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Voorbeeld van een reparatie: 
 
Hieronder de volgorde waarin bij WRI-TECH bv een reparatie plaatsvindt; 
 
Pomp komt binnen in werkplaats; 

Hier wordt in eerste instantie de pomp ontvangen en ingeschreven; 
Het inschrijven gebeurt op een gestandaardiseerd formulier waarop alle gegevens van de pomp 
(unit) en de klant worden vermeld, evenals wanneer de pomp is ontvangen en door wie; 
Er wordt een foto gemaakt zoals de pomp is binnen gekomen; 

 
 
Hierna word de pomp in een pallet-box geplaatst, het ingevulde ontvangst formulier wordt met de 
transport documenten ingevoerd in ons computer systeem. 
Er wordt een uniek projectnummer aan de pomp gegeven; dit nummer wordt op alle documenten 
vermeld die betrekking hebben op deze pomp. 
Een zogenaamd werkplaats inspectie rapport gaat naar de werkplaatsen en een pallet-box 
identificatie nummer wordt op de pallet-box geplaatst. 
Hierna wordt afhankelijk van de planning in de reparatie werkplaats, de pomp gedemonteerd en 
geïnspecteerd. 
 
De demontage/inspectie wordt volledig op het zogenaamde werkplaats inspectie formulier 
gedocumenteerd. 
Hierbij worden uitgebreide beschrijvingen van de vastgestelde defecten aan alle onderdelen 
vastgelegd en gefotografeerd.  
Hieronder zijn een aantal foto’s die tijdens de inspectie zijn gemaakt; 
 

     
Op de linker foto is het pomphuis en de waaier van de pomp verwijderd, de vervuiling is een residu 
van het product. Op de rechter foto is de achterplaat van de pomp ook verwijderd en kijkt men 
naar de lagering van de pomp. 
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Op de linker foto is de pompas uit de lagerstoel verwijderd en is duidelijk het lager te zien. Op de rechter 
foto is duidelijk een vermenging te zien van olie en water die uit de lager stoel loopt.  

          
Op de linker foto is de complete pompas te zien met de pennenkoppeling, op de rechter foto zijn 
details te zien van de plaats waar de pompas door de achterplaat van het pomphuis gaat, met de 
schade die hieraan is vastgesteld. 
 

          
Op de linker foto één van de lagers die duidelijk water heeft, gezien de in olie gesmeerde lagerstoel. 
Op de rechter foto de mechanical seal compleet; dit is een zogenaamde dubbel seal afdichting. Dit 
vanwege het feit dat dit merk en type pomp een zogenaamde seal bufferkamer heeft die is gevuld 
met olie. 
 
Op het moment dat het inspectierapport, inclusief de kosten voor de reparatie, naar de klant is 
gestuurd wordt de pomp in delen opnieuw opgeslagen in de pallet-box met het unieke project 
nummer. 
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Hieronder de volgorde zoals de pomp bij ons in het systeem praktisch gezien wordt verwerkt: 
 

 Ontvangst en identificatie pomp; 

 Demontage & schoonmaken; 

 Inspectie en rapportage; 
o Ontvangst opdracht klant;  

 Stralen van de fundatie en enkele pompdelen; 

 Levering en montage benodigde onderdelen; 

 Vervangen van kleindelen en olie; 

 Montage; 

 Coating gehele pomp; 

 Controle en eindinspectie. 

 
 Geeft aan welke stappen in het reparatieproces worden genomen. 
o Geeft een wacht- dan wel beslissings-punt aan, voordat de hierop volgende stap(pen) worden uitgevoerd. 

 
 
Voordat de pomp wordt gerepareerd, wordt een compleet inspectierapport naar de klant gestuurd 
ter goedkeuring en bevestiging van de opdracht voor de reparatie. 
 
 
Op de volgende pagina’s een specifiek voorbeeld van het rapport van de inspectie dat naar de klant 
is gestuurd. 
 

  
Op de foto hierboven de pomp zoals deze uiteindelijk naar de klant terug gaat, voorzien van nieuwe 
onderdelen en een coating. 
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Hieronder nogmaals de foto’s van de pomp zoals deze bij WRI-TECH bv binnenkwam en na een 
volledige reparatie klaar staat om verscheept of geplaatst te gaan worden. 
 

              
 

 

WRI-TECH levert een compleet servicepakket op het gebied van pompen en aandrijvingen, te weten 
inspectie, reparatie, onderhoud en service op locatie bij de klant, dan wel in onze werkplaats. 

 


