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شرکت ملت صنعت از سال 1361 عمال فعالیت تولیدی خود را آغاز و در سال 
1368 تحت عنوان شرکت تولیدی صنعتی در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر 
تجاری استان اصفهان به شماره 6867 به ثبت رسانده است  و در ادامه فعالیت 
صنعتی خود اقدام به اخذ پروانه گواهی فعالیت صنعتی به شماره 0413025از 

وزارت صنایع نموده است.
 SPARE PART این شرکت یکی از مجموعه های توانمند و کارآمد در عرضه تولید
و همچنین COMPLETE ASSEMBLY بسـیار حسـاس فلـزی و غیر فلزی انواع 

فرآورده های الستیک، پالستیک صنعتی و ترکیبی می باشد.
شرکت ملت صنعت با تجربه ای قریب به سی سال فعالیت تولیدی خود و همکاری 
پیشرفته  تجهیزات  از  گیری  بهره  با  و  کشور  ملی  و  استراتژیک  مهم  صنایع  با 
کارگاهی و آزمایشگاهی منطبق با فن آوری روز دنیا توانسته است تا به امروز 
بیش از یکصد قلم از لوازم و قطعات فوق حساس فورانگیرها و تجهیزات درون 
چاهی و برون چاهی صنعت حفاری ایران که تولید و دانش فنی آن انحصارا در 

اختیار کشورهای عمدتا غربی و باالخص آمریکا بوده است را تولید نماید.
مؤید این مطلب که حاصل تجربه، مهارت، توانایی و برخورداری از دانش روز دنیا 
با استفاده از کادر مجرب و متخصص می باشد. همکاری مؤثر با شرکت های ملی 
حفاری ایران و سایر شرکت های خصوصی صنعت حفاری است که به دنبال آن 
توانسته ایم برای کلیه محصوالت فوق الذکر از اداره های پژوهش و فناوری، 
ایران  END USER شرکت ملی حفاری  و  ابزار در گردش و واحدهای عملیاتی 
به واسطه کیفیت و رکورد عملکردی مطلوب و قابل رقابت با محصوالت خارجی، 

تائیدیه اخذ نمائیم.
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PACKING ELEMENT
فورانگیرهای  تجهیزات  اصلی  ارکان  از  که  استراتژیک  محصول  این  تولید 
است.  این شرکت  توانمندی خاص  از  باشد،  وگاز می  نفت  حلقوی چاه های 
این قطعه توانایی تحمل فشار درون چاهی از PSI 1500 الی PSI 15000 در 
حالت انقباضی را داشته و در سه مدل Hy Dril, Shaffer, Cameron و در 

سایزهای: 30 و 1/4 21 و 5/8 13 و 11 و 1/16 7 تولید می گردد.

VBR. PACKER

PACKER

این محصول نیز یکی از قطعات بسـیار حسـاس رمــزهای متغیر 
قابلیــت  که  است  گاز  و  نفت  های  چاه  فورانگیــر  تجهیـزات 
مدل  دو  در  و  باشد  می  دارا  را   7 الی   2  7/  8 از  سایز  تغیــیر 

Cameron & Shaffer تولید می گردد.

تجهیـزات  یــدکی  قطعات  مجمـوعه  از  یکی  تولیـدی  قطعه  این 
باشــد که در دو مـدل   و گاز می  نفـت  فـورانــگیـر چــاه های 
Shaffer &  Cameron و در سایزهای 1/2 3 ، 5 تولید می گردد.
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BONNET . SEAL
از جمله قطعات فوق حساس، فورانگیرهای چاه های نفت و گاز می باشد که 
در دو نوع:  Hy Dril & Shaffer  و در سایزهای 1/16 7  و 11 و 5/8 13  

و 1/4 21 تولید می گردد.

TOP SEAL

 Shaffer & Cameron در دو نوع ثابت و متغییر و در مدل های 
طراحی و ساخته شده است و از جمله قطعات مجموعه تجهیزات 

رمزهای فورانگیر چاه های حفاری می باشد.

SIDE PACKER
این محصول از جمله قطعات  رمزهای قیچی کننده می باشد که 

عمل Sealing پس از برش لوله های حفاری را انجام می دهد.



