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Landy VattenkraftskruVen

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN 

Landys vattenkraftskruv är trygg och säker källa till
intäkter. Den är helt miljövänlig. Skruven kan
användas på platser med fallhöjder upptill 10meter
och med flöde upp till 15m3/s.

Exempel:

Älvar och åar. 
Där man spiller vatten eller där det finns
fördämningar.
För att ersätta vattenhjul och andra typer av
generatorer 
Orenat vatten vid in och eller uttag
Processvatten från pappers eller stålindustrin
På alla ställen där man har tillgång till vatten från
en högre nivå      

Räkneregler för kraftgenerering:

H(m) x Q(m3/s) x g(9,81 m/s2) x 0,75 = P (kW)

Energiproduktion /år:
P (kW) x 8760 (timmar) = (kWh/år)

EN PRODUKTION AV FÖRNYBAR
ENERGI 

Med anledning av den globala uppvärmingen och
den ökade energianvändningen samt stigande
oljepriser, så ökar efterfrågan alltmer av
förnybara energikällor i hela världen. Det finns
många olika former av förnybara energiformer.
En av de största är vattenkraft. En kraftstation
förvandlar energin från strömmande vatten till
elektricitet. I de flesta kraftstationer används en
damm eller en reservoar med vatten. Detta lager
av vatten används sedan till att generera
elektricitet. Archimedesskruven eller
Vattenkraftskruven har de senaste 10 åren börjat
användas för att generera elektricitet. 
Året runt 24 timmar om dygnet i samspel med det
naturliga flödet i vattendrag, tillsammans med en
fiskväg så har en fiskvänlig kraftgenerering
skapats.     



Principskiss över en vattenkraftskruv
och dess delar

1.   Vattenkraftskruv
2.   Utlopp fritt från hinder
3.   Växellåda
4.   Generator
5.   Tråg
6.   Intagslucka
7.   Rensgaller
8.   Styrenhet
9.   Intagskanal 
10. Sidokanal

LANDUSTRIE SNEEK 

I mer än 100 år har Landustrie konstruerat, sålt monterat
och servat skruvpumpar i olika utföranden. Sedan tidigt på
åttiotalet har Landustrie utvecklat ett fullt automatiserat
program med skruvar för att alltid kunna erbjuda den
optimala lösningen för en rad olika användningsområden.
Detta sortiment är baserat på en rad olika tester med flera
olika variabler. I Landustries olika testutrustningar.
Dessutom har Landustrie utvecklat sin kunskap inom
pumpar genom erfarenhet och kunnande. Detta utvecklas
kontinuerligt genom vår produktutveckling och den senaste
teknologin. Landustrie är den enda tillverkaren av skruvar
som använder sig av Finita Element metoden.   
Det senaste området för Landustries produkter är
vattenkraft runt om i världen.  Målet är att vara med och
utveckla förnybar energi med en pålitlig, fiskvänlig och
driftsäker vattenkraftskruv. 
När Archimedesskruven uppfanns, användes den som en
pålitlig och effektiv pump. Med ett lågt varvtal kan man
räkna med att dess livlängd är minst 30 år, och näst intill
underhållsfri. 
Vattenkraftskruven använder sig av principen att det
strömmande vattnet driver skruven runt och därmed
genererar kraft till elnätet via genereratorn.
All kunskap och erfarenhet gör Landustrie till en av de
ledande tillverkarna i världen inom områdena skruvpumpar
och vattenkraftskruvar. Tillsammans med vår
samarbetspartner Aqua Helica GmbH, kan vi garantera
projektering, konstruktion och ”know how” av hög kvalitet.
Med detta samarbete har vi utvecklat en bred kunskap och
erfarenhet inom vattenkraft och vattenkraftskruven.  
Vårt samarbete med Aqua Helica tillsammans med din
lokala partner gör att vi kan erbjuda en komplett lösning.

Från förstudier till en färdig anläggning Genom de fyra
stegen nedan:

Förstudie:          Sammanfatta förutsättningarna

Planering:          Ta fram den bästa lösningen för varje
projekt. Mekaniskt och elektriskt. 

Genomförande: Konstruktion montage med arbetsledning

Driftsättning:     Övervakningssystem, Underhåll och
service och med komplett support.



LANDY VATTENKRAFTSKRUVEN

FÖRDELAR MED LANDYS 
VATTENKRAFTSKRUV:

Miljömässiga fördelar:

Koldioxid reducerande
Helt fiskvänlig
Naturligt flöde av vattnet.  
Djurliv och fauna påverkas inte

FÖRDELAR

Vattenkraftskruven fyller en funktion som
kraftgenerering upp till 10 meters fallhöjd där inte de
klassiska turbinerna kan byggas. 

