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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 Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság kezelésében
lévő Kvassay Vízlépcső a Duna folyam 1642+300 fkm
szelvényének magasságában, a Ráckevei (Soroksári)-Duna felső lezáró, vízszint szabályozó, a tápvíz betáplálást
és a víziközlekedést biztosító műtárgycsoportja, mely
része a térség elsőrendű árvízvédelmi fővédvonalának. A
műtárgycsoport 1910-1962 között több ütemben létesült és
annak legidősebb, elsőként üzembe helyezett eleme a több mint
104 éves hajózsilip, mely a tárgyi projekt keretében kerül felújításra.
Az átfogó rekonstrukció elsődleges célja a műtárgy biztonságos, üzemszerű működésének folytatólagos, hosszú távú biztosítása.
A beruházás megvalósulása a fővárosi térség idegenforgalma szempontjából is nagy
jelentőségű, hiszen a felújítását követően a műtárgy további évtizedekre biztosítani tudja a Ráckevei (Soroksári)-Duna menti üdülőlakosság és a turisták részére a biztonságos
zsilipelés lehetőségét.
A rekonstrukciós munkálatok keretén belül megtörténik a
zsilipkamra beton- és kőfelületeinek megerősítése, helyreállítása, valamint a kamra acél elzárószerkezeteinek
(támkapuk, tiltók, betétgerendák) és az ezeket mozgató
berendezéseinek felújítása. A hajózsilip
kamra és a töltő-ürítő csatorna dilatációs hézagai vízzáró tömítést
és új belső vízzáró bevonatot
kapnak. Ezeken felül az időjárásnak kitett elemek (pl.
lefedések, korlátok) cseréje, illetve felújítása is sorra
kerül, továbbá kiegészítő
villamos- és irányítástechnikai berendezések telepítése történik meg.

