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 مقدمه
     شــركت ملــي حفــاري ايــران به عنوان 
يكي از شــركت هاي زير مجموعه شركت ملي 
نفت ايران و متولي حفاري در كشــور، در ســه 
دهــه فعاليت، موفق به ثبــت ابداعات و خدمات 
متعددي براي كشــور شــده و توانســته است با 
بهره گيــري از دانــش مديــران و تكيــه بر توان 
متخصصــان داخلي در مســير خودكفايي ميهن 
اســالمي گام بــردارد. توجه به ســاخت قطعات 
پرمصــرف تجهيــزات دســتگاه هاي حفاري و 
خدمات فني وابسته در خشكي و دريا در داخل 
كشور از موفقيت هاي ارزنده مجموعه كاركنان 
تالشــگر اين شــركت اســت كه بــا همياري و 
همكاري نزديك صنعت گران و توليد كنندگان 
متخصصــان  اســت.   يافتــه  تحقــق  داخلــي 
صنعــت حفــاري با تــالش و جديــت در زمينه 
فنــاوري، طراحــي و ســاخت بخــش عمده اي 
از قطعــات و تجهيــزات پيچيــده ايــن صنعت 
مهــم گام هــاي مؤثــري برداشــته اند، به طوري 
كــه هــم اكنون مي تــوان اميــدوار بــود كه در 
آينده نزديك دســتگاه حفــاري بطور كامل در 
ايران ســاخته شــده و مورد بهره بــرداري قرار 
گيرد. جهت بررسي بيشــتر و طبقه بندي مناسب 
تجهيزات ســاخته شده كليه فعاليت هاي صورت 
گرفتــه در اين صنعت به دو بخش ذيل تقســيم 

مي گردد:

1- دستگاه حفاري 
از چند قســمت اصلي به شرح ذيل تشكيل 

مي گردد:
• سازه و زير سازه 

• سيستم باالبري
• سيستم گردش گل 

• سيستم دوراني 
• سيستم توليد قدرت 

الف) سازه و زير سازه 
     ســازه و زيرســازه دســتگاه هاي حفاري 
شــامل دكل، ســاب بيس، كراون و ... مي باشد 
كه بطور كامل بومي شــده و تاكنون 3 مجموعه 
كامل توسط شركت هاي ماشين سازي اراك و 
مجتمع صنايع فجر شيراز ساخته شده و هم اكنون 
روي دستگاه هاي حفاري 83، 86 و87 فتح فعال 
مي باشند. برخي از تجهيزات ساخته شده در اين 

بخش به شرح ذيل مي باشند:
1- ساخت سازه دكل حفاري 

2- ساخت بسكت حمل لوله ها 
(AUTO MOVE) 3- ساخت

ب) سيستم باالبري 
     سيســتم باالبري دســتگاه حفاري شامل، 
باالبر (دراوركس)، قالب، مجموعه قرقره سيار 
و كابــل حفاري مي باشــند. قرارداد ســاخت با 
شــركت ماشين سازي اراك منعقد شده و باالبر 
تاكنون بيش از ٪70 پيشــرفت فيزيكي داشــته 
اســت. كليه قطعــات مجموعه قرقره ســيار نيز 
تاكنون در داخل كشــور ساخته شده است. الزم 
به ذكر است ساخت مجموعه كامل باالبر، يكي 
از دســت آوردهاي مهم ساخت داخل محسوب 

مي گردد.
 

پ) سيستم گردش گل  
     مجموعــه سيســتم گــردش گل شــامل 

پمپ هاي گل، ميكســرها، مخازن گل، لوله هاي 
انتقال سيال و ... مي باشد. ميكسرها و مخازن گل 
كامل بومي شــده، به طوري كــه تاكنون بيش از 
50 دســتگاه ميكســر و چندين مجموعه مخازن 
گل توســط شــركت هاي داخلي ساخته شده و 
روي دســتگاه هاي حفاري نصب شــده اســت. 
يك دســتگاه پمپ گل نيز با همكاري دانشگاه 
تهران در حال ســاخت مي باشد كه تاكنون بيش 
از ٪70 پيشــرفت فيزيكي داشته است. مجموعه 
لوله هاي انتقال ســيال نيز ســال ها توسط ادارات 
سازندگي شركت طراحي ، ساخت و بومي سازي 
شده اســت. همچنين برخي از تجهيزات ساخته 

