
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rådgivende ingeniørvirksomhed. 
 

 

Svejsninger 

Energi og termodynamik 

Udvikling og konstruktion 

Trykudstyr / vakuumteknik 

 



 

Energi og termodynamik. 
- Genvinding af spildenergi  

- Rådgivning om tørreprocesser  

- Dimensionering af varmevekslere  

- Rådgivning om industrielle varmepumper  

- Udvikling af beregningsprogrammer (Engineering Equation Solver)   
-  

 

Udvikling og konstruktion. 
- Solid Works   

- Styrkeberegninger - FEM analyser   

- 3D og fremstilling af arbejdstegninger  

- Optimering af konstruktion / reduktion af fremstillingsomkostninger   

- Konkurrencedygtige priser (fast pris eller på timebasis)  
-  

 

Trykudstyr / vakuumteknik. 
- Indgående kendskab til trykudstyrsdirektivet   

- Design og dimensionering af trykbeholdere / autoklaver  

- Energiforsyning (Damp, Termiske olier)  

- Vakuumsystemer  

- Udarbejdelse af PI diagrammer  

- Komponentvalg  
-  

 

Svejsninger 
- Udarbejdelse af WPS (Welding Procedure Specification)   

- Svejsekoordinering  
- Udarbejdelse af WPSére i henhold til eksempelvis: ASME IX, EN ISO 

15609-1  

- Svejsninger udsat for dynamiske belastninger  

- Rådgivning om revnedannelse / brud ved svejsninger  
 

 

Case. Energi og termodynamik. 

Kravspecifikation. 

 

Beregningsprogram til 
dimensionering af ribbe-
rørsvarmeveksler, samt til 
beregning af varmetab fra 
tørrekammer. 

Løsning. 

Eksekverbart 
beregningsprogram 
udarbejdet i Engineering 
Equation Solver (EES).  

Værdi for kunden. 

Programmet anvendes 
dels ved tilbudsgivning 
samt til optimering af 
anlægsinvestering. 

 

Case. Svejsning. 

Kravspecifikation. 

 

Konsulentbistand til 
analyse af brud på svejs-
ninger udsat for dynamis-
ke belastninger.  

Løsning. 

Analyse af billeder, kon-
struktion og anvendt svej-
seprocedure. Ændring af 
konstruktion og udarbej-
delse af WPS 

Værdi for kunden. 

Forbedring af produktet, 
kvalitetssikring og redukti-
on af garantiforpligtelser 

 

Case. Trykudstyr og vakuumteknik. 

Kravspecifikation. 

 

Udvikling af 11 kg/h 
dampgenerator til 
overhedet damp. 

Løsning. 

Konstruktion og komplet 
tegningsmateriale til 
kunden 

Værdi for kunden. 

Kunden kunne hurtigt og 
sikkert komme videre. 

 

Case. Svejsning. 

Kravspecifikation. 

 

Rådgivning om svejsning 
af nyt produkt. 

Løsning. 

Udarbejdelse af WPS  

Værdi for kunden. 

Hurtig og kvalitetssikret 
løsning. 

 

Case. Udvikling og konstruktion. 

Kravspecifikation. 

 

Automatisering af manuel 
standseproces 

Løsning. 

Udvikling af 
standseværktøj og 
lokalisering af 
standsemaskine. Levering 
af komplet maskine med 
værktøj. 
Værdi for kunden. 

Hurtig og optimal løsning 
for kunden.  

 

Case. Udvikling og konstruktion. 

Kravspecifikation. 

 

Udvikling og 
konstruktion af 
arkitekttegnet 
cykeloverdækning. 

Løsning. 

Levering af tegninger og 
dokumentation. 

Værdi for kunden. 

Stor værdi at der udvist 
fleksibilitet i forhold til 
respons fra arkitekt og 
deraf afledte 
tilpasninger. 

 

Case. Udvikling og konstruktion. 

Kravspecifikation. 

 

Optimering og 
dokumentation af lift til 
togvogne. 

Løsning. 

Tegning, konstruktion og 
beregninger iht. 
relevante standarder. 

Værdi for kunden. 

Hurtig og kvalitetssikret 
løsning. 

 



 

 

  

Case. Svejsning. 

Kravspecifikation. 

 

Konsulentbistand til 
analyse af brud på svejs-
ninger udsat for dynamis-
ke belastninger.  

Løsning. 

Analyse af billeder, kon-
struktion og anvendt svej-
seprocedure. Ændring af 
konstruktion og udarbej-
delse af WPS 

Værdi for kunden. 

Forbedring af produktet, 
kvalitetssikring og redukti-
on af garantiforpligtelser 

 



 

Case. Udvikling og konstruktion. 

Kravspecifikation. 

 

Udvikling og 
konstruktion af 
arkitekttegnet 
cykeloverdækning. 

Løsning. 

Levering af tegninger og 
dokumentation. 

Værdi for kunden. 

Stor værdi at der udvist 
fleksibilitet i forhold til 
respons fra arkitekt og 
deraf afledte 
tilpasninger. 

 


