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Giv pumpen nyt liv   

En pumpeløsning er en vidunderlig opfindelse. Vi tager den som en selvfølge, hvor motoren 

omdanner elektrisk energi til drivakslen i en pumpeløsning. Efter mange års brug opstår der slitage 

på de mekaniske dele og den mister en stor del af sin effekt.  

Thybotech har specialiseret sig i vedligeholdelse af pumpeløsninger, hvor eleverne får mulighed 

for at se, røre og høre om de forskellige dele og funktioner. Eleverne får mulighed for at se, hvilke 

skader, der kan påføres delene, og samtidigt se hvordan den kan repareres, så den igen kan yde 

optimalt. Reparationsarbejdet kræver præcision og stort kendskab til pumpeløsningens opbygning 

og delenes funktioner. 

 

Forberedelse 

• Læs om Thybotech, og hvad de laver på deres hjemmeside https://www.thybotech.dk/  

• Undersøg hvordan en vandpumpe og en motor virker. Søg gerne på nettet. 

• Ved besøget hos Thybotech vil du opleve forskellige metaltyper. Undersøg egenskaberne 

ved jern, stål og aluminium. Hvilke fordele/ulemper findes der ved deres anvendelse og 

hvordan kan de bearbejdes? 

• Udvælg en af aktiviteterne, som du vil have særlig fokus på. Efter besøget skal du 

fremlægge aktivitetens arbejdsopgaver for de øvrige i klassen. 

   

  

https://www.thybotech.dk/
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Virksomheden består af adskilte afdelinger, og klassen skal derfor opdeles i fire hold. 

Værksted Aktiviteter 

Drejning, fræsning og 
slibning. 

Eleverne kommer til at opleve, hvad drejebænke, fræsemaskiner og 
slibemaskiner kan gøre med metal, samt hvilken præcision 
maskinerne kan opnå. 

Elmotor, gear og 
pumper. 

Forskellige elmotorer, gear og pumper gennemgås, så eleverne får en 
forståelse for, hvordan de enkelte komponenter kan anvendes. 

Pålægning Ved slitage af aksler kan der påføres nyt metal ved termisk 
pålægning. Vær med til at opvarme metallet, lægge det på akslen og 
give den nyt liv. 

Afbalancering og 
laseropretning. 

Ved opsætning af gear og pumpeløsninger skal motor, aksel og gear 
eller pumpe kalibreres i forhold til hinanden, så der undgås 
unødvendig slitage på de enkelte dele. Vær med til at lave denne 
kalibrering ved brug af laserudstyr og afbalancering. 

 
 

Program for dagen 

Tid Aktiviteter 
08.00 - 08.30 Præsentation af virksomheden. Herunder gennemgang af en pumpeløsning med 

motor. 
Opdeling i de 4 grupper. 

 Hold 1 Hold 2 Hold 3 Hold 4 

08.30 - 09.05 Drejning, Fræsning 
og slibning. 

Pålægning 
termisk. 

Afbalancering 
og 
laseropretning. 

Elmotor, gear og 
pumper. 

09.05 - 09.40 Pålægning termisk. Afbalancering 
og 
laseropretning. 

Elmotor, gear 
og pumper. 

Drejning, Fræsning og 
slibning. 

09.40 - 10.15 Afbalancering og 
laseropretning. 

Elmotor, gear og 
pumper. 

Drejning, 
Fræsning og 
slibning. 

Pålægning termisk. 

10.15 - 10.50 Elmotor, gear og 
pumper. 

Drejning, 
Fræsning og 
slibning. 

Pålægning 
termisk. 

Afbalancering og 
laseropretning. 

11.25 - 11.40 Fælles afslutning og evaluering 
 

 

 

Praktisk information 

• Tid: Fredag d. 1.november 2019 kl. 08.00-12.00 

• Sted: Industrivej 12, 8653 Them 

• Kontaktoplysninger: Thorben Nørskov, thorben@thybotech.dk, 20 86 26 40 

• Beklædning: Praktisk tøj og sko, der kan tål lidt snavs 

Skolen skal kontakte virksomheden på dagen, hvis de bliver forsinket. 
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