شده در اين بخش به شرح ذيل مي باشند:
1- انواع ميكسر گل حفاري 

2- مجموعــه مخــازن آب و گل و مخازن 
ذخيره گازوئيل 

3- مجموعه مخازن 8 و20 بشكه اي 
4- انواع پمپ هاي گريز از مركز 
5- تمامي قطعات يدكي پمپ گل

6- ساخت مجموعه كامل پمپ گل 

ت) سيستم دوراني 
     سيســتم دوراني شامل گردانندة فوقانى، 
ميــزدوار، جعبه دنــده، هرز گــرد، كيلي گردان 
قــرارداد ســاخت 2 دســتگاه  .... مي باشــد .  و 
گردانندة فوقانى با شركت تايكو منعقد گرديده 
و هم اكنــون در حال ســاخت اســت. گردانندة 
فوقانــى يكي از پيچيده تريــن تجهيزات صنعت 
حفــاري مي باشــد كــه در حــال بومي ســازي 
مي باشد. با ساخت گردانندة فوقانى  برگ زرين 
ديگري بر  صنعت حفاري كشور افزوده خواهد 

مرورى بر پيشرفت هاى صنعت حفارى كشور 
در زمينه ساخت داخل

مهران مكوندي  معاون مدير عامل در عمليات حفاري شركت ملي حفاري ايران
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شــد. جعبه دنده و كيلي گردان نيز از سال ها قبل 
بومي شــده و تعــدادي از اين تجهيــزات روي 

دستگاه هاي حفاري فعال مي باشند.

ث) سيستم توليد قدرت 
     سيســتم توليــد قــدرت شــامل ديــزل 
ژنراتورها،  SCR و موتورهاي DC و كابل هاي 
برق مي باشــد. اتــاق كنتــرل برق نيــز يكي از 
پيچيده ترين تجهيزات صنعت حفاري اســت كه 
تاكنون 5 مجموعه توســط جهاد دانشگاهي علم 
و صنعت ساخته و تحويل شركت شده است. در 
حال حاضر نيز قرارداد ســاخت 4 دستگاه ديگر 
با شركت هاي ســماء كنترل و جهاد دانشگاهي 
 DC منعقد گرديده و در اين راســتا موتورهاي
نيز توسط شركت رشــد صنعت نيرو بومي شده 
اســت. برخي از تجهيزات ســاخته شده در اين 

بخش به شرح ذيل مي باشند:
AIR HOIST 1-مجموعه

SCR 2- ساخت
3- ساخت تركشن موتور 

4- ســاخت و توليد انــواع كابل هاي انتقال 
نيرو

2- خدمات فني
 منظور كليه خدمات فني و تخصصي است 
كه مرتبط با حفر چاه هاي نفت و گاز بوده و شامل 
فعاليت هايى همچون اســيدكاري ، سيمان كاري، 
رانــدن لوله هاي جــداري، نمودارگيري و غيره 
مي باشد. در همين راستا برخي از تجهيزاتي كه 
تا كنون در اين بخش ساخته و يا در حال ساخت 

