
  

TURBIN NƢỚC HYDROERGIA KAPLAN 

 

1.  Mô tả công nghệ: 

 Turbin nƣớc KAPLAN dùng để chuyển năng lƣợng của dòng chảy 

nƣớc thành cơ năng. Turbin đƣợc kết nối với bộ mô tơ quay có cánh có thể 

đạt đƣợc hiệu suất thu năng lƣợng lên đến 92% cho các tốc độ dòng chảy từ 

20% đến 100% của họng turbin. Giải pháp này giúp chúng ta tận dụng triệt để 

nguồn năng lƣợng từ các dòng sông. 

 

2. Tính ƣu việt: 

- Sản xuất năng lƣợng cột nƣớc thấp 

- Cánh quạt tự động điều chỉnh với các cửa wicket tự động điều chỉnh để 

đạt đƣợc hiệu quả trên một phạm vi rộng của dòng chảy và mực nƣớc 

3. Hình thức chuyển giao: 

- Bán thiết bị 

- Tƣ vấn dịch vụ kỹ thuật 

4. Liên hệ chuyển giao: 

- Tên (cá nhân/tổ chức): Jaroslaw Tomalik, Công ty HYDROERGIA. 

- Địa chỉ: U1. Grafitowa 10, 55 – 010 Radwanice, Ba Lan. 

- Điện thoại: +48 71 716 55 81  - Fax: + 48 71 716 55 82 

- Email: biuro@hydroergia.pl  - Web: 

www.hydroergia.pl/indexEn.php  

 

VAN KIỂM TRA HAI CHIỀU 

mailto:biuro@hydroergia.pl


  

 

1.  Mô tả công nghệ: 

Các nhà nghiên cứu thuộc ĐH Purdue đã phát triển van kiểm tra 2 

chiều với tốc độ cao để dùng trong máy bơm và động cơ kỹ thuật số.Đây là 

các máy dùng sức nƣớc có thể nhận hoặc loại bỏ nƣớc nhƣ máy bơm và động 

cơ thông thƣờng. 

Tuy nhiên, van kiểm tra 2 chiều đƣợc sử dụng để kiểm soát lƣợng nƣớc 

vào – ra máy bơm mà đáng lẽ ra phải kiểm ra mặt van nhƣ máy thông thƣờng. 

Loại bỏ mặt van giảm khuyết điểm của máy bơm và tăng hiệu quả. Máy bơm 

và động cơ đƣợc kiểm tra bằng hệ thống kiểm tra van điện tử, kiểm tra các 

thông số nhƣ áp suất, dòng chảy, nguồn điện, tốc độ, tiếng ồn…bằng cách 

thay đổi thuật toán kiểm tra. 
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2. Tính ƣu việt: 

Giảm thiểu lỗi, các thông số đƣợc tính toán để đạt hiệu suất cao hơn 

 

3. Hình thức chuyển giao: 

- Bán thiết bị 

- Tƣ vấn dịch vụ kỹ thuật 

 

4. Liên hệ chuyển giao: 

- Tên (cá nhân/tổ chức): Phòng Thƣơng mại công nghệ, Đại học Purdue 

- Địa chỉ: 610 Purdue Mall, West Lafayette, IN 47907, Mỹ 

- Điện thoại: 765-494-4636 

- Website: http://www.purdue.edu  

http://www.purdue.edu/

