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B E V E Z E TÉ S

PRO J E K TI N FO R M ÁCI Ó K

A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében valósult meg a „Nagyműtárgyak

A beruházás kedvezményezettje az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) és hat területi vízügyi

fejlesztése és rekonstrukciója” elnevezésű, árvízvédelmi fejlesztéseket szolgáló beruházás. A

igazgatóság, melyek hét, az igazgatóságok kezelésében lévő műtárgy felújítását valósították meg:

85%-ban Európai Unió Kohéziós Alap, illetve 15%-ban a Magyar Állam által finanszírozott projekt
fő célja hét vízépítési nagyműtárgy átfogó fejlesztése és rekonstrukciója volt.

A PRO J E K T E LŐZ M É N Y E
Az állami kezelésben lévő, területileg illetékes vízügyi igazgatóságok által üzemeltetett vízépítési
nagyműtárgyak költségvetési forrásokból és EU forrásokból épültek, jelentős térségi szerepük
miatt (árvízvédelem, öntözővíz biztosítás, energiatermelés, hajózás, ivóvíz biztosítás, rekreációs
vízfelületek biztosítása stb.) az állam vállalta működtetésüket, így szavatolnia kell biztonságos

Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság: Deák Ferenc-zsilip, Baja
Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság: Dunakiliti duzzasztómű és Nicki duzzasztómű
Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság: Kvassay Hajózsilip, Budapest
Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság: Kiskörei Vízlépcső
Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság: Góri tározó zsilipje
Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság: Nyugati-főcsatorna beeresztőzsilip, Tiszavasvári.

üzemeltetésüket és fenntartásukat. Ezen műtárgyak biztonságos, károkozásmentes, üzemszerű
működésének és szükséges helyreállításának érdekében átfogó fejlesztést és rekonstrukciót kellett

A projekt címe:

végrehajtani.

M E LY E K A ZO K A “ N AGY M Ű TÁ RGYA K ”?

A projekt azonosító száma:
A projekt támogatási összege:

Magyarország „az egyes kiemelt jelentőségű vízilétesítmények rendszeres műszaki megfigyeléséről”
szóló 97/2007. (XII. 23.) KvVM rendeletben kijelölte a legfontosabb térségi vízszétosztó és

A támogatás mértéke:

árvízvédelmi nagyműtárgyait és ellenőrzési rendjüket. Ezen műtárgyak közé tartoznak: folyami
vízlépcsők; hajózható csatornák és műtárgyaik; hullámtéri tározók műtárgyai; vízkivételi műtárgyak.

A PRO J E K T FŐ C É L JA
Cél volt az érintett nagyműtárgyak átfogó rekonstrukciója (betonszerkezetek, acélszerkezetek,
elektromos-, és gépészeti berendezések), mely révén biztosíthatóvá vált a műtárgyak biztonságos,
károkozásmentes üzemszerű működése és fenntartása.
A rekonstrukciós munkák eredményeként a vízgyűjtő-gazdálkodási terv és az árvízi kockázati
térképezés projektben megfogalmazott célok teljesültek. Ezek a művek alapvetően befolyásolják
Magyarország vízgazdálkodását, így az állapotuk megőrzéséhez szükséges rekonstrukciós
munkálatok időszerű teljesítése is kiemelkedő jelentőségű.
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Dunakiliti duzzasztómű I.-IV. nyílása a felvízi oldalról nézve

A

projekt

keretében

felújították

a

duzzasztómű vasbeton- és acélszerkezeteit,
az elektromos, az irányítástechnikai, a
hidraulikus és a gépészeti berendezéseit.
Az üzemirányítási tevékenység zavartalan
ellátásához szükséges volt felújítani az
egyes

nyílások

nyitottságát

elzáró

szerkezeteinek

meghatározó

útmérési

berendezéseket.
A közművek közül megtörtént a Dunakiliti
fenékküszöb, valamint a 3 töltőbukó illetve

Dunakiliti duzzasztómű IV-es nyilás szegmenstábla
hidraulika rendszerének a felújítása, és a korrózióvédelme

a Dunakiliti és Rajka között húzódó szivárgó
csatornán lévő 6 db vízszintszabályozó
zsilip rekonstrukciója is.
Ennek eredményeként biztonságosabbá
és gazdaságosabbá vált a Szigetközi
Hullámtéri és a Mentett Oldali Vízpótló
Rendszerek,

valamint

a

Mosoni-Duna

vízpótlása is.
Dunakiliti vízlépcső projektelem: A Dunakiliti duzzasztómű és a fenékküszöb, valamint a
Szivárgó csatorna műtárgyai a Szigetközi Hullámtéri és Mentett Oldali Vízpótló Rendszer

