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Typy jazów: stałe i ruchome  
 
STAŁE –z otworami bez zamknięć 
dają możliwości regulowania wysoko
oraz jako przelewy awaryjne. Mogą by
Jazy stałe mogą być:  

• drewniane (chrust, faszyna, ś
żwirem lub kamieniami, a od strony wody dolnej gruntem piaszczysto gliniastym, dodatkowo 
mogą być uszczelnione mchem i glin
wypełnionych mieszaniną piasku 2/3 i gliny 1/3), 

• kamienne (skrzynie siatkowe 
kamiennego, muru suchego na zaprawie), 

• betonowe z okładziną kamienn
• żelbetowe (betonowe wzmocnione, zło

opartych na pionowych filarach),
• stalowe bardzo rzadko przy niewielkich pi
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JAZY  
 

ęć –piętrzą wodę lecz nie zapewnią możliwości jej magazynowania, nie 
ci regulowania wysokości spiętrzonej wody. Stosowane są do korekcji dna, dla uj

oraz jako przelewy awaryjne. Mogą być przepuszczalne lub szczelne.  

(chrust, faszyna, świeżo ścięte drzewa z gałęziami umocowane i przykryte ziemi
wirem lub kamieniami, a od strony wody dolnej gruntem piaszczysto gliniastym, dodatkowo 

 uszczelnione mchem i gliną; drewniane ścianki szczelne lub w postaci skrzy
ą piasku 2/3 i gliny 1/3),  

(skrzynie siatkowe –gabiony- wypełnione żwirem lub kamieniami, z narzutu 
kamiennego, muru suchego na zaprawie),  

 kamienną lub bez,  
(betonowe wzmocnione, złożone z pochyłych płyt opartych na kolumnach lub płyt 

opartych na pionowych filarach), 
bardzo rzadko przy niewielkich piętrzeniach. 
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ści jej magazynowania, nie 
 do korekcji dna, dla ujęć wody 

ziami umocowane i przykryte ziemią, 
wirem lub kamieniami, a od strony wody dolnej gruntem piaszczysto gliniastym, dodatkowo 

cianki szczelne lub w postaci skrzyń 

wirem lub kamieniami, z narzutu 

pochyłych płyt opartych na kolumnach lub płyt 
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RUCHOME –z zamknięciami przekazującymi obciążenia parciem wody na: 

• filary i przyczółki (duże, solidne, wysokie filary): zastawki drewniane, zasuwy we wnękach w 
filarach i przyczółkach, segmenty obracające się wokół łożysk umieszczonych na ścianach filarów, 
zamknięcia walcowe,  

• próg: klapy umocowane przez łożyska na progu, sektorowe (wycinek walca na progu), dachowe  
• pośrednie np. zasuwy lub segmenty z nadbudowanymi klapami)  
• inne typy: kozłowe oparte o kładzione konstrukcje wsporcze, mostowe (oparte na progu i kładce 

lub moście i filarach) 
• konstrukcje specjalne (np. wbudowane w próg lub filary elektrownie lub ujęcia wody) 

 
Zamknięcia przepuszczające wodę dołem (gorsze warunki regulacji przepływu i poziomu piętrzenia oraz 
przepuszczania lodu) lub górą  
 
Zamknięcia –wymagania: 

• niezawodność i pewność działania w każdych warunkach (powódź), 
• zachowanie szczelności, 
• odporność na korozję oraz dostosowanie do pracy w czasie mrozów, 
• możliwość regulacji przepływów oraz zapewnienie korzystnych warunków hydraulicznych 

przepływającej wodzie, 
• przepuszczanie rumowiska, kry lodowej i innych pływających i wleczonych przedmiotów’ 
• zapewnienie dogodnej konserwacji i przeglądów 
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Opracowano na podstawie: 
• Wiesław Depczyński, Andrzej Szamowski: Budowle i zbiorniki wodne, Oficyna Wydawnicza Politechniki 

Warszawskiej, Warszawa 1999,  
• Walenty Jarocki: Budownictwo wodne cz. II Budowle wodne, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 

Warszawa 1963 
• Konstanty Fanti z zespołem:Budowle piętrzące, Arkady , Warszawa 1972  


