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Har tanken et svagt tag?

Af Frank Huess Hedlund og Bent Eisfeldt Linde

Benzin, diesel og lignende olieprodukter lagres typisk i store 
cylindriske svejste tanke af stål med fast tag. Da produkterne 
opbevares trykløst, dvs. ved omgivelsernes tryk på ca. en atmo-
sfære, omtales tankene derfor ofte som atmosfæriske tanke. 

Mange tanke er konstrueret efter amerikanske retningslinjer, 
API 650 udgivet af American Petroleum Institute, alternativt 
efter den europæiske og nu danske norm DS EN 14015, som i 
hovedtræk ligner API 650. API normerne har deres oprindelse i 
tankoplag af olieprodukter, men normgrundlaget anvendes ofte, 
hvis der skal fremstilles store cylindriske tanke af stål, uanset 
hvad tanken skal indeholde. 

Dette vigtige normgrundlag revideres løbende af de store 
aktører på området og afspejler den til enhver tid gældende 
konsensus på området. Oversat til almindeligt dansk er der 
altså tale om minimumskrav – det minimum der kunne skabes 
enighed om i de arbejdende udvalg. Der er temmelig stor 
forskel på konsensusnormer og på best-practice, men det er en 
anden historie.
En tank består af et fundament, en bundplade, et svøb og et 
tag. For tanke med fast tag anviser normerne blandt andet 
principper og metoder, således at samlingen mellem tag og 
svøb konstruktionsmæssigt er svag. Derved opnås, at tanken 
i tilfælde af indre overtryk åbner i toppen, og ikke i bunden, 
hvilket af indlysende grunde er at foretrække. Køber kan vælge, 

om leverandøren skal eftervise, at tanken har et svagt tag, men 
API normen stiller ikke krav om, at denne eftervisning skal 
foretages.

Uheld
Hvis taget ikke er det svageste punkt, kan man risikere, at svej-
sesømmen i bunden svigter, således at hele tankens indhold går 
tabt. Der er generelt en temmelig dårlig registrering af uheld, 
både internationalt, men sandelig også i Danmark. Det er derfor 
svært (læs: umuligt) at give et kvalificeret bud på, hvor ofte 
denne type uheld forekommer. 

Den første artikel, vi har kendskab til om emnet, er fra 1981, 
hvor Morgenegg beskrev erfaringer fra Monsanto, et stort ame-
rikansk virksomhedskonglomerat, som mod forventning havde 
oplevet, at det var bundsømmen på nogle af deres API tanke, 
der viste sig at være den svageste. 

I et af de rapporterede tilfælde var der udbrudt brand i en 
mindre tank, diameter og højde ca. 20 fod (6 m), hvorved tryk-
ket i tanken var steget. Trykstigningen medførte et vertikalt 
træk i bundsømmen, som åbnede, hvorved hele tankens indhold 
løb ud. Topsømmen havde også åbnet sig, men ikke hurtigt 
nok til at forhindre, at bundsømmen svigtede. Tankens tag 
var konstrueret efter principperne i API 650, men det var ikke 
svagt nok. 

I et andet tilfælde slog lynet ned i en Ø50 fods (15 m) meta-
noltank og antændte indholdet. Det medførte, at hele tanken 
skød op i luften og efterlod indhold og bundplade bag sig.

Morgenegg pegede særligt på, at taget på mindre tanke kunne 
vise sig at være for stærkt. Det kommer nok ikke som en stor 
overraskelse for tankdesignere, da API-normens eftervisning af 
et svagt tag kun kan foretages for tanke med en diameter på 50 
fod (15,25 m) eller større.

Der har været andre hændelser, hvor mindre tanke, og tanke 
der også er lidt større, skød op i luften og efterlod indholdet bag 
sig. Det skete eksempelvis ved en større brand på en tankter-
minal i Frankrig i 1980’erne, vistnok for tre tanke, hvor den 
ene tank nåede en ret anselig højde og landede ude i havnen. 
Det samme skete i 1990’erne på en tankterminal i Australien. 
Oplysninger om disse uheld er desværre temmelig mangelfulde.

Det skete helt sikkert i 1949 på USAs østkyst. For her var en 
fotograf hurtig på udløseren, da der udbrød brand på en asfalt-
terminal. Den ene af artiklens forfattere samler på uheldshisto-
rier og har haft en meget dårlig fotokopi af et foto af branden 
i mange år. Men for nylig lykkedes det at spore fotoet til Fire 
Engineering Magazines juli nummer i 1949. Fotoet er helt 
enestående, og fundet af det er den egentlige årsag til, at vi har 
skrevet dette lille indlæg. Man tror ikke sine egne øjne. 

Det oplyses, at en brand var opstået efter en eksplosion i en 
beholder eller en kolonne. Da brandvæsenet ankom, var en 
større del af anlægget allerede i flammer. Pludselig hørtes en 
meget høj fløjten, og før folkene kunne nå at flygte, skød tanken 

Figur 1. API-princip for svag samling mellem tanksvøb og tag. 
Indre overtryk løfter taget op og udsætter den svage rand-søm 
for et træk, som får svejsningen til at bryde. 

Overtryk i ståltanke med fast tag kan belaste samlingen mellem 
svøb og bund. Samlingen mellem tag og svøb kan være udført, så 
den er tankens svageste. Så vil tanken åbne foroven, ikke forneden, 
så tankens indhold ikke strømmer ud. Ikke alle tanke har svagt tag.
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Overtryk kan belaste bundsamlingen
Øverst på svøbet er påsvejst en kompressionsring, eksempelvis 
som vist på figur 1. Taget fæstes på kompressionsringen med en 
smal randsøm. Det er meget vigtigt, at denne randsøm udføres 
svagt.

