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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
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A NYUGATI-FŐCSATORNA BEERESZTŐ
MŰTÁRGYÁNAK FELÚJÍTÁSA
KEHOP-1.4.0-15-2015-00002
A Nyugati-főcsatornát 1965. december 30-án helyezték üzembe. A főcsatorna
hossza ekkor 43 km volt, jelenleg már 70 km. A tiszavasvári hajózsilipnél ágazik ki
a Keleti-főcsatornából és Újszentmargitánál csatlakozik az 1916-ban épült Halastóitápcsatornához, amely addig a tiszakeszi szivattyútelep gépein keresztül kapta a vizet.
A Nyugati-főcsatorna 8 700 hektár halastó gravitációs vízellátását és több mint 25 000
hektár szántó öntözését teszi lehetővé, továbbá számos település belvizeinek elvezetését
könnyíti meg. Része a Tisza-Körös-völgyi Együttműködő Vízgazdálkodási Rendszernek.
A Nyugati-főcsatorna beeresztőzsilipén keresztül az év egészében az öntözési, halastavi,
természetvédelmi, ökológiai és egyéb vízigények kielégítésére 25 m3/s vízmennyiséget
lehet átengedni. Ez a kapacitás a Nyugati-főcsatorna vízellátása mellett szükség esetén
a Keleti-főcsatornába történő vízátvezetést is lehetővé teszi. Az elsődleges funkciók
mellett a műtárgy árvízkapuként is funkcionál, mivel a Tisza árvizei mind a Keleti-, mind
a Nyugati-főcsatorna torkolati szakaszáig bejátszanak.
A beeresztőzsilip monolit vasbeton szerkezetű, 30.2 méter hosszú és 15.5 méter
széles építmény. A zsilipet három hosszanti pillér két 4.5 méter széles kamrára osztja,
amelyekben helyet kaptak a 3 méter magas szegmens táblás elzáró szerkezetek.
Az építés óta a műtárgyon átalakítás, felújítás nem történt,
csak kisebb állagmegóvási munkálatok voltak.
A Nagyműtárgyak fejlesztése és rekonstrukciója című
KEHOP-1.4.0-15-2015-00002 azonosítószámú projekt
keretében most felújítják a Nyugatifőcsatorna beeresztő műtárgyát. A
beruházás érinti a zsilip vasbeton
szerkezetét,
az
elzáró
berendezéseket (zsiliptáblák,
mozgatószerkezetek),
a
villamos és irányítástechnikai
berendezéseket, valamint
a
műtárgy
közelében
megtörténik a mederburkolat
és a partvédművek felújítása.

