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 مكون أنبوبي لحفر وتشغيل آبار هيدروكربون، ووصلة ناتجة ذات أسنان ملولبة

 الوصف الكامل

   التقني المجال

 آبار وتشغيل حلفر استخدامه يتم أنبويب مبكون احلايل االخرتاع يتعلق ]0001[
 من املذكور الطرف هذا ويكون املكون، هذا مثل طرف حتديداً  أكثر وبشكل هيدروكربون،

 حلفر أيضا ُتستخَدم أخرى ملكونات مناظر بطرف توصيله وميكن األنثى أو الذكر النوع
 عن تنشأ ملولبة أسنان ذات بوصلة أيضا االخرتاع يتعلق لذا، .اهليدروكربون آبار وتشغيل
 5  .الرتكيب بواسطة أنبوبيني مكونني اتصال

 التقنية الخلفية

 عناصر أي إىل "اهليدروكربون آبار وتشغيل حلفر ُيستخدم مكون" مصطلح يشري ]0002[
 عند ليس، أو النوع نفس من آخر بعنصر توصيلها املقرر من كبري حد إىل أنبويب شكل ذات

 املثال سبيل على لصيانة صاعد أو هيدروكربون بئر حلفر حفر عمود تكوين بغرض إكماهلا،
 10 يتم حفر أنابيب عمود أو تغليف عمود أو اإلنتاج، صواعد مثل لعملية أو بئر، صيانة صاعد

 عمود يف ُتستخدم اليت املكونات مع حمدد بشكل االخرتاع ُيستخدم .بئر تشغيل يف ضمينهت
 تربط اليت واألجزاء احلفر وصالت الوزن، ثقيلة احلفر أنابيب احلفر، أنابيب مثل حفر

 .احلفر أدوات وصالت باسم املعروفة الوزن ثقيلة واألنابيب األنابيب

 على عامة بصفة احلفر عمود يف خدمُيست مكون كل يشتمل معروفة، بطريقة ]0003[
 15 أسنان ذات مبنطقة مزود طرف أو/و الذكر النوع من ملولبة أسنان ذات مبنطقة مزود طرف

 ملكون مناظر بطرف الرتكيب خالل من منهما كل توصيل املقرر ومن األنثى النوع من ملولبة
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 سطح من املكون احلفر عمود على احلصول يتم لذا .وصلة عن تعرب التجميعة وهذه آخر،
 أن أجل من كبري بعزم معاً  املكونات تركيب جيب السبب وهلذا احلفر؛ خالل بالتدوير البئر
  .مفرط عزم أو تعطل بدون البئر حفر عملية لتنفيذ يكفي دوران عزم إرسال على قادرة تكون

 من التعاون بفضل عامة بصفة الرتكيب عزم حتقيق يتم التقليدية، املنتجات يف ]0004[
 5 ولكن، .تركيبها املقرر من اليت املكونات من كل على املتوفرة االرتكاز أسطح إحكام خالل

 القيمة بلوغ يتم األنابيب، مسك من كسر عن عبارة األسطح ارتكاز مدى أن حلقيقة نظرا
  .كبري تركيب عزم تسليط يتم عندما سريعا االرتكاز أسطح لتلدين احلرجة احلدية

 على جلزء االرتكاز أسطح ختفيف ميكنها ملولبة نأسنا تطوير مت السبب، هلذا ]0005[
 أسنان باستخدام اهلدف حتقيق مت .استقباهلا على تقدر ال اليت األمحال كل حىت أو األقل
 US Re 10 و US Re 30 647 السابق الفن وثيقة يف وصفها مت اليت تلك مثل اإلقفال ذاتية ملولبة

 امللولبة األسنان جوانب تشتمل اإلقفال، يةذات امللولبة األسنان من النوع هذا يف .467 34
 األنثى للطرف )أسنان أيضا تسمى( امللولبة واألسنان الذكر للطرف )أسنان أيضا وتسمى(

 .متغرية السن عرض قيم ولكن ثابتة وصلة على

 ألسنان تقدمي بشكل تزيد السن قمم عرض قيم فإن حتديداً، أكثر وبشكل ]0006[
 15 من بالتناظر الذكر، الطرف من مسافة على األنثى، الطرف مع بالتناظر الذكر، الطرف

 البعض ببعضها باالتصال واألنثى الذكر األسنان تنتهي الرتكيب، أثناء ولذا، .األنثى الطرف
  .إقفال نقطة يناظر موضع يف

