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Tryk – TD Beregninger 

Teknisk dokumentation – Beregninger. 

 

Et detaljeret sæt beregninger skal forelægges. Disse skal 
referere til aktuelle afsnit i beregningsnormen, til specifi-
kationer og/eller anden beregningsvejledning. 

Beregningerne skal dække følgende belastninger i det 
omfang, det er aktuelt: 

a. Indre og/eller ydre beregningstryk. 

b. Maks. statisk væskesøjle under drift. 

c. Beholdervægt 

d. Maks. vægt af indhold under drift. 

e. Vægt af vand under hydraulisk trykprøvning. 

f. Vind, trafik og jordskælvslast 

g. Lokale laster forårsaget af f.eks. understøtninger, indre 
struktur og tilkoblet rørsystem, samt evt. fra 
komponenter påsat udenfor beholderens midterlinie. 

h. Chokbelastninger forårsaget af vandslag eller udstrøm-
ning af indhold. 

i. Bøjemomenter forårsaget af forsætninger i forhold til 
beholderaksen. 

j. Spændinger forårsaget af temperaturforskelle, inklusive 
transiente forhold og forskelle i længdeudvidelse. 

k. Udmattelsesdata: total antal af op- og nedlukninger, 
drifttryksvariationer (antal og størrelse), temperatur-
variationer, mulig antal trykprøvninger i beholderens 
levetid. 

l. Hvor dele af en beholder er udsat for cykliske kræfter/ 
momenter eller termiske spændinger under drift, må 
risikoen for uacceptabel lokal akkumulation af tøjninger 
vurderes for at sikre mod gradvis kollaps. 

 

Computer programmer 

Ved beregninger foretaget ved anvendelse af computer i 
overensstemmelse med standarder må mindst følgende data 
præsenteres: 

• forklaring af benævnelser 

• indgangsværdier 

• standard og formelnummer 

• resultater af mellemregninger 

• beregnet mindste tykkelse uden tillæg eller beregnet 
spænding sammenholdt med tilladelig spænding 

• korrosionstillæg 

• tykkelsestolerance (negativ tykkelsestolerance) 

• valgte godstykkelse 

Det anbefales, at formler fremgår af resultatudskrift. Uddyb-
ende detailtegninger bør vise dimensionsbetegnelser. 

 

Finite element analyse. 

Spændingsanalyse udført ved brug af finite element metode 
bør dokumenteres på følgende måde: 

• indgangsværdier 

• plotterudskrift med 

a. elementopdeling 

b. spændinger, spændingskonturer som linier, pile 
eller kontur kort 

c. forskydninger 

• grænsebetingelser 

• vurdering af spændingerne 

Når computerprogrammer anvendes til at udføre beregninger 
efter norm eller finite element metoder, skal der forelægges 
oplysninger om verifikationsprocedure, eller om hvem der har 
foretaget verifikation af programmet. 

 

Grundlæggende analyse. 

Når beregninger er udført uafhængig af normer og på basis af 
grundlæggende analyse (styrkelære), skal de tilladelige 
spændinger vurderes i henhold til normer. 

 

Belastningsprøve/eksperimentel metode. 

Bekendtgørelsen tillader for beholder af uregulær eller 
usædvanlig form at fastsætte beregningstrykket  på baggrund 
af en brudtest, deformationstest eller ved anvendelse af strain 
gauge test. 

Proceduren skal godkendes af det bemyndigede organ forud 
for prøvningen. Prøvningen skal overværes af det bemyn-
digede organ, og fabrikanten skal udarbejde en rapport. 

 


