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Tryk – TD Tegninger 

Teknisk dokumentation – Tegninger 

 

Tegninger og dokumenter skal indeholde alle nødvendige informationer for kontrol af udstyret med de væsentlige sikkerhedskrav i 
bekendtgørelsen og relevante standarder. 

Alle tegninger skal have nummer med mulighed for ændringsangivelser og revisions indeks, udgivelsesdato og titel. Tegningerne skal 
være kontrolleret før fremsendelse. 

Tegningerne skal indeholde alle dimensioner og detaljer nødvendige for det bemyndigede organs design kontrol. Følgende information 
skal være anført på tegningerne eller i dokumenter, hvortil der er henvist på tegningerne: 

a. Beregningsnorm eller standard samt evt. kategori, svejsefaktor og anden specifikation 

b. Største og mindste beregningstryk samt største og mindste arbejdstryk for alle sektioner 

c. Højeste og laveste beregningstemperatur for alle sektioner 

d. Indhold og massefylde 

e. Kapacitet/rumfang og vægt 

f. Fuldstændig dimensionsangivelse for alle dele (se bilag C1) 

g. Stykliste med alle oplysninger om materialespecifikationer og -typer 

h. Svejseprocedurespecifikationer som skal anvendes med relevante normer og standarder for svejsningen 

i. Detaljer af svejsefuger og svejsninger 

j. Krav til ikke-destruktiv-kontrol med angivelse af type, tidspunkt og omfang 

k. Varmebehandlig 

l. Krav til evt. produktionsprøver (type, antal og position) 

m. Prøvningstryk og medium (væske eller luft) inklusiv detaljer for evt. styrkeprøvning. Beholderens position under prøvningen skal 
angives 

n. Krav om evt. tillægsprøvning af materiale 

o. Størrelse og placering af korrosionstillæg 

p. Detaljer af understøtninger 

q. Detaljer af evt. løfteanordninger (løfteøjer mm) 

r. Detaljer af evt. bælg komponenter 

s. Detailoplysninger om evt. tillægsbelastninger eller krav til belastningstype og –antal f.eks. 

 Udmattelseslast og antal belastninger 

 Last på studse fra tilknyttet rørsystem, røreværk 

 Vindlast (spec. vigtigt for høje beholdere) 

 Evt. jordskælv 

 Ydre laster på nedgravede tanke 

 beregnings levetid 

t. Detaljer om sikkerhedsudstyr og overvågningsudstyr samt lukkemekanisme for hurtiglukkedæksler mm. 

u. Eventuel vurdering vedrørende udstyr for begrænsning af ulykke ved brand mm. 

v. Navnepladens tekst 

w. Antal, størrelse og placering af inspektionsåbninger og mandehuller 

x. Driftsinstruktioner, herunder fyldning, tømning, opstart og nedlukning ved uheld mm. 

 

 