 تقفل عندما اإلقفال ذاتية لألسنان اإلقفال حيدث أيضا، حتديدا أكثر وبشكل ]0007[
 اإلقفال، موضع بلوغ يتم عندما .املناظرة األنثى األسنان انبجو  إزاء الذكر األسنان جوانب
 20 على يناظر متاثل مستوى البعض بعضهما على أطبقتا اللتني واألنثى الذكر للمنطقتني يكون
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 املنطقة بطرف املوجودة واألنثى الذكر لألسنان املشرتك االرتفاع منتصف عند العرض، امتداده
 الذكر لألسنان املشرتك االرتفاع منتصف عند العرض، الذكر، النوع من امللولبة األسنان ذات

  .األنثى النوع من امللولبة األسنان ذات املنطقة بطرف املوجودة واألنثى

 بني االتصال أسطح كل بواسطة الرتكيب عزم استقبال يتم السبب، هلذا ]0008[
 5 أسطح تكونه مما بكثري أكرب تكون اليت السطحية املساحة إمجايل حتديدا أكثر مبعىن اجلوانب،

  .السابق للفن وفقا االرتكاز

 واألنثى الذكر األسنان تشتمل األنثى، األسنان مع الذكر األسنان إقفال ولتعزيز ]0009[
 ويشري .الرتكيب بعد األخرى داخل واحدة بصالبة مواءمتها يتم حبيثتعشُّق  منحىن على
 واألنثى الذكر األسنان انفصال رتناظ اليت االنفالت، خماطر جتنب إىل املذكورالتعشُّق  إعداد
التعشُّق  أسنان هندسة تزيد دقة، أكثر وبشكل .كبرية وشد ثين ألمحال الوصلة تعرض عند 10 

 ،API5B يف حمدد هو ملا طبقا "املنحرفة شبه" باألسنان مقارنة للوصلة القطرية الصالبة من
 سبيل على "املثلثة" نانباألس ومقارنةً  قمته، إىل السن قاعدة من احملوري العرض يقلل حيث
 .API7 يف حتديدها مت اليت تلك املثال

 السن جوانب أن حقيقة أوًال، :عيوب عدة منالتعشُّق  وضع يعاين ولكن، ]0010[
 15 تلك عكس هي زاوية مبعىن( السن جذور خالل مير الذي احملور مع سالبة زاوية تكّون

 تركيب عند اإلمساك اطرخم من يزيد ما وهو )املنحرف شبه السن وضع حالة يف املستخدمة
 .وصلة تعطل أو

 ما وهو السن قواعد عرض من أكرب يكون السن قمم اتساع أن حقيقة ثانيا، ]0011[
 الوصلة تعمل عندما أنه بيان مت ولذا .اإلرهاق مبقاومة يتعلق فيما احلساسية من بدرجة يشي
 20 األسنان تذا املنطقة لطرف )السن أو( امللولب السن جوانب تتعرض متعاقب، ثين أثناء
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 متزق يف يتسبب أن ميكن ما وهو القص إجهاد من عالية درجة على الذكر النوع من امللولبة
 امللولب السن جوانب تتعرض متعاقب، ثين أثناء الوصلة تعمل عندما باملثل، .الذكر السن

 إجهاد من عالية درجة على األنثى النوع من امللولبة األسنان ذات املنطقة لطرف )السن أو(
 حيث تزيد اإلرهاق جتاه احلساسية إن .األنثى السن متزق يف يتسبب أن ميكن ما وهو القص
 5 تكون امللولبة األسنان وجذور قمم إىل احلمل وجوانب الطاعنة للجوانب املستديرة األقطار أن

  .إجهاد تركيز عوامل تشكل الصغرية املستديرة األقطار إن الواقع، يف .صغرية

 ذي جانب وضع تقرتح US-6 254 146 الوثيقة فإن ملشكلة،ا هذه على للتغلب ]0012[
 حتدد السن وجذر قمة مع "موجبة" تسمى زاوية بالتناظر جانبان يكّون لذا، .وجوه ثالث
 السبب، هلذا ".سالباً " ويسمى السن وجذر قمة مع زاوية تكوين اجتاه يف ميتد أوسط وجها
 10 بواسطة السن وجذر السن قمة إىل نباجلوا توصيل ومت عام،تعشُّق  منحىن لألسنان كان

