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Dịch vụ Thiết kế
Kỹ thuật

Kinh nghiệm thiết kế chi tiết:

- Bể chứa trụ đứng có đường kính đến 60m
- Bồn chứa chịu áp dạng cầu
- Thiết bị chịu áp:
PIG phóng/nhận thoi
Thiết bị tách lọc khí
Bồn LPG trụ ngang
- Thiết bị trao đổi nhiệt:
Kiểu bó ống các cấp R, C, B
Kiểu ống lồng ống
- Thiết bị chưng luyện
- Thiết kế skid công nghệ:
Xử lý nước giếng khoan
Xử lý dung dịch giàn khoan
Xử lý nước thải trên giàn khoan
Hệ thống đo lưu lượng khí
- Đường ống công nghệ nhà máy & kho trạm.

Năng lực cốt lõi:

- Lập bản vẽ sơ đồ dòng chảy công nghệ,
- Tính toán và phân tích bền cho thiết bị
chứa, thiết bị chịu áp, thiết bị trao đổi nhiệt,
tháp chưng luyện và kết cấu,
- Tính toán thủy lực, tính bền đường ống,
phân tích ứng suất đường ống,
- Lập bản vẽ khai triển chế tạo kết cấu, thiết
bị chứa, thiết bị chịu áp, thiết bị trao đổi
nhiệt, tháp chưng,
- Bản vẽ tổng thể bố trí mặt bằng thiết bị và
đường ống,
- Bản vẽ thi công đường ống,
- Bản vẽ chế tạo gối đỡ ống, sàn thao tác và
cầu thang,
- Tính toán và bóc tách khối lượng phục vụ
công tác chào giá của nhà chế tạo,
- Lập đặc tính kỹ thuật và thông số kỹ thuật
phục vụ công tác xin giá và mua sắm cho
vật tư, thiết bị,
- Lập bảng bóc tách vật tư chi tiết phục vụ
công tác mua sắm và thi công cho các hạng
mục đường ống, kết cấu, thiết bị, cơ khí,
điện - điều khiển,
- Lập các quy trình thi công, quy trình kiểm tra
– thử thủy lực, quy trình gia nhiệt..
- Lập mô hình 3D cho thiết bị đơn lẻ, cụm
thiết bị, kho chứa, nhà máy công nghiệp.
- Thiết kế chi tiết skid công nghệ hoạt động
trên bờ hoặc trên biển.
- Cung cấp kỹ sư giám sát chế tạo, kỹ sư
mua sắm vật tư.

Đối tác thiết kế của Nhà chế tạo
và Nhà thầu EPC
Lực lượng gồm hơn 30 kỹ sư và kỹ thuật viên với đầy đủ các chuyên
ngành Công nghệ, điện – điều khiển, cơ khí thiết bị, đường ống, kết
cấu, ĐẠI HƯNG đảm nhận thực hiện công tác thiết kế cho các dự án
từ giai đoạn phát triển bản vẽ sơ đồ công nghệ cho đến thiết kế chế
tạo và lập hồ sơ hoàn công.
Chúng tôi ứng dụng các phần mềm tiên tiến nhất trên thế giới trong
việc dựng mô hình 3 chiều, tính toán và phân tích ứng suất, xuất bản
các bản vẽ chế tạo và khối lượng vật tư để có năng suất và độ chính
xác cao nhất cho khách hàng.
ĐẠI HƯNG luôn sẵn sàng đảm nhận công tác thiết kế mô hình và
thiết kế chi tiết cho các dự án có quy mô từ thiết bị đơn chiếc đến cụm
thiết bị công nghệ, kho trạm hoặc nhà máy với đầy đủ các chuyên
ngành tham gia trong đó. Chúng tôi chuyên cung cấp dịch vụ thiết kế
chi tiết các loại thiết bị chứa, thiết bị chịu áp, thiết bị trao đổi nhiệt,
tháp trưng luyện, skid công nghệ cho các nhà chế tạo và khách hàng
trong và ngoài Việt Nam.
ĐẠI HƯNG có mối quan hệ tốt đẹp với nhiều nhà chế tạo khu vực,
nhà cung cấp vật tư, thiết bị khác nhau cùng với đội ngũ kỹ sư giàu
kinh nghiệm chế tạo, am hiểu hệ thống các tiêu chuẩn quốc tế, các
loại thiết bị đo, thiết bị động lực cho phép chúng tôi thực hiện các sản
phẩm thiết kế đạt được yêu cầu kỹ thuật chế tạo và chi phí tối ưu.
Chúng tôi hỗ trợ đắc lực cho các khách hàng trong việc ước lượng
vật tư và chào giá.
ĐẠI HƯNG cũng cung cấp nhân lực cho khách hàng phục vụ công tác
mua sắm và giám sát thi công tại công trường hoặc giám sát chế tạo
tại xưởng.

Phương châm hoạt động của chúng tôi là “Cung cấp dịch vụ chất lượng tốt nhất, nhanh nhất với chi phí cạnh tranh nhất”

