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Drifts- og vedligeholdelsesvejledning
Lameludskiller

1.	 Anvendelse
 Lameludskilleren renser overfladevand/regnvand,  
 fra større befæstede arealer som P-pladser,
 havnearealer og veje, for olie og faste partikler.

 Under almindelige regnvandsforhold renses
 overfladevandet til klasse l (olieudskiller), og
 under ekstreme regnskyl renses overfladevandet
 til klasse ll (olieudskiller) eller derunder.

2.	 Idriftssættelse
 Lameludskilleren skal være fyldt med vand inden  
 idriftssættelse.
 Vandpåfyldningen er foretaget under montagen  
 (se Montagevejledning	Metode	4).
 Foretag en gennemgang af anlægget for en god  
 forståelse af funktionen.
 Før lameludskilleren er der typisk monteret
 et sandfang og efter lameludskilleren en
 prøveudtagningsbrønd.
 Dæksler skal være forsynet med gummipakning
 for tæthed (dampe).
 Er anlægget monteret med alarmer afprøves disse
 i henhold til driftsvejledningerne herfor.

3.		Drift
 Under drift ledes overfladevandet gennem  
 et lamelfilter, der reducerer vandets
 strømningshastighed og forårsager en friktion. 
 Herved bundfældes partikler, og olie adhæserer
 til filterets lameller/ribber, hvor større oliedråber 
 dannes og flyder op til overfladen.
 Grundet lameludskillerens konstruktion
 tilbageholdes de bundfældede partikler
 og den opsamlede olie, der efterfølgende kan  
 tømmes og bortskaffes på en miljøforsvarlig
 måde.
 Lameludskillerens renseeffekt reduceres i takt
 med en øget belastning.
 Ved et stort regnskyl/skybrud kan lameludskillerens  
 slamfang risikere at fyldes og skal derefter tømmes  
 hurtigst.
 Der kan med fordel føres en driftsjournal for
 registrering og dokumentation af specielle
 driftssituationer og vedligehold.

4.	 Kontrol
 Lameludskilleranlægget skal kontrolleres efter  
 behov og altid efter et kraftigt regnskyl/skybrud.
 
 Lamelfilter
 Lamelfilteret hejses op og spules, hvis der  
 konstateres aflejringer.

 Alarmer
 Er anlægget monteret med alarmer (niveau,
 opsamlet oliemængde, dampe) kontrolleres,
 at alarmerne er funktionsduelige.

 Olie
 Der kontrolleres, hvor stor en mængde olie, der
 er opsamlet. Anvend en målestok. Er olielagets
 tykkelse større end 300 mm, skal der foretages  
 tømning.

 Partikler
 Der kontrolleres, hvor stor en mængde partikler,
 der er opsamlet. Anvend en målestok.
 Er sedimentlagets tykkelse større end 300 mm,
 skal der foretages tømning.

	 Dampe
 Lugter anlægget af eksplosive dampe, skal
 der straks foretages adgangsafspærring,
 og brandmyndigheden tilkaldes.

5.	 Tømning
 Tømning foretages efter behov.
 Der bør føres en tømningsjournal, hvori
 tømningstidspunkter og -mængder registreres.
 Tømning skal foretages af en slamsugervirksomhed,  
 der tillige sikrer, at bortskaffelse sker på en
 miljøforsvarlig og lovlig måde.
 Olie opsuges først og derefter de bundfældede  
 partikler.
 Konstateres der aflejringer bortspules disse.

6.	 Vigtigt
	 Nedstigning i lameludskilleranlægget må alene  
 foretages, når arbejdsmiljøreglerne herfor
 er opfyldt.