ا اليت املنفرجة الزوايا يف رئيسية عيوب من يعاين الوضع هذا ولكن .بكثري أصغر أقطار  يكو
 تربط اليت الصغرية األقطار فإن حتديداً، أكثر بشكل .له اجملاورة الوجوه مع األوسط الوجه
 يف خطر وهناك اإلجهاد، كيزاتلرت  أيضا مرتكزات هي له اجملاورة بالوجوه األوسط الوجه

  .والتعطل الرتكيب عمليات أثناء اضطراب حدوث

 15 االختراع عن الكشف

 أنبوبية، أسنان ذات لوصلة أنبويب مبكون االخرتاع يتعلق حتديداً، أكثر بشكل ]0013[
 احمليطي سطحه على تكوينها يتم ملولبة أسنان ذات منطقة على طرفيه أحد عند يشتمل
 أو الذكر النوع من امللولبة األسنان ذي الطرف كان إذا ما سبح الداخلي أو اخلارجي
 امللولبة، األسنان ذات املذكورة املنطقة وتشتمل طريف، بسطح املذكور الطرف وينتهي األنثى،
 20 مقطع خالل من إليها النظر عند تشتمل، ملولبة أسنان على األقل، على جزء امتداد على
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 طاعن، جانب محل، جانب سن، جذر سن، قمة على ،األنبويب املكون حمور عرب مير طويل
 بأن يتميز حيث، السن جذور تزيد بينما الطريف السطح اجتاه يف السن قمم عرض ويقلّ 
 حمور خالل مير طويل مقطع يف إليها بالنظر الطاعنة، اجلوانب أو/و احلمل جوانب منحىن
 حيث ،(I) انقالب نقطةب مزود مستمر ملنحىن مركزي جزء على يشتمل األنبويب، املكون
 5  .السن جذر عند ومقعرا السن قمة عند حمدبا املذكور املنحىن يكون

 .لالخرتاع االختيارية البديلة أو املكملة اخلصائص وصف أدناه يتم ]0014[

 دائريني قوسني بواسطة مكون مستمر منحىن هو املذكورة اجلوانب منحىن إن ]0015[
 .بالتبادل مماسني

 يتصل جزء على البعيدة، أجزائه أحد عند ة،املذكور  اجلوانب منحىن يشتمل ]0016[
 10  .تقوس قطر بواسطة السن، جذر بالتناظر السن، بقمة

 الذي السن، جذر بالتناظر السن، قمة خالل متر احملور مع زاوية اجلزء يكون ]0017[
 .درجة 60 إىل 30 من ترتاوح بزاوية يكون

ا اليت الزاوية ]0018[  جذر بالتناظر لسن،ا قمة خالل املار احملور مع املذكور اجلزء يكو
 .درجة 45 كبري حد إىل تساوي السن،

 15 من السن، جذر بالتناظر السن، بقمة املنحىن يربط الذي التقوس قطر يرتاوح ]0019[

 .مم 2.5 إىل 0.5

 1 السن، جذر بالتناظر السن، بقمة املنحىن يربط الذي التقوس قطر يساوي ]0020[
 .كبري حد إىل مم
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 مع زاوية يكون مستدق سطح راسم ىعل امللولبة األسنان ذات املنطقة تشتمل ]0021[
 الطاعن اجلانب قطر ارتفاع يكون حبيث درجات، 5 إىل 1 من ترتاوح األنبويب املكون حمور
 .املذكور للسن احلمل جانب قطر ارتفاع من أكرب معطى سن ألي

 بني الفرق من %100 إىل 50 من مدى يف لألجزاء القطري االرتفاع يكون ]0022[
 5 .احلمل جانب تفاعوار  الطاعن اجلانب ارتفاع

 وارتفاع الطاعن اجلانب ارتفاع بني الفرق لألجزاء القطري االرتفاع يساوي  ]0023[
 .احلمل جانب

 .األنبويب املكون حمور توازي وجذورها األسنان قمم إن ]0024[

 أول أنبويب مكون على تشتمل ملولبة أسنان ذات بوصلة أيضا االخرتاع يتعلق ]0025[
 10 على الذكر الطرف ويشتمل مناظرين، وأنثى رذك بطرف منهما كل تزويد يتم حيث وثاين،

اخلارجي له على منطقة واحدة على األقل ذات أسنان ملولبة وينتهي يف  احمليطي السطح
 السطح على األنثى الطرف ويشتمل ،سطح طريف يتم توجيهه قطريا بالنسبة حملور الوصلة

