SEGMENT RYNKOWY DHI

WODA POWIERZCHNIOWA I GRUNTOWA
Woda — bezcenne dobro o ograniczonych zasobach

Zużycie wody na świecie podwaja się co 20 lat — w tempie dwa razy szybszym niż tempo przyrostu populacji. Do roku 2025
zapotrzebowanie na wodę przekroczy jej dostępność o 56%. Zarządzanie tym bezcennym dobrem o ograniczonych zasobach jest
kluczowym i niecierpiącym zwłoki wyzwaniem.
Choć teoretycznie na Ziemi znajduje się wystarczająca ilość wody, aby zaspokoić potrzeby jej mieszkańców, duża jej ilość jest
marnowana, zanieczyszczana lub zarządzana w sposób zagrażający równowadze środowiska. W wielu rejonach coraz bardziej
nieprzewidywalne opady deszczu prowadzą do powtarzających się cykli suszy i powodzi.
Dramatyczne zapotrzebowanie na wodę do zaspokojenia wszystkich aspektów działalności ludzkiej prowadzi do osiedlania się na
terenach zalewowych oraz w deltach, w pobliżu rzek. Obecnie 82% populacji na świecie narażona jest w ogromnym stopniu na
ryzyko powodzi. Potrzebą chwili jest zatem zarządzanie powyższymi zagrożeniami bez naruszania równowagi środowiskowej oraz
zrównoważenie przeciwstawnych zastosowań wody: do picia, na potrzeby rolnictwa i przemysłu, do produkcji energii.
WYZWANIA  Zapewnienie niezawodnego źródła wody na potrzeby konsumpcyjne, dla rolnictwa i przemysłu
 Zminimalizowanie negatywnego wpływu wydobycia i użytkowania wody na środowisko
 Łagodzenie ryzyka powodzi
 Zarządzanie infrastrukturą wodną
 Poprawienie wydajności dostaw wody

NASZE PODEJŚCIE

NASZE ROZWIĄZANIA

Firma DHI stara się dogłębnie zrozumieć fizyczne środowisko wodne, aby na tej solidnej podstawie
prowadzić badania wpływające na podejmowanie decyzji. Aby tego dokonać, stosujemy
technologie modelowania oraz analizy wykorzystujące najnowocześniejsze osiągnięcia.
Współpracujemy z naszymi klientami i udziałowcami, aby uwrażliwić ich na te zagadnienia
gospodarki wodnej, które mogą wpłynąć na efekty ich projektów. Pracujemy nad rozwiązaniami,
które są odpowiednie, oszczędne i traktują środowisko odpowiedzialnie.
Zarządzanie działami wodnymi
Rzeki, tamy i zbiorniki wodne
 Zarządzanie powodziowe oraz przewidywanie powodzi
 Zarządzanie wodą gruntową
 Nawadnianie
 Jakość wody i oddziaływanie na środowisko
ZRÓWNOWAŻONE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI WODY SŁODKIEJ NA ŚWIECIE
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Spośród wszystkich zasobów wody na świecie tylko 3% to woda
słodka, z czego 30% to woda gruntowa, a zaledwie 0,3% to woda
powierzchniowa.

Dzięki naszym oszczędnym i zrównoważonym rozwiązaniom
możliwa jest rozsądna gospodarka wodna w obrębie całego
spektrum światowych zasobów wody słodkiej:
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DZIAŁY WODNE
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Wydajność obszarów powierzchni spływu
Planowanie dorzeczy
Zintegrowane zarządzanie zasobami wodnymi (IWRM)
Zasady i zakres zarządzania rzekami
Zarządzanie w czasie suszy oraz przewidywanie susz
Wspólne użytkowanie
Systemy informacji o zasobach wodnych oraz systemy zarządzania
Rozwijanie kompetencji i rozwój instytucjonalny











TERENY ZALEWOWE




Prognozowanie powodzi i systemy ostrzegawcze
Mapowanie powodzi oraz zarządzanie terenami zalewowymi
Łagodzenie i kontrola skutków powodzi

NAWADNIANIE

ZAPORY I ZBIORNIKI WODNE




Działania związane z rzekami
Ocena procesów erozji i sedymentacji oraz łagodzenie ich
oddziaływania
Regulowanie rzek i ochrona brzegów
Konstrukcje hydrauliczne
Nawigacja śródlądowa
Pozyskiwanie danych w czasie rzeczywistym oraz zarządzanie nimi



Działania związane z zaporami
Prognozowanie dopływów do zbiorników
Produkcja energii wodnej i jej optymalizacja
Bezpieczeństwo zapór
Ocena jakości wody w zbiornikach
Zarządzanie osadami w zbiornikach
Wydajność i projekt przelewu spływowego
Audyty zgodności







Projektowanie systemów kanałów nawadniających
Kontrola i automatyzacja działania kanałów
Ulepszanie wydajności systemowej
Prognozowanie zapotrzebowania na nawadnianie
Audyt wodny
Zarządzanie stopniem zasolenia

Nasze rozwiązania zawsze traktują środowisko odpowiedzialnie.
Nasze usługi gwarantują naszym klientom to samo. Oferujemy pomoc
w następującym zakresie:

WODA GRUNTOWA







Ocena wydajności wody gruntowej
Drenaż głęboki
Strefy ochronne
Zasilanie geotermalne
Interakcje między powierzchnią a wodą gruntową
Działania zapobiegawcze

ŚRODOWISKO





Zarządzanie jakością wody i jej kontrola
Analiza przepływu w środowisku i jego zwiększanie
Zarządzanie terenami podmokłymi i ich rekultywacja
Ekologia i reakcje ze strony środowiska

ANALIZY PRZYPADKÓW

Państwa usytuowane nad brzegiem Nilu
zgodziły się na wspólną gospodarkę wodną
na terenie o powierzchni 3 mln km2 w
obrębie dorzecza. Opracowaliśmy system
wspomagania procesów decyzyjnych (DSS),
pozwalający na przejrzyste i obiektywne
uszeregowanie priorytetów w sferze
inwestycji oraz przyczyniający się do
zarządzania zasobami wodnymi .

Firma Idaho Power Company (IPC)
zarządza 17 elektrowniami wodnymi wzdłuż
rzeki Snake (USA). Aby pomóc firmie IPC w
zwiększeniu wydajności operacyjnej w
zakładzie Bliss Dam, opracowaliśmy
działający w czasie rzeczywistym system
wspomagania procesów decyzyjnych. Nasz
system dokładnie przewiduje skutki
planowanych działań.

W odpowiedzi na niszczycielskie powodzie,
które nawiedziły większość obszaru Tajlandii
w 2011 roku, zlecono nam opracowanie
systemu wspomagania procesów
decyzyjnych. Rozwiązanie to będzie
wspomagać systemy wczesnego
ostrzegania, plany działania kryzysowego,
łagodzenie skutków powodzi oraz strategie
ograniczenia jej zasięgu.

Więcej analiz przypadków oraz opisów innych projektów jest dostępnych w naszej bibliotece Scribd, pod adresem
www.scribd.com/dhigroup
Skontaktuj się z nami: info@dhigroup.com