Tagpladerne må ikke hæftes på understøtningen, men skal 
hvile frit. Hensigten med denne konstruktion er, at et indre 
overtryk vil løfte taget fri af understøtningen og udsætte den 
svage randsømmen for et træk, som får den til at svigte. Dette 
træk er vist med rød pil på figur 1. Skitsen er forenklet. Det, der 
egentlig sker, er, at resultanten i pladens retning stiger voldsomt 
for at modstå den lodrette belastning fra eksplosionen. Resul-
tanten vokser derfor, indtil enten svejsningen bryder, eller de 
indre og ydre lodrette kræfter ophæver hinanden.

Når taget løfter sig fri af understøtningen, vil det dels give 
vandrette trækspændinger i kompressionsringen, dels vil det 
give en lodret træk opad i svøbet. Begge disse spændinger kan 
belaste bundsamlingen. Både API 650 og EN 14015 anviser 
metoder til at eftervise, at disse kræfter kan optages af bund-
samlingen. I den seneste udgave af EN normen blev der indført 
ændrede beregningsudtryk. Vi kan ikke yde emnet fuld retfær-
dighed i denne korte beskrivelse. 

Taghældning
Normernes beregningsudtryk for et svagt tag forudsætter, at 
taget kun har et lille fald, altså at vinklen til vandret skal være 
lille. Dette forudsætter, at tanken skal være bygget med kegle-
formet tag af (”cone”-typen). Eftervisningen kan ikke foretages 
for tanke af ”dome” typen.

Nye danske krav om skumanlæg
Ved den seneste revision af de Tekniske Forskrifter for brand-
farlige væsker i 2010, blev der introduceret krav om fastmonte-

ret beskumningsanlæg til at bekæmpe en tankbrand. Kravene 
gælder for alle tanke med mere end 10.000 oplagsenheder af 
klasse I produkter, altså brandfarlige væsker med flammepunkt 
under 21°C, eksempelvis benzin.

Dette har givet anledning til kommentarer, blandt andet fra 
den ene af artiklens forfattere, men sikkert også andre. Der er 
blandt andet peget på, at det er ulogisk, at det ikke også kræves, 
at tanken skal være designet med en svag tagsøm. For en over-
fladebrand i tanken er sjældent relevant for lukkede tanke, for 
så er der ikke tilstrækkelig ilt. 

Der er også peget på, at tanke mindre end 200 m3 oftest vil 
være fabrikstanke, altså en standardiseret svejst tank-konstruk-
tion, der består af to endebunde og et svøb imellem, som enten 
kan ligge ned eller stå på ben. Disse tanke kan ikke konstrueres 
med en veldefineret svag søm. Det har resulteret i et tillæg til 
de tekniske forskrifter, som noterer, at mindre fabriksbyggede 
tanke ikke nødvendigvis skal beskummes, men at der kan eta-
bleres anden tilsvarende sikkerhed. 

E-mail:
Frank Huess Hedlund: fhhe@cowi.dk
Bent Eisfeld Linde: bln@cowi.dk

(Frank Hedlund er risikoekspert i COWI og ekstern lektor på 
DTU i risk management. Bent Linde er tank-ekspert i COWI)

Figur 2. Det er klart at foretrække, at samlingen i taget er det svageste led, hvis der opstår 
indre overtryk i tanken. Den svageste svejsesøm i denne tank var desværre i bunden. Et over-
tryk fik tanken til at skyde 15 m i vejret og tømme sit indhold af 160 tons brændende asfalt ud 
af åbningen i bunden. Bemærk, at der også strømmer brændende asfalt ud af et overrevet 
rør til venstre for tanken. Denne svigttype er sket flere gange, men forfatterne kender kun til 
eksistensen af dette ene foto fra 1949, hvor en fotograf var hurtig på udløseren. Bemærk de 
flygtende mennesker nederst til højre i billedet. Foto: APImages/Polfoto.
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op i luften med stor kraft. Eksplo-
sionen kastede to frivillige brandfolk 
ned i et bassin med flydende asfalt, 
hvor de brændte ihjel. En ansat blev 
også dræbt ved eksplosionen og an-
dre brandfolk blev slemt forbrændt. 

Tanke med fast tag
En cylindrisk ståltank er en særdeles 
optimeret struktur. For en tank med 
en diameter på 30 m, en højde på 
15 m og et indhold på måske 10.000 
tons produkt, er det ikke usædvan-
ligt, at svøbets pladetykkelse er 14 
mm i bunden, 7 mm i toppen, og at 
taget består af 5 mm plader. 

På tanke med fast tag hviler tag-
pladerne på et skelet af stålbjælker. 
Skelettet kan enten være udført som 
en selvbærende konstruktion direkte 
på svøbet, alternativt understøttes 
tankkonstruktionen af en eller flere 
indre søjler. 

Når tanken fyldes eller tømmes, 
bevæger væsken sig som et stempel 
og fortrænger eller indsuger luft 
– tanken ”ånder” – gennem en svane-
hals eller en tryk-/vakuumventil på 
taget. Af miljøhensyn ledes dampene 
ofte gennem en absorber for at redu-
cere emissionen af produkt. 