A Dunakiliti duzzasztómű a Duna 1842

kulcsműtárgyai, emellett árapasztó és jégleeresztő szerepük is van. Kiemelt jelentőségűek,

fkm szelvényében Dunakiliti határában,

mert segítségükkel szabályozható módon felduzzasztható a Duna folyam vize, melyből így

átvágásban épült. A műtárgy alapfeladata

a felettük lévő 3 db jobb parti töltőbukón keresztül gravitációs kivezetésekkel elegendő víz

az

vezethető a hullámtéri mellékágrendszerekbe.

jelenleg - a Duna 1843 fkm-ben épült

eredetihez

képest

Mederkotrásból származó kavics ideiglenes deponálása

megváltozott,

fenékküszöb segítségével - a szigetközi
A Dunakiliti duzzasztómű az eredeti tervek szerint a Bősi vízlépcső részeként épült, melynek

hullámtéri

vízpótlás

építési munkálatait 1989-ben felfüggesztették. A magyar fél ökológiai problémákra való

fenékküszöb

hivatkozással 1992. május 25-én felmondta az államközi szerződést. Ezt követően a szlovák

és hatásaként az 1843 fkm feletti Duna-

fél a Dunacsúnyi létesítményekkel és a medereltereléssel egyoldalúan helyezte üzembe a Bősi

szakaszon a vízszint megemelkedett, mely

vízlépcsőt. A vízlépcsőrendszer üzembe helyezésének leállítása magyar oldalon új helyzetet

a Dunakiliti duzzasztóművel részlegesen

teremtett: azóta a Duna folyam főmedrébe csak annyi víz érkezik, amit a szlovák fél átad, a

szabályozhatóvá

Duna vízszintje jelentősen lesüllyedt, mely így önmagában kevés vízmennyiséget biztosít a

megemelésével lehetőség nyílt a hullámtéri

hullámtéri mellékágrendszer részére.

mellékágrendszer gravitációs vízpótlására,

1995

fő

műtárgya.

májusában

vált.

A

A

készült

vízszint

amely elegendő vízhozamot biztosít a
rendszernek.

A mederkotrás

Dunakiliti duzzasztómű hajózsilip jobb parti
támkapu talpcsapágya

A duzzasztómű felett végighúzódó, szekrénytartós szerkezetű üzemi híd
acélszerkezetének a korrózióvédelmi munkái
Dunakiliti duzzasztómű darupálya állványozása a korrózió
védelem végzéséhez

Az ortotróp acéllemezen sweppelés közben észlelt
hibák

.
A duzzasztómű 6 x 24 m-es nyílású mozgatható szegmens elzárású mű, amely alaplemezből,
pillérekből, felette átmenő üzemi hídból és darupályából áll. Az alaplemez hosszúsága 59 m,
szélessége 210 m. Az alaplemez átlagban 4,0 m vastag, az előfenék és utófenék oldalon résfal
zárja le. Egymástól dilatációval elválasztott darabokból épült, melyek közül minden másodikon
emelkedik fel a 6 duzzasztópillér. Az alaplemezben a folyásirányra merőlegesen egy injektáló
alagút fut végig, amely a beszivárgó vizeket gyűjti.
A pillérek közül az első (a bal part felől számozva) 11,0 m, a további 5 db 4,0 m széles. A
pilléreket fent 5,4 m széles acélszerkezetű “A” közúti terhelésre méretezett kétszintes üzemi
híd köti össze. Az alsó szintje szervizfolyosó, a felső szintje pedig a tulajdonképpeni pálya. A
szervizfolyosó technológiai vezetékek /kábelek, olajcsövek/ elhelyezésére, közlekedésre és a
bakdaruk alvíz-oldali futókerék szekrényeinek alátámasztására szolgál.
A hajózsilip 125 x 24 m hasznos alapterületű. A felsőfő hasonló kialakítású, mint a duzzasztómű;
alaplemez részből, 2 db pillérből és az üzemi hídon a darupálya megfelelő meghosszabbításából
áll.
A felsőfőt követő kamrafalak 4,50 m, az alsófő falai 4,3 m szélesek, teljes hosszuk 113,5 m. A
felsőfő elzáró szerkezete olyan, mint a duzzasztóé, az alsófőé támkapus.

A megépült segéd-hajózsilip jelenleg nem alkalmas a hajók átzsilipelésére, de ilyen jellegű
igény egyelőre a “C” variáns megépítése miatt gyakorlatilag nem is merült fel.
A főműtárgy két egysége fölött kétnyomú acél üzemi híd vezet keresztül. A főműtárgy három fő
egységét 2 db 40/10 tonnás bakdaru szolgálja ki.
A duzzasztótáblák mozgatását a szegmenskarok középső keresztkötésénél elhelyezett
hidraulikus hengerek végzik. A hajózsilip támkapuit ugyancsak olajhidraulikus berendezés
mozgatja, amely a támkapu felső főtartójához csatlakozik.
A projekt keretében felújították a duzzasztómű és a hajózsilip, a 6 db Szivárgócsatornán lévő
műtárgy vasbeton- és acélszerkezeteit, az elektromos, az irányítástechnikai, a hidraulikus és
a gépészeti berendezéseit.

