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Vedligeholdelse af kedelanlæg er et af Boiler-
works specialer. Det inkluderer alt fra simple 
reparationer til omfattende vedligeholdelses 
planlægning, modernisering af anlægget, in-
stallering af nye komponenter og kontrolsyste-
mer. 

 

Når kedlerne rutinemæssigt skal tages ud af 
drift, er vi klar til at foretage det årlige efter-
syn. 

 

Vi udfører inspektion af anlægget med tilhø-
rende hjælpeudstyr og udarbejder på basis 
heraf forslag til udskiftning og reparation af 
dele og komponenter. 

Opgaven kan udføres selvstændigt eller i 
nært samarbejde med kundens tekniske 
stab. 

 

Boilerworks har udpræget erfaring fra 
komplicerede anlæg, og er eksperter i at 
udarbejde planer for vedligeholdelse og 
eller behov for modernisering. 

 

Erfarne, fleksible og veluddannede 
svejsere og montører løser selv 
de vanskeligste opgaver. 
  

 

Boilerworks har udviklet et shock blast rensnings system til 
kedler, baseret på trykluft, 100% automatisk og integreret i 
det eksisterende SRO. 



24h/7dg service hotline 
Tlf.: +45 30 94 48 70 ” 

En pålidelig og kvalificeret servicepartner er nødvendig for 
at sikre optimal drift og få produktionsstop i et marked 
hvor energiproduktion stiller stigende krav til effektivise-
ring og udnyttelse af produktionsapparatet. 

 

Boilerworks personale leverer kvalitetsassistance til alle 
opgaver på kedelanlæggets tryksystemer. 

 

Årelang erfaringer i nødvendigheden af hurtig service på 
kraftværker fra Svalbard til Gibraltar resulterer i at Boiler-
works altid er indenfor rækkevidde, 24 timer i døgnet, 7 
dage om ugen. 

 

Boilerworks service omfatter bl.a.: 
• Inspektion af kedlens tilstand 
• Godstykkelse- og hårdhedsmåling 
• NDT kontrol 
• Udskiftning og reparation af tryksystemer som 

 Panelvægge 
 Samlekasser 
 Overhedere 
 Dampledninger 
 HT forvarmere 
 Lufo/ Gafo reparation og udskiftning 
 Varmebehandling 
 Etc. 

 

Men også: 
On-site Inconel cladding på hundredvis af m2 trykparter 
udsat for korrosive og erosive røggasser. 

 

Boilerworks er specialist i on-site varmebehandling ude på 
anlæggene, såvel forvarmning, varmeholdning og udglød-
ning. 
Varmebehandlingen dokumenteres altid med temperatur-
forløb, holde– og afkølingstider samt yderligere dokumen-
tation efter aftale med kunden. 



Med over 50 års erfaring kan Boilerworks tilbyde varmevekslere til bl.a. in-
dustrielle processor og kraft/varme– producerende anlæg indenfor: 

 

• Forvarmning • Genvinding • Opvarmning • Køling • Kondensering 

 

Vekslerne dimensioneres efter kundens individuelle behov, og Boilerworks 
gennemfører de varmetekniske beregninger for at energioptimere veksle-
ren.  

Boilerworks har specialiseret sig i fremstilling og levering af højtrykskedler 
samt kedelsektioner til kraftværker, affalds– og biomassefyrede anlæg samt 
til industri– og petrokemiske anlæg. 
 
Boilerworks har en dybtgående erfaring og viden om panelvægsfremstilling, 
rørbukning, varmebehandling og afsyring af dele til højtrykskedler. 
 
 

Boilerworks er af den opfattelse, at der må være et fælles mål - og ikke en 
konflikt - for økonomisk udvikling og miljøbeskyttelse, både nu og i kom-
mende generationer.  
Derfor har Boilerworks udarbejdet et miljøcharter, forankret i ICC's 16 
punkts Miljøcharter:  
"Erhvervslivets erklæring for bæredygtig udvikling".  

Boilerworks A/S   Tlf.:     +45 73 64 48 50 
Nordager 19    E-mail:  info@boilerworks.dk 
DK-6000 Kolding   www.boilerworks.dk 


