Çevre koruma için kazanımdır
Sürdürülebilir Bir Denge Kurun

Sediment Sorunlarınızı Akar Suda Yıkayın Gitsin

Sürdürülebilir Çözüm
Er ya da geç, her hidroelektrik tesisi sediment (çökelti)
sorunları ile karşı karşıya kalır. Hali hazırda bir çok baraj
ve hidroelektrik tesisin ciddi sediment sorunları ve hatta silt
boşaltım problemleri mevcuttur. İşletmede olan hidroelektrik
tesislerinin sediment miktarını en aza indirerek baraj
gölünün hacmini önemli ölçüde arttırabilirsiniz. Böylece su
enerjisinin kapasitesini yükseltebilirsiniz. Sedimentasyon
sorunlarından kurtulmak veya daha fazla sedimentasyonun
oluşmasını önlemek artık çok kolay. Bu konuda şimdiye
kadar bir çok yetkili ve işletmeciler çözüm için harekete
geçemediler. Artık kolları sıvamanın zamanı geldi !
Bizle veya yerel temsilciliklerimizle irtibata geçiniz. Bizler,
uzman olarak, çevre korumasını ön plana alarak, sedimentasyon sorunlarınıza, düşük maliyetli ve kalıcı bir çözüm
sunmak istiyoruz.
Sizin DB Sediments®ekibiniz

Nehir Morfoloji Temel Bilgileri
Her ırmak, suyun akışının doğası gereği sediment içerir.
Bu sedimentler; bitkiler, hayvanlar, gübreleme, akarsu
yatağının doğal şekli ve genel nehir morfolojisi için yaşamsal önem taşırlar. Suyun akışı ile gelen kumlar, taşlar,
topraklar nehir tabanında birikme eğilimi gösterirler. Diğer
taraftan akan su, bu sedimenti Erozyona uğratır. Doğal
nehirlerde, sedimentasyon ve erozyon birbirlerini dengelerler. Böylece sürekli olarak akarsular kendi doğal şekillerini
korurlar.

Sedimentin İki Yüzü :
Hem Gerekli hem de Problemli
Sediment nehrin bir parçasıdır. Sediment, nehir yatağının
erozyon nedeniyle derinleşmesinin önüne geçer. Nehir üzerinde kurulan bir baraj, nehrin doğal dengesini değiştirir.
Bu baraj havzası sedimentasyonun çoğunu tutar, ancak çok
az miktarda sedimentin geçmesine izin verir. Sediment açığı olan nehirlerde bir “Grand Canyon Fenomeni” baş gösterir. Ayrıca barajın mansap kısmındaki nehir de erozyondan
etkilenir. Şimdiye kadar rezervuarlarda sedimentasyon

(çökelti) ile başa çıkmak için  bazı geleneksel yöntemler
bulunmaktadır. Bu yöntemler – rezervuar yıkama-temizleme, manuel ekskavatör tarama ve hidrolik ekskavatör
tarama – sadece kısmi sorunları çözmeye yönelik olup,
çoğu zaman yeni problemleri de beraberinde getirirler.
Bu yöntemler, hem çoğunun son derece pahalı olması,
hem de uygulama sürecinde tesislerin devre dışı kalması
nedeniyle, çok büyük ekonomik kayıplara yol açarlar.
Ayrıca bu yöntemler ciddi ekolojik hasarlar meydana
getirirler. Bu durum aynı şekilde pompaj depolamalı
hidroelektrik santraller için de geçerlidir.
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Çevre Dostu
Sisteme Uygun Hassas Çözümler
Yeni Avrupa teknolojisi olan DB Sediments® dünyanın her
yerindeki  hidrolik tesislerde görev yapmaya hazırdır:
• Özel donanımlı hidrolik araçlar vasıtasıyla tabandan
alınan sedimentler, pompalama yöntemi ile dip savaklar
önüne kadar, katı atık olmadan taşınır ve buradan doğal
yolla mansap tarafındaki akarsuya aktarılır.
• Dip savaklar önüne kadar getirilen Sedimentler, akım
hızı ile savaklar veya türbinlerden geçerek akarsuya
aktarılır. Aktarılan sediment  miktarı ayarlanabilir olduğu
için türbinlere zarar vermez. Ayrıca akarsuyun ve çevrenin hassasiyeti göz önünde bulundurularak işlem yapılır.

• Sediment, pompaj depolamalı hidroelektrik santrallerde en
az bir sefer türbinlerden geçer.
İdeal bir verim sağlamak için, tarama sürecinin su pompalama
işlemi ile uyumlu olması gerekir. Platform ve kesici takım
çalışması otomatik olarak yürür ve düzenli / düzensiz tarama
sistemine göre programlanır. Rezervuarda bulunan sediment
seviyesi ihtiyaca göre belirlenebilir veya zamanla orijinal
“temiz”-reservuar değerine erişilebilir.  

