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http://www.mitsdu.dk/bibliotek/guides
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1: ASM HANDBOOKS 

ASM Handbooks Online er en 
omfattende informationskilde om 
jernholdige og ikke-jernholdige 
metaller og materialeteknologi  

+ 25.000 sider med artikler, 
illustrationer, tabeller, grafer, 
specifikationer og praktiske 
eksempler 

 

 

2: BYG-ERFA:  

BYG-ERFA indsamler, bearbejder og formidler byggetekniske erfaringer fra byggeriets 
praksis. 

 

 

3: DBI:  

Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut BYG’s publikationer. Alt om brandsikring af 
bygninger  

 

http://proxy1-bib.sdu.dk:2048/login?url=http://products.asminternational.org/hbk/index.jsp
http://proxy1-bib.sdu.dk:2048/login?url=http://www.byg-erfa.dk
http://www.byggedata.dk/
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4: HOMMEL HANDBUCH DER GEFÄHRLICHEN GÜTER 

Ringbind udgave – 10 bind – der alle omhandler farligt gods, hvordan man undgå risici og har 
den rigtige handlingspolitik, f.eks. efter trafik og industriulykker.  

GHS (globalt harmoniseret system for klassificering, mærkning og 
emballering af kemikalier) er inkorporeret. For alle farlige produkter 
indeholdt i Hommel er inkluderet: signalord, piktogrammer samt de nye 
faresætninger (H-udsagn) og sikkerhedsanvisninger (P-sætninger). Hertil 
kommer Gefahrendiamanten (hazard diamond)  

 

5: VDI HEAT ATLAS:  

 Springer VDI Heat Atlas er referencebogen om 
varmeoverførselsteknik. Bogen gør det muligt at beregne 
varmetransporten i teknisk udstyr til procesindustrien, termisk 
kraftteknik og beslægtede emner og derved er et kraftfuldt 
værktøj til designformål.  Desuden dækkes de fleste områder 
for varmeoverførsel i industrielle og tekniske applikationer, der 
viser sammenhænge mellem grundlæggende videnskabelige 
metoder, eksperimentelle teknikker, modelbaseret analyse og 
overførsel til tekniske applikationer. 

 

 

 

https://alvis-bib.sdu.dk/uhtbin/cgisirsi/x/0/0/57/5/0?searchdata1=875845%7bCKEY%7d&searchfield1=GENERAL%5eSUBJECT%5eGENERAL%5e%5e&user_id=WEBSERVER
http://proxy1-bib.sdu.dk:2048/login?url=http://link.springer.com.proxy1-bib.sdu.dk:2048/referencework/10.1007%2F978-3-540-77877-6
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6: U-VÆRDI  

U-værditabellen udgivet af VarmeIsoleringsForeningen, VIF 
dækker bredt om alt indenfor lambdaværdier, varmeisolering, 
varmetabsberegninger og dugpunkter i f.eks. vægge. Hertil 
kommer isolans for belægninger og beklædninger, 
punktkuldebroer, terrændæk og kældergulve og meget mere. E-
adgang haves! 

 

 

7: ULLMANN'S ENCYCLOPEDIA OF INDUSTRIAL CHEMISTRY:  

ULLMANNs Encyclopedia of Industrial 
Chemistry er en primær reference inden 
for kemi og bioprocesser, der dækker 
uorganiske og organiske kemikalier, 
avancerede materialer, lægemidler, 
polymerer og plast, metaller og 
legeringer, bioteknologi og 
bioteknologiske produkter, fødevarekemi, 
procesteknologi og enhedsoperationer, 
analysemetoder, miljøbeskyttelse og 
meget mere. 

Bogen har en næsten komplet dækning af 
videnskab og teknologi inden for alle 
områder inden for industriel kemi 

De 40 bind med et indeksvolumen 
indeholder over 1000 hovedartikler, 
skrevet af ca. 3.000 forfattere (alle 
eksperter inden for deres område) 
organiseret i alfabetisk rækkefølge. Så det 
er måske nemmere at bruge onlineudgaven. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://alvis-bib.sdu.dk/uhtbin/cgisirsi/x/0/0/57/5/0?searchdata1=1090952%7bCKEY%7d&searchfield1=GENERAL%5eSUBJECT%5eGENERAL%5e%5e&user_id=WEBSERVER
http://proxy1-bib.sdu.dk:2048/login?url=http://onlinelibrary.wiley.com.proxy1-bib.sdu.dk:2048/book/10.1002/14356007
http://proxy1-bib.sdu.dk:2048/login?url=http://onlinelibrary.wiley.com.proxy1-bib.sdu.dk:2048/book/10.1002/14356007
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VIL DU VIDE MERE OM TEKNISK LITTERATUR? 

 

Tutorials: https://mitsdu.dk/da/bibliotek/guides+og+vejledninger  

Holde øje med kurser og webinars: https://www.sdu.dk/da/bibliotek/kurser+og+events 

Spørg en bibliotekar https://www.sdu.dk/da/bibliotek/kontakt/spoerg 
 
 
 
 
Har du brug for hjælp, så kontakt os:   
 
 
Syddansk Universitetsbibliotek 
Tlf. +45 6550 4411  
E-mail: infosal@bib.sdu.dk 
 
   

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Billeder fra Colourbox.dk - Syddansk Universitetsbibliotek – 2018 

Billeder af Hommel- Handbuch der gefährlichen Güter fundet på 
http://www.springer.com/de/shop/hommel  

Adgang! 
Som studerende eller ansat har du 
fjernadgang til elektroniske bøger, 
tidsskrifter og aviser hjemmefra.  
 
Du logger bare ind med dit SDU-login. 

https://mitsdu.dk/da/bibliotek/guides+og+vejledninger
https://www.sdu.dk/da/bibliotek/kurser+og+events
https://www.sdu.dk/da/bibliotek/kontakt/spoerg
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