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الف : مزايا و حساسيت هاي پمپ هاي با ساختار عمودي:
و  از سيل مكانيكي (عدم نشتي  به دليل جاي گيري كم و استفاده  پمپ هاي عمودي 
اين مزايا، پمپ هاي  اند. در كنار  افزايش راندمان) كاربردهاي گسترده اي پيدا كرده 
ساخت  و  طراحي  هاي  دقت  افزايش  لزوم  هستند.  نيز  اي  ويژه  مسائل  داراي  عمودي 
بدليل استفاده از سيل مكانيكي، وجود محور عمودي با ياتاقان هاي بالشتكي و خطر پديده 
ناپايداري روتور, نيروي محوري و نهايتا شرايط كاري كه ممكن است به دليل حرارت باال 
يا خورندگي سيال سخت باشد، فناوري اين نوع پمپ ها را در رده باالتري نسبت به پمپ 

هاي معمولي قرار ميدهد. 

ب: مشكالت پمپ هاي خارجي موجود در ايران:
1- پمپ هاي خارجي جهت پايين آوردن هزينه ساخت و قيمت تمام شده از پروانه و 
ديفيوزرهاي ساخته شده از ورق هاي استيل استفاده ميكنند. در همه آنها از ياتاقان هاي 
تنگستن كاربايد استفاده مي شود. (1 و يا حداكثر 2 عدد) ياتاقان هاي از جنس تنگستن 
كاربايد ترد و شكننده هستند و احتمال شكستن آنها در شرايط كاري غير عادي يا گير 

كردن روتور به دليل وجود اجسام خارجي زياد است. 

2- اين پمپ ها معموال از محورهاي هزار خار استفاده ميكنند و همين شكل هزار خار 
در داخل پروانه نيز درآورده شده است استفاده كننده گان از اين نوع پمپ ها موارد 
محور،   شعاعي  شدن  رها  و  ياتاقانها  شكستن  دليل  به  اندكه  كرده  مشاهده  را  زيادي 
پروانه ها با طبقات در گير شده و جدا از خرابي طبقات،دندانه هاي اتصال پروانه به محور 

نيز از بين رفته و عمال پمپ دچار ضايعات بسيار شديدي ميگردد.

3- در اين نوع پمپ ها تنوع جنس زيادي قابل اجرا نيست و لذا براي شرايط دما ها و 
فشار هاي معمولي ممكن است هزينه بدون دليل زياد باشد.

4-بعضي از سازندگان در نمونه هاي اصلي محصوالت خود (و نه نوع چيني كه در ايران 
مشكالت  حل  براي  تري  مناسب  خاص  هاي  فناوري  از  شود!)  مي  ارائه  اروپايي  برند  با 
مطرح شده در باال استفاده ميكنند كه البته قيمت اين نوع پمپ ها بسيار زياد ميباشد . 

مزاياى پمپ هاي عمودي فشار قوي واالفراز در مقايسه با نمونه هاي ديگر: 
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 ج: امتيازات پمپ هاي عمودي ساخت شركت واالفراز:
متخصصين شركت واالفراز از سال 1370 ساخت پمپ هاي عمودي فشار قوي(با موتور كوپله مستقيم) 
را در اهداف خود قرار دادند. از آن زمان تا كنون اين پمپ ها تغييرات زيادي را در طراحي و ساخت طي 
كرده اند و اكنون به محصولي تبديل شده اند كه مصرف كنندگان زيادي آنها را به داليل زير جانشين پمپ 

هاي خارجي نموده اند :

ياتاقان  تعداد  نظر  از  بدليل ساختار ريخته گري طبقات، محدوديت  واالفراز  1- در پمپ هاي شركت 
وجود ندارد و تا 5 عدد ياتاقان در طول محور اس تفاده ميگردد. درحاليكه در پمپ هاي خارجي استفاده از 

ياتاقانهاى بيشتر نياز به تغيير در طراحي پمپ دارد.

2- در پمپ هاي ما از ياتاقان هاي برنزي استفاده ميشود، اين نوع ياتاقان ها شكننده نبوده و اصوال هيچ 
خطر  روتور،  كردن  گير  و  پمپ  داخل  خارجي  جسم  ورود  صورت  در  گردند.  نمي  سريع  خرابي  دچار  گاه 

شكستن بوش هاي ياتاقان وجود ندارد.

