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INLEIDING

PRINCIPE VAN DE VIJZEL

Deze brochure geeft een overzicht van de
diensten en producten van Landustrie Sneek BV
op het gebied van vijzels en vijzelinstallaties.
Landustrie heeft op dit terrein een brede
ervaring. Al bijna 100 jaar ontwerpt, fabriceert,
levert, monteert en onderhoudt Landustrie
diverse vijzelconfiguraties.
Landustrie beschikt over een geautomatiseerd
selectieprogramma ter bepaling van de juiste
vijzel voor de verschillende toepassingen. Dit
programma is tot stand gekomen op basis van
een groot aantal proefnemingen, met tal van
variabelen, in de Landustrie testfaciliteit. De
bijbehorende berekeningsmethode is voor
diverse in opdracht verkregen projecten door
Germanische Lloyd goedgekeurd. In aanvulling
hierop beschikt Landustrie over specifieke
pomptechnische kennis die voortdurend wordt
geoptimaliseerd door R&D activiteiten en de
implementatie van moderne rekenprogramma’s,
zoals b.v. het programma van de Eindige
Elementen methode. Al deze zaken zorgen
ervoor dat Landustrie wereldwijd tot één van de
meest vooraanstaande fabrikanten op het
gebied van vijzelinstallaties behoort.

Het principe van de vijzel bestaat uit een onder
een hoek opgestelde buis, voorzien van
schoepen, die al ronddraaiend een vloeistof
naar een hoger niveau opvoert.

BREDE APPLICATIEMOGELIJKHEDEN
De toepassingsmogelijkheden van vijzels
zijn divers.
Influentgemalen van zuiveringsinstallaties
Tussengemalen voor zuiveringsinstallaties
Retourslibgemalen
Irrigatieprojecten
Drainageprojecten
Droogpompen van polders
Circulatie in aeratiesystemen
Wildwaterbanen in pretparken
Industriële toepassingen
Stormwatertoepassingen

DOORSNEDE Z-Z

LANDY VIJZELS
Vijzels en vijzelinstallaties in het algemeen
kenmerken zich door de volgende karakteristieken:
Open verstoppingsvrije, eenvoudige en
robuuste constructie
Hoog rendement, weinig onderhoud en lage
operationele kosten
Hoge betrouwbaarheid, lange levensduur en
weinig slijtage (geen reserve-unit nodig)
Automatische aanpassing van de
pompcapaciteit aan de toevoer
Groot toepassingsgebied, capaciteit van 10 tot
11.500 l/s, opvoerhoogte van 0 tot 25 meter
Capaciteitswijzigingen zijn eenvoudig en
eventueel traploos realiseerbaar
Ongevoelig voor aanstroomcondities en mede
door de lage toerentallen geen cavitatie

OPEN VERSTOPPINGSVRIJE, EENVOUDIGE
EN ROBUUSTE CONSTRUCTIE

TERMINOLOGIE VAN DE VIJZEL
In de afbeelding zijn de meest voorkomende
termen en definities met betrekking tot
vijzelinstallaties weergegeven.
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Afhankelijk van het soort medium, in de meeste
gevallen ruw afvalwater, komen er diverse
verontreinigingen in voor. De vijzel heeft als
belangrijk voordeel dat het door de open
constructie niet vervuild kan raken en zonder
problemen deze verontreinigingen kan verwerken. Het rendement zal hierdoor niet negatief
worden beïnvloed. Doordat de vijzel niet kan
verstoppen kan de eventuele roosterreiniger na
de vijzel worden gesitueerd wat resulteert in
lagere civiele kosten van de installatie.
Door haar geavanceerde selectieprogramma
is Landustrie in staat om vijzels te selecteren
welke in veel gevallen van een tweegangige
beschoeping zijn voorzien. Dit biedt voordelen
ten aanzien van een geringere doorbuiging en
derhalve lagere buigspanningen, lagere
lasspanningen, lagere belastingen op de civiele
constructie en grotere opvoerhoogtes. Als norm
houdt Landustrie, gebaseerd op bijna 100 jaar
ervaring, een toelaatbare buigspanning in de
vijzelpijp van 20 N/mm2 en een doorbuigingsgrens van maximaal L/2500 aan. De feitelijk
optredende spanningen kunnen aantoonbaar
gemaakt worden door de invoering van de
vijzelgegevens in het Eindige Elementen
Methode programma van Landustrie.
Alle geselecteerde vijzels kunnen zowel worden
geleverd in een staal epoxy gecoate als
roestvast stalen uitvoering in 304 of 316. Ook
andere meer ”exotische” materiaalsoorten zijn
mogelijk.

