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Az Európai Unió támogatásával a 2014-2020 közötti ciklusban megvalósuló projekt
fő célja az érintett nagyműtárgyak átfogó rekonstrukciójának (betonszerkezetek,
acélszerkezetek, elektromos-, és gépészeti berendezések) végrehajtása, mely révén
biztosítható biztonságos, károkozásmentes és üzemszerű működésük és fenntartásuk.
A projekt kedvezményezettje az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) és 6 területi vízügyi
igazgatóság, melyek kezelésében lévő 7 műtárgyát érinti a beruházás: Deák Ferenczsilip (ADUVIZIG), Dunakiliti duzzasztómű és fenékküszöb és Nicki duzzasztómű
(ÉDUVIZIG), Kvassay Hajózsilip (KDVVIZIG), Kiskörei vízlépcső (KÖTIVIZIG), Góri
tározó (NYUDUVIZIG), Nyugati-főcsatorna beeresztőzsilip (TIVIZIG).
A megvalósítás helyszínei: Baja, Dunakiliti, Nick, Budapest, Kisköre, Gór,
Tiszavasvári.
A rekonstrukciós munkák eredményeként a Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv és az Árvízi
kockázati térképezés projektben megfogalmazott célok teljesülnek. A felújításra kerülő
művek alapvetően befolyásolják Magyarország vízgazdálkodását, így az állapotuk
megőrzéséhez szükséges rekonstrukciós munkálatok időszerű teljesítése is kiemelkedő
jelentőségű.
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A projektről további információk olvashatók a
http://nagymutargy.ovf.hu honlapon.
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A KISKÖREI VÍZLÉPCSŐ
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KEHOP-1.4.0-15-2015-00002
A Kiskörei vízlépcső a Tisza-tó szíve. Az 1973-ban átadott létesítmény napjainkban is
meghatározó szerepet tölt be az Alföld társadalmi és gazdasági életében, ezért kiemelt
fontosságú üzembiztonságának fenntartása. A projekt révén folytatódhat a műtárgykomplexum - 1990-es években megkezdett, ám félbehagyott – rekonstrukciója. Ennek
köszönhetően mind a duzzasztóművön, a hajózsilipen és a hullámtéri duzzasztóművön
felújítják a vasbeton felületeket, a fémszerkezeteket, a gépészeti és a villamos berendezéseket.
Többek között megvalósul a pilléreket, a darupályát, a nyílásokat, a pillér helyiségeket,
a hajózsilipet és a hídszerkezetet érintően a betonfelületek javítása és korrózióvédelme,
a dilatációs egységek cseréje. Megújul az üzemi híd útburkolata, illetve a bal parti hídfőhöz csatlakozó út is.
Megtörténik a vízlépcső szegmenstáblák támcsapágyainak, olajhidraulikus munkahengereinek, tápegységeinek, csővezetékeinek és szelepeinek cseréje. A gépészeti
rekonstrukció ezen kívül magába foglalja a hajózsilip berendezéseinek és szerelvényeinek
cseréjét, valamint a hullámtéri duzzasztómű elzáró szerkezeteinek felújítását.
Szintén megújulás vár az elektromos berendezésekre: korszerűsítik a vezérlőrendszert, a kommunikációs kábelhálózatot, az
üzemirányító számítógépeket és programokat, a szünetmentes
tápellátást, a hullámtéri duzzasztómű transzformátorállomását,
s modern térvilágítást kap az üzemi híd.
A projekt része még a duzzasztóművön,
a hajózsilipen és a hullámtéri duzzasztóművön lévő daruk felújítása,
korrózióvédelme, távvezérlő és
biztonságtechnikai berendezéseinek korszerűsítése is.

