Sua Solução de Sedimentação
Para manter um Equilíbrio Sustentável

Lave seus problemas de sedimentos
Solução Sustentável
Um dia, todas as instalações hidráulicas terão problemas com os sedimentos. Atualmente muitas das
instalações sofrem graves problemas por causa dos
sedimentos ou sedimentação. Inclusive as que ainda
funcionam um pouco que se possa melhorar trará
significativamente
vantagens, seu
rendimento
reduziria o volume de sedimentos, aumentando a
capacidade de armazenamento no reservatório ao
máximo. É tão fácil se livrar desses problemas de
sedimentação
e
impedir
que
estes
crescam.Entretanto, muitos operadores e seus
funcionários não atuaram. Entre em contato
conosco ou com um de nossos sócios locais.
Estamos preparados para solucionar seu problema
de
sedimentos com resultados sustentáveis,
rentáveis e respeitando o meio-ambiente.
Seu time de DB Sediments®

Conceitos Básicos de morfologia do Rio
Todos os rios contêm sedimentos como uma parte
natural de seu fluxo de trabalho. O pellet é importante
para a vida vegetal e animal, a pista leva, alimenta e
gera morfologia do rio. O sedimento tende a
depositar-se no fundo do rio. Erosão fluxo hidráulico
funciona ao contrário. Em rios naturais, sedimentação
e erosão estão em equilíbrio. Portanto, o rio mantém a
sua forma.

Duas Faces de sedimentos: Necessidade e
Problema
Os sedimentos fazem parte do rio. Protegem o rio de
ser corroído pela força das águas. A criação de um
reservatório altera o equilíbrio natural do rio de forma
dramática. Agora, o reservatório mantém a maior
parte dos sedimentos, e apenas uma pequena fração
do fluxo do rio. Rios com um déficit de sedimentos
tendem a desenvolver “Fenômeno Grand Canyon". A
Parte da descida do rio é a mais afetada pela erosão.
Até agora tem havido algumas tentativas de tratar

sedimentação com reservatório convencional. Todos
eles – lavagem de reservatório, manual e dragagem
molhado, com a opção de depositá-lo a jusante - só
pode, em parte, resolver os seus problemas e muitas
vezes criar novos. A maioria das abordagens é muito
cara e podem levar a fechar a barragem ou fechar a
planta com perdas económicas significativas. Ambos
os sedimentos e grande extração podem criar graves
danos ecológicos. Este também é o caso das estações
de bombeamento de armazenamento de uma forma
semelhante.
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Mudanças morfológicas ao instaurar um dique

O Meio- Ambiente
Soluções sensíveis de Sistema
A Nova Tecnologia Europeia de DB Sediments®
enfrenta o desafio global de Hidro Instalações:
• Equipamentos hidráulicos Especializados escavam
o sedimento compactado e depois bombeá-lo
através de um sistema de tubos e coloque no
consumo de água da Usina Hidrelétrica sem
bloquear a entrada de ar.
• O sedimento erodido é depositado novamente e
passou através da barragem de entrada ou saída de
hidrelétrica. Isso será feito sem danos à turbina de
água e é sensível às necessidades ambientais do
rio.

•

No caso de armazenamento instalações de
bombeamento, o sedimento já aconteceu uma vez
antes da saída na direção oposta.
Para um resultado ideal, o processo de dragagem
deverá proceder de acordo com a operação de
ingestão de água. O equipamento de plataforma e
de corte são automatizados e operação programada
de forma regular ou irregular. Você pode,
eventualmente, manter o nível atual de sedimentos
ou reduzi-lo para "limpar" o estado do reservatório.

podemos recomendar essa prática em casos de
contaminação dos sedimentos graves.

Meio-Ambiente
Os sedimentos transportados pelo rio são de extrema
importância para evitar a erosão do rio e suas margens.
A morfologia do rio volta ao seu estado natural e serão
mantidos de forma sustentável. A porcentagem de
sedimento no rio se ajusta conforme as condições
favoráveis e compatíveis com a estrutura do peixe e
bentônicos. Práticas como lavagem do reservatório
muitas vezes causam uma diminuição na concentração
de oxigênio que produz níveis inaceitáveis de
mortalidade dos peixes. Por contraste, a tecnologia
permite a injeção de ar para dentro da linha de
transporte de sedimentos e, assim, ajustar o conteúdo
de oxigênio adicional na água. Por favor, note que não