LANDY VIJZELS

HOOG RENDEMENT, WEINIG ONDERHOUD
EN LAGE OPERATIONELE KOSTEN
Gezien de verontreinigingen in het medium ligt
het rendement van vijzels op een veel hoger
niveau dan bij andere types pompen. Bovendien is de vijzel bij uitstek geschikt om bij
wisselende aanvoer de pompcapaciteit aan te
passen bij een vrijwel gelijkblijvend rendement
(zie onder automatische aanpassing van de
pompcapaciteit).
Bovendien dragen de lage toerentallen van de
vijzels ook bij aan het relatief hoge rendement
van de installatie.
Aangezien de complete vijzelinstallatie is
opgebouwd uit een elektromotor, tandwielkast,
boven- en onderlager beperkt het onderhoud
zich tot een jaarlijkse oliewissel en het periodiek
nalopen van de smeerpunten. Al deze factoren
leiden tot zeer lage operationele kosten voor de
Landustrie vijzelinstallaties.

AUTOMATISCHE AANPASSING VAN DE
POMPCAPACITEIT AAN DE TOEVOER
Bij een toevoer kleiner dan de vijzelcapaciteit,
past de pompcapaciteit zich automatisch aan.
Is de toevoer groter dan de pompcapaciteit, dan
blijft de afvoer beperkt tot de vijzelcapaciteit.
Een vijzel is door zijn gelijkmatige toevoer
uitermate geschikt als influentpomp voor een
zuiveringsinstallatie, aangezien hydraulische
overbelasting wordt voorkomen.

Vullingsgraad vijzel bij aanvoerniveau op vulpunt

HOGE BETROUWBAARHEID, LANGE
LEVENSDUUR EN WEINIG SLIJTAGE
(GEEN RESERVE-UNIT NODIG)

Vullingsgraad vijzel bij aanvoerniveau boven vulpunt

De robuuste constructie van het vijzellichaam
en de beide lagers, alsmede het gebruik van
standaard componenten zoals elektromotoren
en tandwielkasten bij lage toerentallen, maakt
dat de vijzel een unieke betrouwbaarheid
bezit. Ook bij intensief gebruik is een levensduur
van 20 jaar geen uitzondering. Het komt zelfs
voor dat vijzel langer dan 40 jaar operationeel
zijn. Bijkomend voordeel van de hoge
betrouwbaarheid is dat er geen noodzaak
bestaat om een reserve vijzel in het ontwerp
op te nemen.
Vullingsgraad vijzel bij aanvoerniveau onder vulpunt

