Járókerék átmérő: D = 2300 mm

A TURBINA-SZIVATTYÚ



A TURBINA



A TURBINA



A TURBINA



KÖSZÖNÖM 

A MEGTISZTELŐ 

FIGYELMET!