3- در داخل كوپلينگ پمپ از يك فيوز مكانيكي استفاده شده كه در شرايط غير عادي ارتباط پمپ و 
موتور را قطع نمايد.

4- بدليل موارد فوق، هزينه تعميرات و سرويس در پمپ هاي واالفراز به مراتب، پايين تر از پمپ هاي 
خارجي است. 

5- در طراحي و ساخت پمپ ها از جديد ترين روش هاي تحليل سازه و كاهش ارتعاشات استفاده شده 
كه  ميدهد  نشان  درايران  موجود  خارجي  هاي  پمپ  ديگر  با  پمپها  پايه  استحكام  و  صلبيت  مقايسه  است. 
اختالف قابل مالحظه اي  ميان آنها وجود دارد. اين موضوع گرچه باعث سنگين تر شدن پايه شده (تنها يك 
نوع  خاص پمپ آلماني از اين روش استفاده نموده كه به دليل هزينه بسيار باالي آن، وارد ايران نشده 

است) ليكن باعث صلبيت باالي پمپ و حداقل شدن گشتاور هاي منتقله از لوله ها به پمپ ميگردد.

6- پايه صلب و ياتاقان بندي به تعداد مناسب كه معموال بيش از يكي است و با استفاده از پيشرفته ترين 
روش هاي طراحي و  آزمون و همچنين نرم افزار هاي منحصر به فرد در ايران كه قسمت هايي از آن در 
از  ارتعاشات پمپ هاي ما كمتر  ارتعاشات سايت شركت توضيح داده شده باعث شده است كه  بخش 

عددهاي مجاز مطرح در استاندارد هاي معتبر دنيا مانند API-610 باشد.

7- متخصصين آشنا با فناوري هاي طراحي، ساخت و يا كاربرد پمپ بخوبي مي دانند كه ارتعاشات پايين 
در يك پمپ اتفاقي حاصل نمي شود كه پايين بودن آن، نشانه طراحي، ساخت و مونتاژ صحيح است.
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8- پمپ هاي شركت ما داراي گارانتي حداقل يك ساله است. و اين نشاندهنده آن است كه از مواد 
مرغوب نيز در ساخت پمپ استفاده شده است.

9- مجموع بند هاي 6 و7 به اين معني است كه ما كيفيت پمپ هاي ساخت خود را براساس عدد و رقم 
و بر مبناي باالترين استاندارد هاي جهاني پمپ ضمانت مي كنيم.

لذا  ميگيرند.  قرار  ارتعاشات  گيري  اندازه  و  مكانيكي  هاي  آزمون  تحت  واالفراز  هاي  پمپ  تمامي   -10
احتمال بروز اشكال در پمپ هاي تحويلي به مشتري به حداقل ميرسد .

11- براي شركت واالفراز امكان ساخت با جنس هاي گوناگون  وجود دارد(از چدن خاكستري تا فوالد ضد 
لذا لزومي ندارد كه مشتري براي شرايط كاري معمولي هزينه هاي غير الزم پرداخت  ) و   SS316 زنگ 

نمايد. 

هاي  دقيق(قالب  گري  ريخته  روش  از  استيل  طبقات  و  ها  پروانه  ساخت  در  واالفراز  شركت   -12
سراميكي) استفاده ميكند. در مجموع  حاصل اين فناوري كه در ساخت پره هاي توربين استفاده ميگردد، 

پروانه ها و ديفيوزر هاي با كيفيت سطح عالي و دقت ابعادي باال است.
 

13 - نهايتا شركت واالفراز در مدل سازي و ماشينكاري از فناوري ويژه اي استفاده نموده تا راندمان 
   ISO 9906 هيدروليكي باالي %70 در نقطه ماكزيمم، براي تمامي پروانه هاي خود، كه بر اساس استاندارد
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1- طول عمر بيشتر و هزينه پايين تعميرات، سرويس و خدمات پس از فروش. 
اين مزيت بزرگترين تمايز پمپهاى VF نسبت به ساير رقبا محسوب شده و علت اصلى جذب و پايبندى 

مشتريان به محصوالت شركت را به خود اختصاص داده است.
 

 2- امكان انتخاب جنس قطعات با توجه به نوع سيال و كاركرد پمپ.
 