GROOT TOEPASSINGSGEBIED

CAPACITEITSWIJZIGINGEN EENVOUDIG EN
EVENTUEEL TRAPLOOS TE REALISEREN

capaciteit van 10 tot 11.500 l/s,
opvoerhoogte van 0 tot 25 meter
Aangezien iedere vijzel speciaal wordt
ontworpen voor het onderhavige project is er
altijd sprake van een optimale afstemming
tussen functie en ontwerp. Dit kan variëren
tussen een capaciteit van 10 tot 11.500 l/s. Ook
voor wat betreft de opvoerhoogte is de keuze
praktisch gezien onbeperkt, wanneer de vijzels
serieel worden opgesteld. De bijgevoegde tabel
geeft een overzicht van de meest voorkomende
mogelijkheden en dient slechts als indicatie. Ook
vijzelinstallaties met andere opstellingshoeken,
zoals in het verleden wel werden toegepast,
kunnen op verzoek worden aangeboden.
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Indien de capaciteit van de vijzelinstallatie moet
worden aangepast aan actuele omstandigheden
is dit in de regel vrij eenvoudig te realiseren door
toepassing van een tweetoeren motor of een
frequentie-omvormer. Indien er sprake is van
een vast toerental dan kan men overwegen bij
langdurige grotere afwijkingen de V-snaar
transmissie aan te passen.
In vrijwel alle gevallen blijft men in het effectieve
regelgebied van de betreffende vijzel.
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ONGEVOELIG VOOR AANSTROOMCONDITIES EN MEDE DOOR DE LAGE
TOERENTALLEN GEEN CAVITATIE

Serieel opgestelde vijzel

Door de lage toerentallen en de bouwvorm van
de vijzel hoeven er geen speciale eisen gesteld
te worden aan de toevoergoot van de vijzel.
De vijzel is, in tegenstelling tot andere
pomptypes, ongevoelig voor aanstroomcondities. Vooral bij hogere toerentallen kunnen
kritische aanstroomcondities leiden tot cavitatie,
wat in de praktijk nogal eens optreedt bij
concurrerende pomptypes.

AANDRIJVINGSVARIANTEN
Afhankelijk van de lokale omstandigheden kan
er gekozen worden voor diverse aandrijvingsvarianten. Schematisch treft u hierbij de
basismogelijkheden aan. Naar behoefte en
project specifieke eisen kan hiervan worden
afgeweken.

Instorttrog

P  30 kW

P  45 kW

P  37 kW

P  55 kW

Betontrog

Buisvijzel

TROGGEN
Ook voor wat betreft de keuze van de troggen
zijn er diverse mogelijkheden. Allereerst de
klassieke betonnen trog waarbij de vijzel wordt
gebruikt om de trog zelf in te draaien bij een
laag toerental en door toepassing van een
speciale mortel. Indien deze specifieke kennis
lokaal niet voorhanden is kan men overwegen
om een vijzel aan te schaffen met een stalen
trog, die na het aanstorten met beton moet
worden weggenomen en zodoende de juiste
spleetwijdte voor de vijzel vrijlaat.
Voor speciale toepassingen is er ook nog de
keuze uit een zelfdragende stalen trog en
eventueel een vijzel die compleet
voorgefabriceerd wordt in de fabriek, inclusief
trog en aandrijving. Deze laatste variant heeft als
voordeel dat de montagetijd extreem kort is.
Voor de kleinere vijzels kan dit ook worden
uitgevoerd in de vorm van een buisvijzel.

Prefab vijzel

RESEARCH & DEVELOPMENT
Al vele jaren doet Landustrie onderzoek om de
vijzel nog verder te verbeteren. De meest recente
resultaten hiervan zijn het Eco-friendly onderlager, dat na vele jaren praktijkonderzoek, onder
andere op de AWZI Zwanenburg, is uitgetest én
de toepassing van de Eindige Elementen
Methode op de Landustrie vijzelontwerpen.
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ONDERLAGERS
Voor de onderlagers kent Landustrie een viertal
standaard lagertypes. De meest recente is het
Landy Eco-friendly onderlager, dat een aantal
specifieke voordelen kent (zie 3D tekening).
In de tabel zijn de 4 verschillende Landustrie
onderlagers vergelijkenderwijs weergegeven.

Voor alle onderlagers geldt dat het alleen radiale
krachten op hoeft te nemen. Bovendien neemt
het onderlager ook de lengteverandering van de
vijzel op als gevolg van uitzetting door
temperatuurverschillen.

