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Tryk – TD komponenter 

 

Teknisk dokumentation – Oplysninger om komponenter 

 

Alle relevante oplysninger nødvendig for en beregningskontrol skal forelægges. 

Specielt skal man være opmærksom på, at følgende oplysninger er medtaget for de enkelte komponenter. 

Kuplede endebunde: Kuplings- og krempardier, endebunds form, mindste tykkelse efter formning, indvendig / udvendig 
diameter 

Svøb: Tykkelse, diameter, maks. tilladelig urundhed ved udvendigt overtryk 

Flanger: Type, standard og rating eller for speciel fremstillede flanger: Mindste tykkelse, boltehuldiameter, 
boltecirkeldiameter, indvendig og udvendig diameter, halsdimensioner, pakningsflade og svejsefuge 
geometri, huldybde for ikke gennemgående boltehuller. Tillægskrav til ikke-destruktiv prøvning ved 
plademateriale.  

Bolte: Diameter, gevindtype, længde og antal. 

Pakninger: Type, rating, materiale, indvendig og udvendig diameter og paknings beregningsdata. 

Studse: Mindste godstykkelse, udvendig diameter, højde og detalje for fastgørelse til beholder. Belastninger 
hvis aktuelt. 

Svejsninger: Svejseform og størrelse samt detalje med dimensioner af fuge forberedelse f.eks. gab, næse og vinkel.  
Position og orientering af svejsninger. 

Forstærkningsplader: Pladedimensioner (bredde, længde, tykkelse) radius på hjørner. Total vinkel ved forstærkningsplader 
for saddelunderstøtninger. Sladrehuller (ventilhuller). 

Rørplader. Boremønster, antal huller, minimum tykkelse, svejsedetaljer. 

Varmevekslerrør: Udvendig diameter, tykkelse og indfæstningsdetaljer, understøtning/ baffel plader. 

Hurtiglukke dæksler: Konstruktion og samling inklusive detaljer for bolte og lukkeåg. 

Afstivninger: Placering og antal, konsoller og stag. 

Koniske sektioner: Konusvinkel, evt. krempradius, diameter ved store og lille ende, minimum tykkelse og længde af 
konus. 

Understøtninger: Vandret beholder: Antal, dimensioner inkl. antal og tykkelse af kropsplader og flanger, bundplade, 
fundamentsbolte (antal, størrelse, placering). Forstærkningsplader. Afstand fra endebund til 
understøtningsmidte, mellem understøtninger og mellem beholdercenterlinie og bundplade. 

 Lodret beholder: Skørtedimensioner (diameter, højde, tykkelse, fastgørelse mm.). Indvendig og 
udvendig diameter af bundring, tykkelse, samt antal, størrelse og placering af fundamentbolte. For 
andre typer understøtning (ben, konsoller mm.) type, antal højde og afstand mellem boltehuller og 
beholdercenterlinie. Konstruktionsdetaljer. 

Løfteøjer: Antal, tykkelse, huldiameter, løftevinkel, dimensioner og placering. 

Plane plader: Dimensioner og tykkelse. Længde, bredde og tykkelse af evt. afstivninger, svejsedetaljer mm. 

Bælge: Fjeder konstant, trykdiameter, tilladelig aksial, sideværts og vinkel bevægelse, tilladelig antal 
belastninger, samt hvis nødvendigt alle detaljer. 

Sikkerhedsventiler: Antal, størrelse, indstillingstryk og kapacitet. Specifikationer/standarder og evt. godkendelse. 

Sprængplade: Type, specificeret sprængtryk ved aktuel temperatur, tolerancer. 

Indre dele: Materiale og svejsedetaljer for svejsning til beholdervæg. 

Tolerancer: Specielle tolerancer når nødvendigt.   


