
PWL Turbiny wodne 
Lamelowe i rurowe turbiny PWL jako wysokowydajne generator prądy w 

oczyszczalniach ścieków i  na ciekach wodnych  

Zastosowanie już przy spadzie od 0,5 m 

Wydajność do ok. 100 KW 

Wysoka dyspozycyjność, > 8.000 h/rok            

Niskie koszty eksploatacji 

Krótki czas montażu 

Automatyczne dopasowanie do zmiennych przepływów   

Nieduża przestrzeń zabudowy 

Chronione patentami: DE 50 2006 012 449.1, EP 1818543, 

DE 10 2010 053 522.2 i  EP 1100091774 
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PWL Lamellenturbine® (turbiny lamelowe)

Turbiny lamelowe dzięki swej wysokiej wydajności są 

używane do przemianę energii wody na pracę 

mechaniczną. Energia płynącej wody jest przekształcana 

w moment obrotowy za pomocą specjalnie 

ukształtowanych, optymalnie rozmieszczonych i 

skierowanych do wewnątrz łopatek. Zakres stosowania 

turbiny lamelowej PWL zaczyna się już od 0,5 m spadu wody 

i  natężeniu przepływu poniżej 1 m³/s. 

Możliwe parametry zabudowy określają indywidualną 

konfigurację turbiny: 

Średnicę i szerokosć wirnika 

 Liczbę i położenie lameli w sekcjach 

Liczbę, odstępy i  usytuowanie względem 

siebie  poszczególnych sekcji 

Turbina lamelowa jest przepływową turbiną akcyjną 

zasilana płynącą wodą przez urządzenie regulujace 

(kierownica lub zasuwa). Wirnik składa sie z sekcji 

tarczowych  które składają się ze specjalnie 

wyprofilowanych skierowanych do wewnątrz lameli. 

Ułożenie lameli względem doprowadzanej wody, jak 

również względem siebie, umożliwia optymalne 

dopasowanie do indywidualnej sytuacji pod względem 

poziomu wody i przepustowości, osiągając w ten sposób 

wysoki stopień sprawności. Podział i specjalna konstrukcja 

lameli umożliwiają swobodne odprowadzanie wody z koła 

na zewnątrz. 

Dopływ z zewnątrz do wewnątrz i odpływ od środka na 

zewnątrz powoduje efekt samooczyszczania, który 

utrzymuje koło w czystości podczas pracy i nie powoduje 

zakłóceń równowagi. 

Zastosowanie 

Zasada działania 

Wariant zabudowy 



PWL Pipeturbine® (turbiny rurowe)

W oczyszczalniach zarówno ścieków komunalnych jak i 

przemysłowych jest wiele miejsc, w których przepływ 

wód ściekowych „gromadzi” w sobie potencjalną 

energię, która pozostaje całkowicie niewykorzystana.. 

Aby odzyskać tę energię, opracowano we 

współpracy z Uniwersytetem w Kassel i instytutem 

Fraunhofera IWES innowacyjny generator energii 

napędzany wodą ściekową, który jest w stanie 

wytwarzać energię elektryczną w sposób 

ekonomiczny, przy przepływie 50 l/s i różnicy ciśnień 

0,2 bar.. 

Turbina jest zamontowana na rurociagu 

połączeniami kołnierzowymi. Zastosowanie obejścia 

rurociągu zapewnia, że natężenia przepływu 

przekraczające moc wlotową turbiny omijają ją. 

Dzięki ciśnieniowej hermetyzacji generatora i magnesu 

wirnika urządzenie nie wymaga obsługi I może pracować 

pod wodą. Za pośrednictwem przetwornicy częstotliwości 

energia elektryczna może być wykorzystywana na własne 

potrzeby lub oddawana do zewnętrznej sieci 

energetycznej. 

Projekt techniczny: Universytet Kassel 

Produkcja prototypu i serii turbin: Krämer 

Energietechnik GmbH 

Zastosowanie 

Zasada działania 

Warianty zabudowy 

Budowa 



PWL Lamellen- und PWL Pipeturbine®

PWL Lamellenturbine® 

PWL Pipeturbine®
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