6

PACKING & SEALING

KITSEALING

 GK- Hy Dril مجموعه قطعات فورانگیرهای حلقوی که در تجهیزات
مورد استفاده قرار می گیرد و در ســایزهای  5/8 13 و 1/4  21 و 30 و   

 11 و 1/16 7 تولید می گردد.
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DIAPHRAGM
CAT  HEAD

DIAPHRAGM

تولید انواع دیافراگم های برون چاهی در مدل ها و سایزهای مختلف از جمله 
دیافراگم آچار هوا، Drawworks ،Seasator ،kelach ،cat head و ...

FLOAT VALVE

شیر یک طرفه اینچی که از فوران درون لوله های حفاری جلوگیری 
 ,2F-3R ,3F ,5F-6R ,4F-6R به عمل می آورد و در سایزهای

1R ,1F-2R تولید می گردد.

  PULSATION
DAMPENER

این محصـول تولیـدی عامل خنثی کنـنده لـرزش های پمپ گل 
حفاری قبل از ورود گل به لوله ها می باشد.
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PISTON RUBBER & COMPLETE
این محصول عامل  تمیز کننده جداره های داخلی پمپ های گل حفاری است 
که در سایزهای  6 و 1/2 6 و 7 و mm 160 و mm 170و mm 180 و به 

صورت rubber & complete تولید می گردد.

WIPER RUBBER

MUD BOX

السـتیک تمیـز کننـده جــداره خارجی لوله های حفـاری که در 
سـایزهای ID 3 1/2  5   2  7/8  & OD 19-17-15 تولیـد 

می گردد.

از  مجموع قطعات فوق به منظور تمیز کردن گل های حفاری قبل 
باز کردن لوله ها مورد استفاده قرار گرفته و در سایزهای 5 و 1/2  3 

تولید می گردد.
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RUBBER
PROTECTOR

یا  حفاری  عملیات  هنگام  که  حفاری  های  لوله  محافظ  الستیک 
نماید و در  بدنه چاه جلوگیری می  با  لوله  از سایش  پیمایش چاه 

سایزهای 1/2 3 , 5 , 1/2 5 تولید می گردد.

SEAT VALVE

INSERT VALVE  

این مجمـوعه از ارکان اصــلی تجهیـزات پمپ گل و نشـیمنگاه 
Valve می باشد که در مدل های مختلف تولید می گردد.

قطعه آبندی کننده شیرهای حفاری
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TONG DIES

DISE SLIPS

محصول فوق در تجهیزات Rig Tong دستگاه های حفاری مورد 
استفاده قرار می گیرد.

این محصول یکی از قطعات تجهیزات مهارکننده لوله های حفاری می باشد 
- 3 1/2 x 2 1/8 - 5 1/2 x 5 - 4 1/2 x 3 1/2  که در ســایزهای

 5/8 6 - 1/2 5 - 5 - 1/2 3  تولید می گردد.

                  SERVICE KIT

این محصوالت مجموعه قطعات Sealing موتورهای حفاری کج می باشد و 
در سایزهای 4 و 6 و 8 تولید می گردد.



 PACKER
SLEEVEHAMMER

COUPLING

ACCUMULATOR
)bag & gas valve(

این محصول در حجم ها و اشکال گوناگون جهت کاربرد صنایع 
مختلف کشور طراحی و ساخته شده است.
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توری های الک ِگل حفاری به منظور بازیابی و جداسازی این سیال از 
ناخالصی ها، مورد استفاده قرار می گیرند.

نیاز  استانداردها و  با  این محصول، مطابق  تولید  با  شرکت ملت صنعت 
مشتریان گام دیگری در جهت نیل به اهداف سازمانی و خودکفایی کشور 

عزیزمان ایران نموده است.

Derrick Shale Shaker Screen

Material
 Brand & Model

 Of Shaker Weight
)Kg(i

 Dimension
)Length x Width(i

 Range of
MeshScreen Model

SS 304 - 316BRANDT BL-50635x1253 mm 80-275NO.1 (PMD)j

SS 304 - 316DERRICR FLC 500 Series697x1050 mm 80-275NO.2 (PMD)j

SS 304 - 316DERRICR FLC2000697x1053 mm 80-275NO.3 (PMD)j

SS 304 - 316BRANDT LCM-ZD915x1150 mm 80-275NO.4 (PMD)j