●●

A F E L Ú J Í TÁ S FŐ E GYS É G E I

alkalmazása a korrózióvédelmi munkák végzéséhez. A Dunakiliti duzzasztómű felvízi

VO LTA K :

●●
A felújított Rajkai 1. számú vízkivételi zsilip felvízi
hidraulika szerkezetei

●●
●●

tartóján Layher Allround állványrendszerből épült függesztett munkaállványt alkalmaztak
0,73 méter széles, állványszerkezetre erősített acél rácsos tartók segítségével. Ezek adták

a Dunakiliti fenékküszöb a Duna
folyam

1843

melyet

2019-ben

fkm

felújítottak

és

2 db 40/10 teherbírású egymással
szinkronban működtethető bakdaru,
jéglevezetés

mederkotrással

az állvány függesztési pontjait. Az állványzat a tartó felújításához biztosított megfelelő

szelvényben,

helyreállították a geometriáját,

a

az acélszerkezetű felvízi darupályatartó korrózióvédelme. Speciális állványszerkezet

feltételeit

javították.

●●
●●

munkaterületet,
a szekrénytartós szerkezetű acél üzemi híd komplex korrózióvédelme,
az ortotróp acéllemezen észlelt hibák miatt az ortotróp lemezek teljes körű ellenőrzését
tette szükségessé. A lemezvastagság-mérések azt eredményezték, hogy csak egy gyártási
hosszúságú szakasz rongálódott meg,

A

duzzasztómű és a fenékküszöb feletti
szakaszon a mederből összesen 16
000 m3-nyi mennyiségben termeltek
ki anyagot, melynek beépítésével
az árvízvédelmi töltés mentett oldali

●●
Az egyik bakdaru az új szerelőpódiummal

●●

figyelősávját erősítették meg,
az 1-es és a 6-os számú vízbeeresztő
zsilipek rekonstrukciója,
a 2-es, 3-as, 4-es és az 5-ös számú
szivárgócsatorna vízszint szabályozó

●●

műtárgyak rekonstrukciója,
a duzzasztó műtárgy 6 db 24 m széles
nyílás és hajózsilip, valamint a 8 db
vb. pillér rekonstrukciója. A 76 tonnás
jobb parti támkapu fel- és leemelése,
a támcsapágy cseréje. A hajózsilip
jobb parti támcsapágya és annak
rögzítése korábban megrongálódott
a kapu becsapódása miatt, így a
talpcsapágyat cserélni kellett,

A felújított Rajkai VI. számú vízkivételi zsilip irányító
konténere

A hajózsilip és a duzzasztómű

●●
●●
●●
●●

A Duzzasztómű feletti szekrénytartó új aszfalt réteget kapott

●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●

a duzzasztómű feletti szekrénytartó új aszfalt réteget kapott. Az útpálya aszfaltburkolatának
a teljes cseréje, 6 db dilatáció felújítása vált szükségessé,
a villamos és irányítástechnikai berendezések komplex felújítása,
az irányító központ és az egyes pillérek között új optikai kábel biztosítja a jelátvitelt,
a technológiai berendezések (jégtelenítő levegőztető) fejlesztése és a fűtő rendszer
felújítása,
a villamos energia ellátás központ, a trafóház felújítása,
az üzemirányítási létesítmény felújítása,
a műhelyépületek felújítása új tetőszigeteléssel,
az üzemi úthálózat javítása, közvilágítás felújítása,
az injektáló alagút felújítása,
a tűzvédelmi berendezések között kiépítettek egy 140 m3-es víztározó medencét,
egy új látogató központ kialakítása,
a felújítandó villamos és az irányítástechnikai berendezések már túl voltak az elvárható
élettartamukon, gazdaságosan nem voltak felújíthatóak, ezért teljes cseréjükre volt
szükség.

A Dunakiliti duzzasztómű és fenékküszöb nemzeti létfontosságú rendszerelemek, a felújítással
a létesítményei továbbra is alkalmasak lesznek a fő feladatuk, a Szigetközi Hullámtéri és
Mentett Oldali Vízpótló Rendszer ideiglenes üzemeltetési szabályzatában megfogalmazott
feladatok végrehajtására.

Nyitott állapotban a Dunakiliti duzzasztómű V-ös nyílása

Elkészült a Dunakiliti duzzasztómű felújítása, felvíz

www.ovf.hu
www.eduvizig.hu
http://nagymutargy.ovf.hu/
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