Çevre Dostu

yapılan ilave hava injeksiyonu ile oksijen yeterli düzeyde
kalır. Bu sistemi aşırı kirli sedimentler için önermiyoruz.

Transfer edilen sediment mansapdaki nehir kenarları ve
nehir yatağının erozyondan korunması için önemlidir. Nehir
morfolojisi doğal durumuna eşdeğer olarak ve sürdürülebilir
bir yapıyla korunur. Mansapdaki sediment oranı, balıkların
yaşama koşullarına elverişli ve benthos yapısına uygun olarak ayarlanabilir. Bazı geleneksel rezervuar yıkama-temizleme yöntemleri, sudaki oksijen seviyesini, balıkların kabul edilemeyecek miktarda ölmesine neden olacak kadar düşürür.
Bizim teknolojimizde ise tam tersine, sediment taşıma hattına

Türbin Koruma
Sürekli kontrol altında yapılan işlemler sayesinde hidrolik cihazlarımız türbinlere gelen sediment miktarını ve tane büyüklüğünü gerekli oranda sınırlar. Ayrıca türbinin ana yatakları
temiz suyla yıkanarak korunur. Bu iki fonksiyon kanatlarda ve
nozullarda aşırı aşınmaları önler. Bu da Türbinlerinizi korur.
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Uygun Maliyet
Uygun Maliyet
Bir rezervuarın işletmecisi olarak, santralın devre dışı
kalmasını önemli ölçüde önleyebilirsiniz. DB Sediments®
Teknolojisini uygularsanız, rezervuardaki suyun boşaltılmasına gerek yoktur. Üretim kayıpları ile baş etmek zorunda
değilsiniz. Sedimenti taşıma maliyetleri konusunda endişe
etmeniz gerekmez. Değerli suyunuzu boşa harcamazsınız.
DB Sediments® Teknolojisi eksik sediment (çökelti) den dolayı daha çok erozyonun ortaya çıkmasını önlemeye yardımcı
olur. Bir yetkili veya yönetici olarak, Almanyadaki Ren nehrinde büyük ölçüde uygulandığı gibi, sediment eksikliğini
gidermek için zorlu tedbirler almak zorunda değilsiniz. Her
rezervuarın kendine has özellikleri vardır. Biz, kilowatt dan
Gigawatt gücüne, bin m³ den birkaç km³ rezervuar hacmini
kapsayan her türlü ve her boyuttaki hidrolik santraller için
özel ekipman ve işletme servisleri sunuyoruz. Bizim patentli
ve ekonomik olarak rakipsiz sistemimiz diğer rezervuar
yıkama-temizleme, manuel ekskavatör tarama ve hidrolik
ekskavatör tarama gibi geleneksel yöntemlere göre çok değişik özellikler taşır. Özel ihtiyaçlara bağlı olarak seçilen,
manuel ve / veya otomatik olan sistemlerimiz uzun süren
calışmalar sonucunda geliştirilmiştir.

Geniş Kapsamlı Servis
DB Sediments® size tam hizmet sunuyor. Şu hizmetlerden
faydalanabilirsiniz: Danışmanlık, sediment (çökelti) analizi,

ekolojik değerlendirme, ekipman montajı, işletimi, bakımı
ve bilimsel rehberlik. Size, merkez ofisimizle veya yerel
ortaklarımizla geniş kapsamlı bir hizmet sunuyoruz. Ayrıca
bir lisans anlaşması çerçevesinde DB Sediments® teknolojisini kullanabilirsiniz.

Bilimsel Çalışmalar
DB Sediments® üniversiteler, araştırma merkezleri ve
federal kurumlar ile bilimsel işbirliğini sürdürmektedir.
Esas amacımız, bu sistemin büyük çapta ekolojik etkilerini
araştırmak, morfolojik faydalarını tespit etmek ve taşınan
sediment miktarını en uygun şekilde ayarlamaktır.

DB Sediments® Teknolojisinin Faydaları
DB Sediments® Teknolojisi size şu faydaları sağlar :
• Geleneksel yöntemlerin getirdiği büyük maliyetlerden
kurtulursunuz
• Rezervuarı tam kapasite (ekolojik-kapasite) ile
işletebilirsiniz
• Sedimentation konusunda kalıcı çözüme ulaşmış
olursunuz
• Akarsu morfolojisinin hassasiyetini yeniden dengeleyerek
neredeyse doğal durumuna kavuşturabilirsiniz

Daha çok bilgi icin: www.db-sediments.com
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