Proteção da Turbina
Um processo controlado e contínuo de nosso
equipamento hidráulico limita a quantidade de
sedimentos e o tamanho cascalho para os valores
padrão e uma velocidade específica à medida que
passa através da turbina. Além disso, na maioria dos
casos, os rolamentos do eixo principal do rotor são
protegidos por uma escolha de uma lavagem com água
limpa. Ambas as características de evitam o desgaste
excessivo das lâminas e juntas. Isto irá manter sua
turbina protegida.
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Tecnologia patenteada de DB Sediments® permite o fluxo sustentável dos sedimentos
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O trabalho de instalação com equipamento profissional
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Cientificamente Aprovado

Como operador do reservatório é possível evitar
interrupções
significativas
para
a
produção.
Produzido por DB Sedimentos ® não é necessário
esvaziar o reservatório. Você não tem que sofrer a
perda de geração. Você não tem que se preocupar
com os custos de resíduos. Você não vai perder
quantidades importantes de água. A tecnologia DB
Sedimentos ® ajuda a evitar uma maior erosão
devido à falta de sedimentos. Como gerente de uma
autoridade rio, você não tem que tomar as medidas
para compensar a falta de sedimentos, como
praticado em grande parte de rios como o Reno, na
Alemanha.
Cada
reservatório
tem
suas
características
específicas.
Nós
fornecemos
processos e equipamentos individuais para usinas de
energia de qualquer tamanho, a partir de Giga watts
e reservatórios que vão desde vários milhares de
km³. Nosso sistema patenteado e economicamente
competitivo difere de ferramentas de dragagem
molhada convencionais e corte de várias maneiras.
Dependendo do equipamento escolhido e das
necessidades específicas, é personalizado para funcionamento manual e/ou automatizado a longo prazo.

DB Sedimentos ® mantém cooperação científica com
universidades, centros de pesquisa e órgãos estaduais.
Nosso principal objetivo é avaliar ainda mais os efeitos
ecológicos e morfológicos de aperfeiçoar os
benefícios e taxa de transporte de sedimentos.

Serviço Completo
DB Sedimentos ® oferece um serviço completo. Por
favor, solicite a sua consulta inicial você pode se
concentrar em: análise de sedimentos, avaliação
ecológica, instalação de equipamentos, operação,
manutenção
ou
orientação
científica.
Nós
oferecemos nossos serviços de nossos escritórios
centrais ou locais. Você também pode usar a nossa
tecnologia sob licença.

Seu benefício
O benefício do uso de tecnologia
DB Sedimentos ® é claro:
• Evitar os enormes custos de métodos tradicionais
• Restaurar o ecossistema do reservatório em plena
operação
• Obter uma solução permanente e sustentável para
os seus problemas de sedimentos
• Restaurar a morfologia do rio e sua sensibilidade
para quase um estado natural.
Saiba mais em:
www.db-sediments.com

Como chegar

Nossos gestores de contas-chaves

Se você é um cliente interessado
em uma aliança cooperativa por
favor contacte a:

DB Sediments® EUA

DB Sediments® EUA.
Tel.: +1 509 315 3033
E-mail: northamerica@dbsediments.com
Skype: db-sediments-info
DB Sediments® Austrália
Tel.: +61 2 6100 8303
E-mail: australia@db-sediments.com
Skype: db-sediments-info
DB Sediments® América d o S u l
Tel.: +56 2 897 4050
E-mail: southamerica@dbsediments.com
Skype: db-sediments-info
DB Sediments® Asia
Tel.: +852 8193 4070
E-mail: asia@db-sediments.com
Skype: db-sediments-info
DB Sediments® Turquia
Tel.: +90 505 677 27 84
E-mail: turkey@db-sediments.com

DB Sediments®
Central Administrativa
Bismarckstrasse 142
CEP: 47057 Duisburg, Alemanha
Tel.: (Alemanha): +49 203 306-3620
Fax (Alemanha): +49 203 306-3629
E-mail: info@db-sediments.com
Skype: db-sediments-info

www.db-sediments.com

Escritório América do Norte
Chicago, IL 60654,
USA Celular: +1 312
533 1057
E-mail:northamerica@db-sediments.com
DB Sediments® Espanha
Escritório Espanha Barcelona, Espanha
Celular: +34 609 4 12344
E-mail: spain@db-sediments.com
DB Sediments® Austria
Escritório Austria
8020 Graz, Austria
Celular: +43 699 13140310
E-mail:austria@db-sediments.com
DB Sediments® Hong Kong
EscritórioHong Kong
Wan Chai, Hong Kong
SAR Celular: +852 9409
3084
E-mail: hongkong@db-sediments.com
DB Sediments® India
EscritórioIndia
Rampur Bushahar, Distt. Shimla, India
Celular: +91 94180 52277
E-mail: india@db-sediments.com