Hoogwaardige afdichting
Geheel onderhoudsvrij;
geen onderhouds- en
smeermiddelkosten

Milieuvriendelijke smering voor de
levensduur van het lager

3-dimensionaal
zelf-instellend
Eenvoudige montage;
vetsmeerpomp en
vetleidingen zijn niet
van toepassing

Corrosievrij gietijzeren
lagerhuis

Uitwisselbaar
met bestaande
conventionele lagers

Geringe
investeringskosten

Reservedelen overbodig

ECO-FRIENDLY ONDERLAGER

Geheel gesloten unit

Eco-friendly

Conventioneel

Medium gesmeerd

Heavy Duty

Levensduur

Vet

Medium

Vet

ONDERLAGER
SELECTIETABEL

Smering

●

Vettoevoer
Vetretourleiding

n.v.t.

Onderhoudsvrij

●

3D-zelfinstellend

●

Waterkwaliteit
Benodigde montagetijd

op aanvraag

●
n.v.t.

●

●

laag

laag

hoog

laag

gering

gemiddeld

gering

gemiddeld
●

Heavy duty
●

●

●

Investeringskosten

laag

gemiddeld

laag

hoog

Exploitatiekosten

laag

gemiddeld

laag

gemiddeld

gemiddeld

gemiddeld

gemiddeld

lang

Uitwisselbaar met bestaande lagers

Levensduur

BOVENLAGERS
Voor het bovenlager kent Landustrie een tweetal
uitvoeringsvormen; het wand- en het voetlager.
Hierbij gaat de voorkeur uit naar het wandlager.
Allereerst worden de krachten beter opgenomen
door het civiele bouwwerk. Ten tweede creëert
men aldus een geurdichte afscheiding tussen
het vijzellichaam en de ruimte waarin de
aandrijving staat opgesteld.

Voetlager

Wandlager

LANDY VIJZELS OMDAT:
Naast de algemene karakteristieken van de vijzel
kenmerken de Landy vijzels zich in het bijzonder
door:

Gebaseerd op bijna 100 jaar ervaring
Efficiënt ontwerp
- veelal 2-gangige vijzel
- beperkte doorbuiging
- lage optredende spanningen
- hoog rendement
Voortdurende R&D
Eindige Elementen Methode

Volledige in-house productie
Betrouwbare levertijden

Uitgevoerd met permanente hijsogen en
balanceergewichten

Eindplaten
- Volledig waterdicht door kapjes
op draadgaten van bevestigingsbouten
- Volledig parallel en centrisch door
speciale draaibank.
Basismateriaal van de bovenlagerassen
zijn nodulair gietijzer

Versterkte schoepverstevigingen van de
eerste schoep

Toepassing van volledig zichzelf
uitlijnende lagers

Wereldwijde ondersteuning door
locale agenten
Voortreffelijke after-sales afdeling
Coating. Alle gewenste coatingen
kunnen vakkundig worden aangebracht
ook ten aanzien van extra eisen met
betrekking tot hoge zandconcentraties,
eventuele zoutinvloeden en pH variaties
en/of ander vervuilingen.

Gekwalificeerde lassers
- Röntgen of ultrasoon
- Welding Shop Approval

Met andere woorden een eerste klas product gebaseerd op

STATE-OF-THE-ART
vijzeltechnologie

LANDY VIJZELS

AFDEKKINGEN

REFERENTIES

Op verzoek kan de installatie worden overdekt
met een modulaire lichtgewicht kunststof afdekconstructie. De voordelen zijn:

Gedurende haar bijna honderdjarig bestaan
heeft Landustrie een 4000-tal vijzelprojecten
gerealiseerd. Deze projecten zijn allemaal uniek
in termen van ontwerp en uitvoering, variërend in
vermogen van 1 tot 600 kW en in diameter van
10 cm tot 5 meter, en in lengte van 50 cm tot 25 m.
Al deze referenties hebben ertoe bijgedragen dat
Landustrie een schat van kennis heeft opgebouwd
en veel achtergrondinformatie heeft vergaard met
betrekking tot het ontwerp en de bouw van vijzels.
Bij ieder nieuw project maakt u als klant gebruik
van deze onuitputtelijke ervaring.

beschermen van de vijzel tegen thermische
uitzetting
het creëren van een veilige werkomgeving
reductie van de geluidsproductie
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