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شرکت ملت صنعت از سال 1361 عمال فعالیت تولیدی خود را آغاز و در سال 1368 تحت عنوان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری استان اصفهان به شماره  تولیدی صنعتی در  شرکت 
6867 به ثبت رسانده است و در ادامه فعالیت صنعتی خود اقدام به اخذ پروانه  فعالیت صنعتی 
به شماره 0413025 از وزارت صنایع نموده است. این شـرکت با توانـمنـدی و کارآمـدی در عرضه 
تولیــد SPARE PART و همچنــین COMPLETE  ASSEMBLY بسیار حساس فلزی و غیرفلزی، انواع 
فرآورده های الستیک و پالستیک صنعتی و ترکیبی است. شرکت ملت صنعت با تجربه ای قریب به 
سی سال فعالیت تولیدی خود و همکاری با صنایع مهم، استراتژیک و ملی کشور و با بهره گیری از 
تجهیزات پیشرفته کارگاهی و آزمایشگاهی منطبق با فن آوری روز دنیا توانسته است تا به امروز در 
صنعت نفت و پتروشیمی و شرکت های تابعه وزارت نفت موفق به تولید و عرضه بسیاری از نیازهای 
از قبیل: قطعات یدکی  DYNAMIC & ESTATIC و مکانیکال  ضروری و وارداتی کشور در گروه های 
تجهیزات بسیار حساس و مهمی همچون انواع کمپرسورهای رفت و برگشـتی، پیچـشـی و سـانـتریفیوژ 
 KOBELCO- ROLLSROYCE - ATLAS COPCO - SIEMENS - INGERSOLL RAND N.P در مدل های
و توربیــنهای HOT SECTION & COLD SECTION انواع پمپ ها و قطعات مکانیکال سیلها شده است 
و در این رابطه توانســته است با تولیدات خود نیاز کشـور به این محصـوالت را تامیـن و از واردات 

آن جلوگیری بعـمل آورد.
عزیزمان  کشور  اهداف  راستای  در  مضاعف  تالش  و  همت  با  و  بلند  افق  با  صنعت  ملت  مجموعه 
 SAFETY ،توانسته است با طراحی و تولید قطعات یدکی و مصرفی این صنعت جهت تجهیزات کنترلی
و مکانیکال مانند انواع رگالتورها، انواع ولوها، کمپرسورها و پمپ ها و تولید انواع فرآورده های 
پلیمری نظیر: اورینگ ها، دیافراگم ها و پکینگ های خاص و فوق تخصصی را با رعایت استانداردهای 
روز جهانی تولید نموده و حماسه ای بی نظیر به وجود آورد و در این عرصه نیز مایه عزت و افتخار 

خود و کشور باشد. 
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: CASING INSULATOR انسیالتور
ملی  شرکت  تایید  مورد  کننده  تولید  تنها  و  اولین  عنوان  به  شرکت  این 
گاز و سایر شرکت های زیر مجموعه وزارت نفت قادر به طراحی و تولید  
INSULATOR در انواع STEEL BAND و پلی اتیلنی در سایزهای  2 
الی  64  مطابق با  استاندارد IGS-M-TP - 015 می باشد، عالوه براین، 
طراحی و تولید انسیالتور لوله های پلی اتیلنی بدون محدودیت در سایز و 
فرم که در شبکه های درون شهری و خطوط انتقال آب مورد استفاده قرار 

می گیرد نیز از محصوالت انحصاری این شرکت می باشد. 
اخذ  به  موفق  شرکت  این  ایران  در  بار  اولین  برای  است  ذکر  شایان 
استانداردهای کارخانه ای از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به 

شماره 87-630024 جهت تولید این محصول شده است.