Högsta möjliga verkningsgrad under alla
förhållanden där man kan reglera varvtalet med
växellåda och generator.
Självreglerande för att ändra flödet.
Enkla installationer  
Enkel att anpassa efter olika förutsättningar 
Helt fiskvänlig
Öppen och robust konstruktion
Behövs inget fingaller
Mindre tid för kontroll och rensning av
inströmmande skräp 
Okänsligt för skräp och igensättning
Låga servicekostnader
Levererar energi 24 timmar om dygnet, 7dagar I
veckan

nominell effekt

FISKVÄNLIGT

I jämförelse med de flesta turbiner är
vattenkraftskruven en öppen och
konstruktion och skruven roterar med ett
lågt varvtal. Detta gör att vattnet får ett
naturligt flöde genom hela konstruktionen.
Tester som gjorts med vattenkraftskruven
visar att tack vare den låga hastigheten
och det stora utrymmet mellan bladen på
skruven passerar fisk och ålyngel genom
skruven i princip oskadd.
Landys skruv och speciella konstruktion
vid intag och utsläpp gör att vattnet har ett
naturligt flöde genom hela processen utan
onödiga virvlar och plask vilket även
gynnar fisken. Det minimerar också
ljudnivån från skruven.  
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Arbetsområde för olika typer av turbiner
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turbin

Francis-
turbin

Kaplan-
turbin

Vatten-
kraftskruv



TRÅG

Ett perfekt anpassat tråg är av stor betydelse för att
få en effektiv skruv. Man kan välja på 3 lösningar
med tråg:

VARFÖR LANDYS SKRUVAR

Finita element analys: för att minimera avståndet
mellan skruv och tråg 
Vi kan offerera helhetslösningar
3D självjusterande och underhålls fritt nedre lager
Minimalt skvalpljud och fiskvänligt utlopp
Självjusterande lutning  (option)   
Två vägs funktion av en skruvpump: Den pumpar
upp vatten till en högre nivå och genererar
förnybar energi. 

Tråg i ytbehandlat stål eller rostfritt som gjuts fast i 
betongen.

Kompakt lösning, enklare lösning med mindre montagearbete.

För mindre vattenkraftskruvar en förtillverkad skruv installeras 
i ett rör.    



Landy VattenkraftskruVen

HIRSCHTAL SCHWEIZ:

Höjd:                                     3,5 meter
Flöde:                                   3,5 m3 /s
Diameter:                              2,75 m
Effekt:                                   95 kW
Kilowatt timmar:                   500.000 kWh
Minskat koldioxid utsläpp:    167,4 ton

Projekt: 
Ägs av ett privat företag. Byggt för att generera
kraft från vattendraget och säljas tillbaka till
elnätet.   

WINDSOR CASTLE, GB:

Höjd:                                     2 m
Flöde:                                   11,2 m3/s
Diameter:                              4 m
Effekt:                                   316 kW (2skruvar)
Kilowatt timmar:                    1,207,200 kWh
Minskat koldioxid utsläpp:    475,2 ton

Projekt: 
För att generera el till Windsor castle och 
300st närliggande hushåll. I detta fall 2 
parallella skruvar.      .

REFERENSER



LA CHAPELLE, FRANKRIKE:

Höjd: 2,2 m
Flöde: 11 m3/s
Diameter: 4,3 m
Effekt: 360 kW (2 skruvar)
Kilowatt timmar: 1,375,000 kWh
Minskat koldioxid utsläpp: 590,2 ton

Projekt: 
I floden Charente har Landustri installerat den största 
vattenkraftskruven som tillverkats.

WARBURG , TYSKLAND:

Höjd:                                     2,7 meter
Flöde:                                   5,8 m3 /s
Effekt:                                   113 kW
Kilowatt timmar:                    464.000 kWh
Minskat koldioxid utsläpp:    199,2 ton

Projekt: 
Förnybar energi för ölbryggeri på Warburg. 
Två Francisturbiner har ersatts av en fiskvänlig
vattenkraftskruv.
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Landustrie Sneek BV
P.O. Box 199
nL-8600 ad sneek
the netherlands
tel.  +31 515 - 48 68 88
fax +31 515 - 41 23 98
e-mail  info@landustrie.nl
website  www.landustrie.nl

R-Contracting AB
Platinagatan 8
602 23 norrköping

tel. +46 (0)11 311 390
fax +46 (0)11 311 275
e-post  r.c@r-con.se
webbsajt  www.r-con.se

Office address Pieter Zeemanstraat 6, sneek
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