مي باشد به شرح ذيل است:
در   HYDRO SPRING ســاخت   -1

اندازه هاي مختلف 
 B.T.D CASE MUD JAR 2- ســاخت

در اندازه هاي مختلف 
  CIRCULATING VALVE انــواع   -3

در اندازه هاي مختلف 
4- انــواع  پكر هــاى RTTS در اندازه هاي 

مختلف 
5- انواع SAFETY JOINT در اندازه هاي 

مختلف  
6- انواع D.C.I.P در اندازه هاي مختلف 

7- انــواع هــد ســيمانكارى در اندازه هاي 
مختلف 

8- انواع تبديل كننده  در اندازه هاي مختلف 
9-انواع SWAGE در اندازه هاي مختلف 

10-انــواع STRIPPER RUBBER در 
اندازه هاي  مختلف 

ACTIVE / PASSIVE 11-انــواع 
ELEMENT در اندازه هاي مختلف 

12-مجموعه طوقى آســترى در اندازه هاي 
مختلف 

13-ابزارهــاى ويــژه حفــاري و عمليــات 
نمودارگيري

14-آچار هوا در مدل هاي مختلف
15-مجموعه مخزن تفكيك گر 

16-مخازن حمل اسيد 
17-مخازن حمل نيتروژن 
18- مخازن اندازه گيري 

19- مخزن آب شيرين كن دريا
20- مجموعه مخازن زايلين 

21- مجموعه مخازن سيلوي سيمان
GUAGE TANK 22- ساخت

 PRESSURE دســتگاه  ســاخت   -23
TANK

 BREAK OUT 24- ساخت يك دستگاه
UNIT

PACKING ELEMENT 25- ساخت
26- ساخت اكواليزر شيوها در اندازه هاي 

مختلف 
SURGE  TANK -27

28- ساخت لوله مغزى سيار
29-ساخت دستگاه هاى نمودارگيرى گل  

30- ســاخت موتور هــاى حفــارى درون 
چاهى

MWD 31- ساخت مجموعه
32- دستگاه هاى نمودارگيرى پرتو گاما

33- ساخت مجموعه EMS جهت عمليات 
مغزه گيرى جهت يافته 

34- ســاخت مجموعه كامل ابــزار مولتي 
شات  جهت چاه هاى زمين گرمايى 

داده  آوري  جمــع  سيســتم  ســاخت   -36
هــا واطالعــات عمليــات لولــه گــذاري چاه

Jam System

37- ساخت دســتگاه تست كشش و پايش 
غير مخرب كابل هاى حفارى 

نمودارگيــرى  دســتگاه   ســاخت   -38
 SL3000

با توجه به مــوارد فوق الذكر مي توان گفت 
از مجموعه 100 درصد ســاخت يك دســتگاه 
حفاري، بيش از 70 درصد آن از سوي سازندگان 
داخلي بومي شده اســت. همچنين به منظور رفع 
نيازهاي اين صنعت به لــوازم و قطعات مختلف 
و هزينه بســيار باالي واردات آنها، تاكنون بيش 
از 17هــزار قطعــه از لوازم يدكي با مشــاركت 
شــركت هاي خصوصي در داخل كشور ساخته 

شده و به توليد انبوه رسيده است.  

نتيجه گيري
    كشــور ما از لحاظ وجود مجموع مخازن 
نفت و گاز اولين كشــور دنيا محسوب مي شود. 
قســمت اعظم اين مخازن در پهنه زمين شناســي 
زاگرس و حوضه خليج فارس واقع شــده كه در 
اين بين تعدادى از اين آنها در مرز سياســي بين 
ايران و كشــورهاي همسايه توســعه يافته و اين 
مخازن از لحاظ مالكيت مشــترك مي باشند. در 
اين راستا شــركت ملي حفاري ايران به چندين 
دســتگاه حفاري جديد نيــاز دارد تــا بتواند از 
رقابت بهره برداري از اين مخازن مشترك عقب 
نماند. تنها راه جلوگيري از برداشت بيش از حد 
كشــورهاي همسايه از مخازن مشترك آن است 
كه دستگاه هاي حفاري به دو شكل كوتاه مدت 
و بلند مدت تامين و جهت توسعه ميادين مشترك 

بكار گرفته شود.
1. در كوتاه مــدت و جهــت جلوگيــري از 
تأخيــر و عقب ماندگي ايران در توســعه ميادين 
مشــترك نفت و گاز، تعدادي از دســتگاه هاي 

مورد نياز از خارج كشور تأمين گردند.
2. در بلنــد مــدت و در راســتاي حمايت از 
ســاخت داخل از هم اكنون شــركت هاي سازنده 
تجهيزات صنعت حفاري با ايجادكنسرسيوم نسبت 
به ســاخت مجموعه كامل دســتگاه حفاري اقدام 
نماينــد. بديهي اســت در صورت تحقــق اين امر 
صنعت نفت بايد جهت حمايت از ســاخت داخل 
بدون انجام مناقصه تعدادي از دستگاه هاي حفاري 

مورد نياز را به اين كنسرسيوم ها واگذار نمايد. 


