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A projekt bemutatása:
A projekt keretében megvalósuló Tassi többfunkciójú vízleeresztő műtárgy a meglévő Tassi hajózsiliptől északnyugatra,
tőle kb. 250 m távolságra, a Duna elsőrendű árvízvédelmi töltésébe illeszkedve kerül elhelyezésre.

Maga a műtárgy monolit vasbeton szerkezetű kétnyílású
szerkezet, ami a csőszerűen kialakított két egyforma nyíláson (szívó-, nyomócsatornán) keresztül, nyomás alatti
átfolyással vezeti majd át a vizeket. A két azonos méretű
és kialakítású szívó- és nyomócsatornába egy-egy azonos típusú vízszintes tengelyű reverzibilis Kaplan turbina
kerül beépítésre, amelyek a megkívánt különböző üzemi
helyzetekben más és más üzemmódban működhetnek.
A gépcsoportok az összes megkívánt, azaz összesen
4 féle vízátvezetési üzemmód végrehajtására lesznek
alkalmasak.

Kohéziós Alap

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Az újonnan létesülő Műtárgy az 1956. évi jeges árvíz által elpusztított, akkori nevén a Tassi Vízlépcső részét képező
Vízierőtelep és Tápzsilip feladatkörét is, a mai kor színvonalának megfelelően hivatott helyettesíteni.

A projekt célja:
A Tassi többfunkciójú vízleeresztő műtárgy létesítésének elsődleges célja a Ráckevei (Soroksári)-Duna vízminőségének javítása, a Duna-ág megfelelő vízforgalmának és vízszintjének biztonságosabb, a klímaváltozás hatásaira kön�nyebben alkalmazkodó, kiszámítható szabályozásával. A műtárgy megépítésével és üzemével nő a tápvíz mennyisége,
ami a jelenleginél kiegyensúlyozottabb vízbetáplálást jelent, tehát azt, hogy szélsőségesen alacsony vagy magas
dunai vízállástartományokban is biztosítható a rendszer vízcseréje, vízfrissítése, a víz áramlási sebességének növelése.
Mindez az üzemvízszint állandó szinten tartását is képes biztosítani.
A műtárgy amellett, hogy a meglévő, több mint 90 éves Tassi-zsilip vízszintszabályozó és gravitációs vízleeresztő funkcióját átvéve csökkenti annak jelentős terhelését, az egyedileg tervezett szivattyú-turbináknak köszönhetően képes
lesz mind a Dunából az RSD-be, mind az RSD-ből a Dunába történő vízátvezetésre. Előbbi a Duna kisvizes időszakában fontos, mikor a Kvassay Vízlépcsőn a tápvíz betáplálásának már fizikai korlátai vannak, míg az utóbbi a dunai
magas vízállással egybeeső belvizes üzemnél, amikor az RSD üzemvízszintjét a belvizek fogadása miatt alacsonyan
kell tartani, azonban a Duna vízállása miatt a Tassi-zsilipen gravitációs vízleeresztésre már nincs lehetőség. Az új Műtárgy a fentieken túl turbina üzeme során történő áramtermeléssel képes lesz anyagilag biztosítani a Kvassay vízlépcső
második szivattyújának üzemmenetét, illetve annak ellenértéket.
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