براي شركت واالفراز امكان ساخت با جنس هاي گوناگون  وجود دارد (از چدن خاكستري تا فوالد ضد 
براي شرايط كاري معمولي هزينه هاي غير الزم پرداخت  ندارد كه مشتري  لزومي  لذا  و   (SS316 زنگ 

نمايد. 

 3- كاركرد نرم و ارتعاشات پايين . 
پايه صلب و ياتاقان بندي به تعداد مناسب كه معموال بيش از يكي است و با استفاده از پيشرفته ترين 
روش هاي طراحي وآزمون و همچنين نرم افزارهاي منحصر به فرد در ايران كه قسمت هايي از آن در 
بخش ارتعاشات سايت شركت توضيح داده شده باعث شده است كه ارتعاشات پمپ هاي ما كمتر از 

عددهاي مجاز مطرح در استانداردهاي معتبر دنيا مانند API-610 باشد.

4- يكسال گارانتى و ده سال خدمات پس از فروش .
اگردرمدت زمان گارانتى خرابى يا نواقصى در پمپ ايجاد شود كليه هزينه هاى تعميرات، سرويس و 
تعويض قطعات بصورت رايگان صورت گرفته و هيچ گونه هزينه اى از مشترى دريافت نمى گردد. و بعد 
از آن در صورت بروز خرابى، پمپ با هزينه اى بسيار ناچيز در مقايسه با ساير رقبا قابل تعمير خواهد بود.

مزايا و ويژگيهاى منحصر به فرد پمپ هاى واالفراز نسبت به ساير رقبا عبارتند از : 

مزاياى منحصر به فرد
1



VF-HP Series
Centrifugal Pump

1- شركت توانسته است با بكار گيري توان مهندسي، تجهيزات پيشرفته و نرم افزارهاي توانمند پمپ 
هايي را طراحي و ساخت نمايد كه كيفيت آنها بسادگي و با اندازه گيري ارتعاشات پمپ مطابق استاندارد 
API-610  قابل اثبات است. از نمونه نرم افزار هاي منحصر بفرد شركت واالفراز نرم افزار DYNA است. 

طراحي اين نرم افزار حاصل تالش 3 ساله متخصصان شركت واالفراز بوده و قادر به استخراج پاسخ لنگي 
روتور با هر تعداد تكيه گاه از نوع بلبرينگ و ياتاقان بالشتكي مي باشد. از اين نرم افزار به طور گسترده در 

طراحي ياتاقان بندي پمپ هاي عمودي در مدل هاي مختلف با تعداد طبقات گوناگون استفاده مي شود.

2- شركت واالفراز با حدود بيست سال تجربه در فناوري پايش ارتعاشات پمپ ها، ازاين فناوري بخوبي 
در عيب يابي پمپ هاي گريز از مركز همچنين كنترل كيفي محصوالت خود استفاده ميكند. تمامي پمپ هاي 
در  ميگيرند.  قرار   OVERAL ارتعاشات  گيري  اندازه  آزمون  تحت  ازتحويل  قبل  واالفراز  شركت  ساخت 
صورت باالتر بودن ارتعاشات پمپ بر اساس معيار API-610 اقدام به آناليزFFT، عيب يابي و اصالح پمپ 

قبل ازتحويل ميگردد.

3- دماى آب ورودى به پمپهاى VF ميتواند به 160 درجه سانتيگراد هم برسد، شركت واالفراز سالها 
است كه از آلياژ آلومينيوم برنز در قطعات حساس نظير پروانه و ديفيوزر در پمپ هاي مناسب براي ديگ 
نظير  زنگ  ضد  فوالدهاي  برابر   2 مكانيكي  استحكام  با  آلياژ  اين  مينمايد.  استفاده   (  S2 (كالس  بخار 
SS316,SS 304 و در عين حال مشخصات مقاومت به سايش مطلوبتر عمال براي ديگ هاي بخار (آب غير 

اسيدي با حرارت باال) بادوام تر از مواد ديگر عمل ميكند.كيفيت پمپهاى توليدى و رضايت باالى مشتريان 
شركت، گوياى اين امر است.
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در ذيل برخى از مالحظات و معيارهايى كه شركت واالفراز براى كارايى و كيفيت 
پمپ هاى خود در نظر مى گيرد را ذكر  مى نماييم :


