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Kompozycja stopnia wodnego
Kompozycja stopnia wodnego uwarunkowana jest
 wymaganiami funkcjonalnymi
 warunkami terenowymi
 budowa geologiczna podłoża
 organizacja budowy
 wielkością piętrzenia i wielkością cieku
Stopień (węzeł) wodny
-kompleks budowli wodnych w określonym przekroju rzeki powiązanych ze sobą (przeznaczenie,
konstrukcja, praca…),
-umożliwia magazynowanie wody i jej wykorzystanie
Główna część stopnia to budowla piętrząca
Stopień wodny:
-elektrownia –brzeg wklęsły (brak zamulania, mniejsze straty energii, dogodny dostęp od strony lądu),
-przepławka (prąd wabiący),
-budowla piętrząca,
-budowle upustowe,
-śluza i awanporty (odsunięte od dużych prędkości wody),
-port odsunięty od osi i powyżej (utrzymanie odpowiednich głębokości) lub poniżej
-ujęcie wody po przeciwnej stronie niż port (zanieczyszczenie)
Rzeka zestopniowana –każda zabudowana stopniami wodnymi
Rzeka skanalizowana –rzeka zestopniowana, na której stworzono warunki do żeglugi
Międzynarodowy Słownik Hydrologiczny PWN
(http://www.forum.linum.pl/miedzynarodowy_slownik_hydrologiczny):
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jaz - urządzenie, przez które woda przelewa się (urządzenie przelewowe)
zapora - przegroda zbudowana w poprzek doliny rzecznej w celu gromadzenia wody w zbiorniku

materiały dla studentów - wyłącznie do celów edukacyjnych