INSULATOR PE

INSULATOR CS

کد قطعهسایزنامردیف
15INSULATOR18  -14002-002-0015

16INSULATOR24  -18002-002-0016

17INSULATOR3  -8002-002-0017

18INSULATOR125  -8002-002-0019

19INSULATOR28  -24002-002-0024

20INSULATOR36  -32002-002-0025

21INSULATOR10  -4002-002-0026

22INSULATOR26  -20002-002-0032

23INSULATOR14  -10002-002-0033

24INSULATOR30  -26002-002-0035

25INSULATOR32  -36002-002-0040

26INSULATOR40  -46002-002-0041

27INSULATOR4  -2002-002-0031

28INSULATOR32  -42002-002-0050

کد قطعهسایزنامردیف
29INSULATOR18  -30002-002-0058

30INSULATOR12  -19002-002-0059

31INSULATOR160mm-10002-002-0018

32INSULATOR110mm-8002-002-0020

33INSULATOR90mm-8002-002-0021

34INSULATOR90mm-6002-002-0022

35INSULATOR63mm-6002-002-0023

36INSULATOR28mm-24002-002-0024

37INSULATOR125mm-10002-002-0034

38INSULATOR110mm-6002-002-0045

39INSULATOR160mm-8002-002-0051

40INSULATOR16mm-225002-002-0056

41INSULATOR16mm-200002-002-0057

کد قطعهسایزنامردیف
1INSULATOR6  -2002-002-0001

2INSULATOR8  -4002-002-0002

3INSULATOR10  -6002-002-0003

4INSULATOR12  -8002-002-0004

5INSULATOR16  -10002-002-0005

6INSULATOR16  -12002-002-0006

7INSULATOR20  -16002-002-0007

8INSULATOR24  -20002-002-0008

9INSULATOR30  -24002-002-0009

10INSULATOR36  -30002-002-0010

11INSULATOR42  -36002-002-0011

12INSULATOR48  -42002-002-0012

13INSULATOR56  -48002-002-0013

14INSULATOR64  -56002-002-0014

کد قطعهسایزنامردیف
1INSULATOR16-10002-001-0033

2INSULATOR20-16002-001-0025

3INSULATOR24-20002-001-0011

4INSULATOR30-20002-001-0043

5INSULATOR28-24002-001-0015

6INSULATOR30-24002-001-0023

7INSULATOR30-26002-001-0021

8INSULATOR16-12002-001-0035

9INSULATOR20-12002-001-0056

کد قطعهسایزنامردیف
10INSULATOR40-12002-001-0051

11INSULATOR26-40002-001-0052

12INSULATOR48-40002-001-0037

13INSULATOR48-56002-001-0003

14INSULATOR64-56002-001-0001

15INSULATOR36-26002-001-0050

16INSULATOR36-30002-001-0007

17INSULATOR42-36002-001-0039
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: CASING END SEEL  اندسیل
این شرکت به عنوان اولین و تنها تولید کننده مورد تایید شرکت ملی 
گاز و سایر شرکت های زیر مجموعه وزارت نفت قادر به تولید و ارائه 
انواع اندسـیل ها در مدل های  S-type  -  Z-type  در سـایزهای  2 
الی   64 مطابق استاندارد IGS-M-TP-015 می باشد. این محصول 
نیـز دارای اسـتاندارد کارخانه ای به شـماره 87-630024 از موسـسه 

استاندارد صنعتی ایران بنام شرکت ملت صنعت به ثبت رسیده است.

کد قطعهسایزنامردیف
1END SEAL4-2002-003-0029

2END SEAL6-2002-003-0001

3END SEAL6-3002-003-0017

4END SEAL8-4002-003-0002

5END SEAL10-4002-003-0026

6END SEAL10-6002-003-0003

7END SEAL12-8002-003-0004

8END SEAL14-10002-003-0033

9END SEAL16-10002-003-0005

10END SEAL16-12002-003-0006

11END SEAL20-12002-003-0034

12END SEAL18-14002-003-0015

13END SEAL20-14002-003-0027

14END SEAL20-16002-003-0007

15END SEAL24-18002-003-0016

16END SEAL24-20002-003-0008

17END SEAL28-24002-003-0024

18END SEAL30-26002-003-0035

19END SEAL40-26002-003-0067

20END SEAL36-26002-003-0160

کد قطعهسایزنامردیف
21END SEAL36-30002-003-0010

22END SEAL36-32002-003-0025

23END SEAL42-36002-003-0011

24END SEAL48-40002-003-0048

25END SEAL48-42002-003-0012

26END SEAL56-48002-003-0013

27END SEAL64-56002-003-0014

28END SEAL6-63002-003-0023

29END SEAL6-90002-003-0022

30END SEAL8-90002-003-0021

31END SEAL8-110002-003-0020

32END SEAL8-125002-003-0019

33END SEAL10-125002-003-0032

34END SEAL10-160002-003-0018

35END SEAL10-8002-003-0062

36END SEAL12-10002-003-0064

37END SEAL16-12002-003-0065

38END SEAL18-16002-003-0063

39END SEAL22-20002-003-0066

END SEEL
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: ACCUMULATOR - BLADDER   کیسه ازت
این محصول در حجم ها و اشکال مختلف هندسی مورد مصارف صنایع نفت، حفاری و 

پتروشیمی طراحی تولید و در اختیار مشتریان محترم قرار می گیرد.

