PLASTSVEJSNINGER

MH VVS TEKNIK

Nyeste
metoder og
teknologier
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PLASTSVEJSNINGER

DEN GODE
SERVICE
MH VVS Teknik stræber efter
at yde den bedste VVS-service
i Danmark. Dette ved at levere
den bedste kvalitet og udvalg af
ydelser inden for branchen.
Når det gælder svejsninger,
undersøger vi nøje markedstendenser og bruger derfor altid de
nyeste metoder og teknologier.
Ved alle projekter lægges der
vægt på nøje planlægning,
projektgranskning og opgavestyring baseret på en bred viden
og erfaring inden for VVS-entrepriser. Der er fokus på det gode
projektforløb fra første dag, da
det er grundstenen for at kunne
levere projekter i høj kvalitet inden for den aftalte økonomiske
og tidsmæssige ramme.
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PLASTSVEJSNINGER
Udover traditionelle svejsninger er MH VVS Teknik
specialister i både indendørs og udendørs plastsvejsninger, som i dag bruges hyppigt i forbindelse
med byggeri.
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TYPER AF PLASTSVEJSEOPGAVER?
MH VVS TEKNIK UDFØRER ALLE FORMER FOR PLASTSVEJSNINGER.
DET GÆLDER BLANDT ANDET:

01

Svejsninger i forbindelse med
forsyningsledninger (vand, bygas,
naturgas, kølleledninger, ventilation, el)

06

Udskiftning af stophaner/ventiler

02

Trækrør til elkabler

07

Omlægning af stik og hovedledninger

03

Kloak trykledning, samt almindlig kloak

08

Store og små ledningsrenoveringer

04

Svejsninger af rørsystemer med
behandlet vand/kemikalier til medicinalindustrien og el-branchen

09

Brud på ledninger

05

Reparation af diverse brønde,
påsvejsning af studser/rør i brønde

10

Svejsning af trykløse rørsystemer
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KVALITET OG
KONTROL

ELEKTROSVEJSNING

Ved elektrosvejsning benyttes el-fittings med en
varmetråd. Rørene køres ind i en el-fitting, hvorefter der tilføres strøm fra en elektrosvejser. Dette
giver en stærk samling, som har stærkere
brudstyrke end selve røret.

STUKSVEJSNING

MH VVS TEKNIK UDFØRER ALTID STANDARDKVALITETSKONTROL VED ALLE SVEJSNINGER. DETTE OMFATTER
BILLEDDOKUMENTATION OG KVALITETSSIKRING.

Stuksvejsning kan principielt anvendes til rør i alle
dimentioner. Ved stuksvejsninger svejses to
rørender sammen i en hydralikstyret slæde (se
billede). De to rørender køres sammen i slæden og
bliver opvarmet samtidig. De sættes efterfølgende
sammen under tryk. Ved stuksvejsning spares flere
el-fittings, da rørenes eget materiale bruges til at
samle rørene. Dog kan el-fittings ikke helt undgås.

UD OVER EN STANDARDKVALITETSKONTROL TILBYDER VI
LIGELEDES TRYKPRØVNINGER OG TÆTHEDSPRØVNINGER.

TRYKPRØVNING

VARMEELEMENTSVEJSNING

En trykprøvning kontrollerer om arbejdet/svejsningerne er udført
korrekt. Ved en trykprøvning udføres en maks. belastning på røret
med vand. En trykprøvning er en god egenkontrol og en sikkerhed
for kunden.

Polyfusionssvejsning, muffesvejsning

Ved denne svejsetype anvendes en elektrisk opvarmet varmeplade, hvor der er monteret varmedorn og varmebøsning. Røret føres ind i varmebøsningen og fittings ind i varmedornen samtidig. Når
det er opvarmet, sættes fittings og rør sammen.
Denne svejsning er meget udbredt til rørsystemer i
medicinalindustrien, laboratorier og el-branchen.

TÆTHEDSPRØVNING

En tæthedsprøvning kontrollerer om rørene hænger sammen, samt
om der er brud eller revner. En tæthedsprøvning udføres med trykluft og er ikke lige så omfattende som en trykprøvning. Det er dog
kun en trykprøvning, der kan afgøre om er det 100%. tæt.

EXTRUDER/VARMLUFTSVEJSNING

Ved denne svejseform tilsættes materiale (svjsetråd) til svejsningen, som man kender det fra
stålsvejsninger. Extruder/varmluftssvejsemaskinen
forvarmer grundmatrialet ved hjælp af en luftstrøm.
Når grundmatrialet er varmt nok, startes svejsningen og svejsetråden sættes til.
Denne svejseform kan betegnes som ren tryllekunst, da det er muligt at svejse plastplader sammen på mange forskellige måder. Derudover lave/
reparere brønde, påsvejse studser og rørender på/i
brønde og rør, samt el.

RENRUM

Vores svejsebil er indrettet som DDS (Dansk Drikkevands Sikring).
Det betyder, at bilen har en ren zone, som er adskilt fra resten af
bilen. Her er fittings pakket i poser eller anden form for indpakning.
Dette mindsker blandt andet risikoen for bakterier i drikkevandsforsyningen.
Renrum er et krav for mange forsyningsselskaber.
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UDVALGTE
REFERENCER
DATACENTER ODENSE (FACEBOOK)

Etablering af alle typer forsyningsledninger. Arbejdet blev udført med
mange entreprenører tilstede på byggepladsen, og dermed store koordineringskrav til svejsearbejdet. Der blev udført trykprøvninger og svejsning
af 315, 280, 160, 125, 65 og 32 mm PE-rør. Derudover 6 stk. motor- og
ventilbrønde til SRO-anlæg.

RUDERSDAL FORSYNING (KOHAVEVEJ + SIDEVEJE)

Ledningsrenovering på 4 km hovedvej samt tilsvarende strækning ved
flere sideveje. Arbejdet blev udført i op til 2 meters dybde med afstivning i
form af spuns.

NØDDEBO VANDFORSYNING

Renovering af vandledning. Arbejdet var udfordret af blødbund som følge
af, at Esrum sø lå 4 meter fra tracéerne. Dette blev løst ved en kontinuerlig
pumpeløsning, samt effektivitet i svejsearbejdet.

SVEJSNING AF PE-RØR AMAGER BAKKE

Arbejdet på Amager Bakke omfattede svejsning af PE-rør til kabelføring til
trækning af kabler for Eltel.

PANUM INSTITUTTET

Køl til laboratorie på Panum Instituttet bygning 4-6. Kølerør blev afhentet
i kælder, ført op gennem de forskellige etagedæk, og svejset sammen i
trange teknikgange. Kølerør blev præfabrikeret på værksted, og monteret
på Panum efterfølgende.

GLOSTRUP FORSYNING

Diverse ledningsomlægninger i forbindelse med Hovedstadens Letbane.
Herunder stuk- og elektromuffesvejsning samt trykprøvning.
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CERTIFIKATER
■■ USME certifikat til plastsvejsning
■■ Gasforsyning og gassens egenskaber
■■ Svejsning af rørsystemer i plast
■■ DDS kursus hos HOFOR
■■ L-AUS og 1.hjælp
■■ Lastbilmonteret kran D-certifikat
■■ Lastbilmonteret kran, E-certifikat over 25 tm

TOBIAS OLSEN
Afdelingschef
Mail: to@mh-vvsteknik.dk
Tlf: +45 2281 0081

■■ Gaffeltruck B-certifikat
■■ Vejen som arbejdsplads
■■ Teleskoplæsser med gafler – betjening
■■ Anhugning af byrder
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