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SAJTÓKÖZLEMÉNY
MEGKEZDŐDIK A TASSI TÖBBFUNKCIÓJÚ VÍZLEERESZTŐ MŰTÁRGY KIVITELEZÉSE

Az előkészítő munkák után a Tassi többfunkciójú vízleeresztő műtárgy építési helyszínén
megkezdődik az új vízgazdálkodási létesítmény vasbeton szerkezetének kivitelezése. Az új
többfunkciójú vízleeresztő műtárgy a Ráckevei (Soroksári)-Duna (RSD) torkolatánál - vissza nem
térítendő EU támogatással - épül, az 1956-os árvíz során megrongálódott Tassi Vízierőtelep és
Tápzsilip helyén.
Üzembe helyezését követően az új létesítmény a beépítésre kerülő szivattyú-turbináknak köszönhetően a
Duna szélsőségesen alacsony vízállásai mellett is képes lesz biztosítani a rendszer folyamatos
vízutánpótlását, ezáltal az RSD vízszintje kiszámíthatóbbá, az üzemvízszintek tartása kritikus időszakokban
is egyszerűbbé válik. Ez a funkció kiemelten fontos, hiszen manapság egyre gyakrabban fordulnak elő olyan
szélsőségesen alacsony dunai vízállások, hogy a Kvassay-zsilipen már fizikai korlátai vannak a
vízbetáplálásnak.
A terület előkészítés, illetve az organizációs utak kiépítésének végeztével, október végén megkezdődik a
munkatér résfalas körülhatárolása, ezáltal a kétnyílású monolit vasbeton gépháznak a kivitelezése. Az idei
évben a réselés mellett sor kerül az alvízi (nagy Duna felőli) meder rézsűinek a kialakítására is, melyre való
tekintettel a kivitelezés ideje alatt a Turbina-öbölben horgászati tevékenység átmenetileg korlátozásra
kerülhet. A kivitelezési munkálatokkal, valamint a szakági részlettervek kidolgozásával párhuzamosan a
„Bulb” típusú, kettős szabályozású, vízszintes tengelyű reverzibilis Kaplan turbinák gyártásának előkészítése
is megkezdődött a csehországi székhelyű MAVEL turbinagyárban.
Az építési munkálatok megkezdésével az építési forgalom is megindul a Tassi-zsilip és a makádi Ezüstpart
közötti árvízvédelmi töltésszakaszon. Fentiek alapján az Országos Vízügyi Főigazgatóság, a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság és a kivitelezést végző SC TASS 2017 Konzorcium kéri a lakosság türelmét és
megértését a kivitelezéssel járó kellemetlenségek miatt. Továbbá kérik, hogy az arra járók fokozott
figyelemmel közlekedjenek az építési forgalommal érintett útvonalakon.
A projektről további információt az rsd.ovf.hu oldalon olvashatnak.
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