MYLOF
Zobacz film http://vimeo.com/31451910

Stopień Mylof z lotu
ptaka.
Zdjęcie
K.
Hilbrycht

Stopień wodny Mylof, połoŜony w km 133+640 (129+600 wg starego kilometraŜu) rzeki Brdy,
składa się z następujących elementów:
• zapory ziemnej
• przelewu (jazu) głównego
• jazu wlotowego na Wielki Kanał Brdy
• elektrowni wodnej
• ujęcia wody dla Zakładów Hodowli Pstrąga w Mylofie (poza administracją RZGW)
• ujęcia wody dla Gospodarstwa Rybackiego Charzykowy (poza administracją RZGW)
Charakterystyczne poziomy piętrzenia:
• maksymalny wyjątkowo dopuszczalny
• maksymalny eksploatacyjny
• minimalny eksploatacyjny
• minimalny wyjątkowo dopuszczalny

Zachód słońca
na zbiorniku Mylof

119.60 m Kr (175 cm)
119.50 m Kr (165 cm)
119.33 m Kr (148 cm)
119.10 m Kr (125 cm)

ZAPORA ZIEMNA
Zapora połoŜona jest w km 133+640 rzeki Brdy. Została wybudowana w 1848r.
Konstrukcja: ziemna nasypowa o korpusie odwadnianym przy pomocy drenaŜy i rowów otwartych

Stopień Mylof. Widok na zaporę ziemną i
jaz wlotowy Wielkiego Kanału Brdy od
strony kanału

Podstawowe parametry techniczne zapory:
• klasa obiektu
• rzędna korony zapory
• maksymalna wysokość zapory
• długość zapory w koronie
• szerokość zapory w koronie
• średnia szerokość przy podstawie

121.500 m Kr
12.54 m
294.50 m
8.0 m
118.0 m

Przez zaporę przebiega droga publiczna łącząca m. Rytel ze wsią Klonia.

JAZ GŁÓWNY
Stopień Mylof. Widok na jaz główny od
strony wody górnej

Jaz główny jest skonstruowany w postaci przelewu skarpowego, kaskadowego o szerokości 10m,
konstrukcji Ŝelbetowej. Światło jazu: 2*4.70m. Jaz zamykany jest dwoma zasuwami o napędzie
elektrycznym (i awaryjnym ręcznym).

Stopień Mylof. Widok na przelew skarpowy stanowisko dolne jazu głównego

Podstawowe parametry jazu głównego:
• światło
• długość przelewu skarpowego
• rzędna progu
• rzędna ponuru
• rzędna poszuru
• maksymalna przepustowość jazu

2*4.70=9.40 m
50.25 m
117.40 m Kr
117.10 m Kr
116.50 m Kr
52.5 m3/s

Stopień Mylof. Widok na kaskadę stanowisko dolne jazu głównego w okresie,
kiedy jaz nie pracuje

JAZ WLOTOWY NA WIELKI KANAŁ BRDY
Jaz Wielkiego Kanału Brdy usytuowany jest w km 0+078 ww. kanału i stanowi ujęcie wody dla
tego kanału. Konstrukcja jazu: Ŝelbetowa, czteroprzęsłowa. Jaz wyposaŜony jest w cztery zasuwy o
napędzie ręcznym. Wysokość zasuw 1.71m.

Widok na stanowisko górne jazu
wlotowego na Wielki Kanał Brdy

Podstawowe parametry jazu Wielkiego Kanału Brdy:
• światło
4*2.60 = 10.40 m
117.94 m Kr
• rzędna progu
• rzędna ponuru
117.85 m Kr
• rzędna poszuru
117.86 m Kr
• maksymalna przepustowość jazu
12.35 m3/s
• maksymalna przepustowość WKB 5.71 m3/s
ELEKTROWNIA WODNA
Elektrownia wodna wybudowana została w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych dwudziestego
wieku.
Elektrownia składa się z następujących elementów: budynku, kanału doprowadzającego, kanału
odprowadzającego, komory zamknięć. W elektrowni zainstalowane są dwie turbiny rurowe
pionowe.

Widok z lotu ptaka na jaz główny(podczas pracy)
i elektrownię stopnia Mylof.
Fot K. Hilbrycht

Elektrownia
głównego

od

strony

jazu

Podstawowe parametry techniczne elektrowni:
• przełyk instalowany Q
2 * 5.0 = 10 m3/s
• spad
9.0 – 10.0 m
• moc instalowana
800 kW

UJĘCIE WÓD ZAKŁADU HODOWLI PSTRĄGA „MYLOF” (poza administracją RZGW)
Ujęcie dla Zakładów Hodowli pstrąga „Mylof” składa się z Ŝelbetowej studni ujęciowej
(zaopatrzonej w kraty i zasuwy stalowe z mechanizmem wyciągowym o napędzie ręcznym), dwóch
rurociągów stalowych doprowadzających o średnicy φ 1000mm i studni rozdzielczej.
Podstawowe parametry techniczne ujęcia wód Zakładu Hodowli Pstrąga „Mylof”:
• rzędna progu ujęcia
118.14 m Kr
• rzędna dna komory
117.95 m Kr
• długość przewodów doprowadzających
261 m
• rzędna dna studni rozdzielczej
115.97 m Kr
2.75 m3/s
• max. wydajność ujęcia
UJĘCIE WÓD GOSPODARSTWA RYBACKIEGO CHARZYKOWY (poza administracją
RZGW)
SłuŜy do zasilania w wodę wylęgarni ryb w okresie od listopada do kwietnia. Wielkość poboru
waha się od 4.0 do 8.0 l/s (max 15.0 l/s). Woda ujmowana jest za pomocą rurociągu stalowego φ
160 mm z górnego stanowiska i po przejściu przez wylęgarnię odprowadzana do dolnego
stanowiska rzeki Brdy.

