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RUMA Industri A/S RUMA

Lamel skumkanter 
System BGU ( patent )Indsatsområde 

Anvendelsesområde 

Lamelskumkant anvendes der, hvor en standard skum-

kant på grund af forhøjet  indhold af svømmende eller 

grove dele ikke er tilstrækkeligt eller hvor den f.eks. pga. 

de givne omstændigheder ved et bygningsværk ikke 

eller kun delvis kan benyttes. Dette er i praksis ofte til-

fælde ved restaurering eller udvidelse af et byggeri, hvis 

f.eks. ledningen for tilløbet udmunder sammen med

overløbskant i byggeriet. På denne måde når en del af 

de indkomne svømmende dele, som befinder sig under 

vandspejlet af det opdæmmede regnvandsoverløb i 

området mellem standard-skumkant og overløbskant 

ved aflastning at blive skyllet i aflastningskanalen.  

Ligeledes kan der ved smalle bygningsværker eller ved 

to overfor hinanden liggende overløbskanter i et trug 

ikke holdes den nødvendige afstand bl.a iflg. ATV A 111 

mellem skumkant og overløb ,hvorfor en montage af 

lamelskumkanter kan være særdeles fordelagtigt. 

Fremragende fordele 

♦ Kulisseformede anordning af opad bøjede lameller med

hydraulisk afstemte afstande bevirker at

svømmende dele i kanalområde holdes tilbage.

♦ Ingen vertikal sprække mellem skumkant og terskel, hvor-

igennem flydende dele/partikler som

dukker op, ikke kan nå frem til aflastningskanalen.

♦ Mangfoldig anvendelse også ved ufordelagtige  byg-

ningsværker, hvor standard-skumkanter ikke

kan benyttes.

♦ Horisontal tilstrømning til lamelskumkant og derved for-

mindskelse af ”udsugningseffekten” over overløbskanten

♦ Tilbageholdelseseffekten er uafhængig af ændringer i

vandspejlet.

♦ Ideel ved restaurering af bygværker
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Funktionsbeskrivelse 

I et bygningsværk med uheldige pladsforhold kan flydende dele ved brug af en normal skumkant delvis flyde uhindret 

på aflastningssiden af skumkanten. Da lamelskumkanten i modsætning til de andre byggemåder bliver fastgjort direkte 

på tersklen, findes der intet vertikalt mellemrum mellem skumkanten og tersklen, igennem hvilket opdukkende flydede-

lene uhindret kan passere. Flydedele når altid overfladen af skumkanten på ”den rigtige side”.  

Uafhængig af den ovenfor beskrevne situation kan det også ske, at flydende dele/partikler/materiale bliver opsuget og 

medrevet pga. forhøjet indstrømningshastighed foran aflastningskanten (uheldig hydraulik).  

Ved en standard-skumkant løber strømningsretning mellem skumkant og overløbskant lodret opefter. Dette betyder, at 

der under skumkanten dannes en mere eller mindre bred strømningsområde – alt iflg. den specifike vandmængde – 

som afhængig af højden af skumkantens underkant også kan rejse dele fra kanalbunden op og transportere disse til  

overløbskanal.  

Denne effekt kan lamelskumkanten pga. dens funktionsprincip effektivt forhindre, idet vandet  flyder horisontalt ind. 

Den vifteformede? opbygning af de nøje på hinanden afstemte lameller foranlediger på den ene side en målrettet la-

melopbygning af overfaldstværsnittet. På den anden side sikrer lamellerne, at vandet altid fjernes under overfladen, 

uafhængig af om vandspejlet ændrer sig eller forbliver uændret. Flydende materiale bliver dermed holdt tilbage på ind-

løbssiden. 

Dermed byder lamelskumkanten pga. kombinationen af geometriske og hydrauliske fordele en dobbelt beskyttende 

virkning.  
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Eksempel på indbygning af lamelskumkant 

Problemstilling ved trug-overløb 

Standard skumkant Løsning : Lamelskumkant 

 Problemstilling ved smalle regnvandsoverløb 

 Standard skumkant  Lamelskumkant 

Lamelskumkant  indbygget i eksisterende bygværk 

overkant 

aflastning 

overkant 

aflastning 
overløb overløb 
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Levering og Montage af en driftsfærdig 

 Lamelskumkant  

 System BGU 

I bygningsværk forberedt til montage 

Special-lameller med bærende konstruktion 

Hydraulisk og statisk individuel afstemt 

med vægkonsoller og materiale til befæstigelse 

Udførelse i rustfrit stål – materiale. 1.4301 

Tekniske data: 

Længde  L 

Overløb  l/sek 

Afstand akse-tilløb/ overløbskant 

Afstand Bund-kanal / overløbskanal 

Diameter tilløb 

Udfyldes af tilbudsgiver: 

Højde af  overløb 

Antal af lameller 

Eksempel på udskrivning af 
Udbud / Tilbud 

Specifikationer til Indbygning 

Totallængde af Lamelskumkant svarer ca. længden af 

Overløbskanten 

Montering af Lamelskumkant direkte ved  overløbskant 

Fastgørelse, støtte og opdeling af lameller, afhængig af 

overløbsmængde  Q, og statiske krav 

Diameter af montage-åbning Ø 0,625 m, mindre størrelser 

på forespørgsel. 

Mulighed for deling af lameller ved trange tilgangsforhold 

Hydraulisk tilpasning under hensyntagen af strømnings 

hastighed  gøres af  BGU 

Antal af lameller og deres arrangering er afhængig af den 

specifikke vandmængde.  

Udfærdigelse af projektafhængig lamelskumkant af BGU 

Yderligere arrangementer og graduering iflg. specielle behov 

og på forespørgsel .  