QSWEø J
ThreadMax  ØdCBA. MAXWEIGHT

 EFFECTIVE
 GAS

VOLUME

MAX.
 OPERATING
PRESSURE

VALVE NOMINAL
VOLUME

I/smmmmIso228mmmmmmKG)I(BAR

STANDARD

I

-32504/3 G95.533.5572702.80.54000.5

----118583024.513301

64567G1121-683348.5-550-

1050-4/1 G1118-63531102.43302.5

645-G1121-6853913.52.5550-

---4/1 G1173-63419-3.73304

1050--------400-

645-G1121-68867234.95505

1050-4/1 G1173-63531155.73306

---4/1 G1---728259.333010
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:  IMPELLER ایمپلر

:  SELING & SEALSHROUD

یکی از قطعات فوق حسـاس و اسـتراتژیک در حـوزه انرژی  ایمپـلرها 
می باشد که در این راستا شرکت ملت صنعت با طراحی و تولید انواع 
ایمپلر کمپرسورهای افزاینده فشار هوای فشرده و موتورهای توربینی 
در دو مدل شعایی و محوری توانسته است به فناوری ساخت و تولید 

انبوه این قطعه حساس دست پیدا کند. 

مجموعه قطعات سیل کننده مربوط به کمپرسورها و توربین ها می باشد که 
با متریال ترکیبی از جمله با بیت، گرافیت تولید می گردد.
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کرادل غلطکی :
یکی از معضالت پیش روی مجریان محترم خطوط انتقال، غالف گذاری در طول 
لوله های زیاد می باشد. یکی از ابداعات و نوآوری های شرکت ملت صنعت به منظور 
رفع مشکل مذکور طراحی و تولید یک نمونه کرادل غلطکی است که این محصول 
در  تسهیل  منظور  به  که  لوله ها   )CENTERLIZE( محورکردن  هم  بر  عالوه 
راندن CASING می باشد از شکستگی احتمالی انسیالتور نیز جلوگیری به عمل 

می آورد. این محصول در سایزهای  2 الی  64 طراحی و تولید شده است.

: INSULATING JOINT اتصال عایقی
از این محصول در خطوط انتقال سیاالت جهت حفاظت کاتدی به منظور  خنثی سازی 

بار الکتریکی ساکن استفاده می شود و در انواع خاکی، آبی و روکار می باشد.
این محصول مطابق با اسـتانداردهای IGS ,IPS  در سـایزهای  2 الی  16 و در 

کالس های 150،300 و 600 تولید و ارائه می گردد. 
)در ضمن این شرکت در حال اخذ تائیدیه مربوطه جهت تولید تا سایز  36 می باشد.(

: DIAPHRAGM دیافراگم
دیـافراگم ها در انواع REINFORCED، ترکیبی و ساده در سـایزها و متریال های 
  IGS-M-IN-202 مختلف به منظور استفاده در کلیه صنایع، مطابق با استانداردهای

قابل تولید و ارائـه می باشد.
این محصول دارای استاندارد کارخانه ای به شماره 0023-63-87 از موسسه استاندارد 

تحقیقات صنعتی ایران می باشد.



فندر :

ROTOR روتور

به عنوان ضربه گیر در کنار اسکله استفاده می گردد، این قطعه در انواع 
استوانه ای D شکل و سلولی تولید می گردد.
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:RUBBER LINING روکش الستیکی

STATOR استاتور

از جمله فعالیت های شرکت ملت صنعت پوشش دهی الستیک به دو صورت 
مخازن،  انواع  روی  بر   VULCAWIZED & PRE VULCAWIZED
لوله ها و اتصاالت در سـایزها و اندازه های متـفاوت می باشد. این شـرکت با 
برخورداری از تیم تخصصی ویژه، توانایی اجرای رابر الینینگ مخازن بزرگ 

را حتی در سایت های سفارش دهنده در کلیه نقاط کشور دارا می باشد.
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