 طريف سطح يف وينتهي ةملولب أسنان ذات األقل على واحدة منطقة على له الداخلي احمليطي
 الذكر النوع من امللولبة األسنان ذات املنطقة وتشتمل الوصلة، حملور بالنسبة قطريا توجيهه يتم
 15 ذات للمنطقة مناظر جزء مع ذايت إقفال إحكام يف يتعاون األقل على واحد جزء على

 .لالخرتاع وفقا اينوالث األول األنبوبيان املكونان ويكون األنثى، النوع من امللولبة األسنان

 األسنان ذات واملنطقة السن قمة بني h خلوص توفري يتم معينة، خلواص وفقا ]0026[
  .األنثى النوع من امللولبة األسنان ذات املنطقة وجذر الذكر النوع من امللولبة
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 على بالرتتيب واألنثى الذكر األطراف من كل يشتمل أخرى، خلواص وفقا ]0027[
 األسنان ذات املناطق أجزاء تتعاون عندما حمكم اتصال يف سويا يعمل للتسريب مانع سطح
  .الذايت اإلقفال تركيبة عقب امللولبة

 وصلة عن عبارة تكون امللولبة األسنان ذات الوصلة فإن أخرى، خلواص وفقا ]0028[
 5 .حفر ملكون ملولبة أسنان ذات

 شكال لأل مختصر وصف

 باإلشارة التايل صفالو  يف التفصيل من مبزيد االخرتاع ومزايا خواص وصف يتم ]0029[
 .املصاحبة الرسومات إىل

 أنبوبيني مكونني اتصال من تنشأ لوصلة ختطيطي منظر عن عبارة 1 رقم الشكل ]0030[
 10 .لالخرتاع وفقا الوصلة وتكون ذايت، إقفال ذات مناطق تركيب طريق عن

 يف املبينة للوصلة الذايت لإلقفال مفصل ختطيطي منظر عن عبارة 2 رقم الشكل ]0031[
 .1 رقم الشكل

 أنبوبية وصلة ملكون ذكر طرف له لسن مفصل منظر عن عبارة 3 رقم الشكل ]0032[
 .لالخرتاع وفقا

 15 أنبوبية وصفة ملكون ذكر طرف لسن مفصل منظر عن عبارة 4 رقم الشكل ]0033[

  .أول حمدد لنموذج وفقا

 أنبوبية وصفة ملكون ذكر لطرف لسن مفصل منظر عن عبارة 5 رقم الشكل ]0034[
 .ثاين حمدد لنموذج وفقا
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 لالختراع التفصيلي وصفال

 معروفة، بطريقة ،1 رقم الشكل يف املبينة امللولبة األسنان ذات الوصلة تشتمل ]0035[
 حمور له ثاين أنبويب ومكون 1 ذكر بطرف مزود 10 دوران حمور له أول أنبويب مكون على
 يتم 8 ،7 طريف سطح يف 2و 1 الطرفان من كل ينتهي .أنثى بطرف مزود 10 دوران
 5 سوياً  يتعاونان حيث 4و 3 امللولبة األسنان ذات للوصلة 10 للمحور بالنسبة اقطري توجيهه

 النوع من 4و 3 امللولبة األسنان ذاتا املنطقتان تكون .للمكونني بالرتكيب تبادلية لوصلة
 احملوري العرض يف تقدمي تغري هلا أن أيضا ويقال( "الذايت اإلقفال" عليها ويطلق املعروف
 أثناء التقدمي احملور إحكام حيدث حبيث ،)األسنان امللولبة بني الفواصل أو/و امللولبة لألسنان
  .ائي إقفال وضع بلوغ يتم حىت الرتكيب

 10 ذاتية مناطق" مصطلح فإن ،2 رقم الشكل يف ُيالحظ وكما معروفة بطريقة ]0036[

 يتال اخلصائص على تشتمل ملولبة أسنان ذات مناطق إىل يشري "ملولبة أسنان ذات اإلقفال
 مثل ،32 الذكر )األسنان أو( امللولبة باألسنان اخلاصة اجلوانب إن .أدناه تفصيلها يتم

 عرض يقل بينما ثابتة وصلة على تشتمل ،42 األنثى )األسنان أو( امللولبة األسنان جوانب
 تنتهي الرتكيب، خالل أنه حبيث 8 ،7 املناظرة الطرفية األسطح اجتاه يف امللولبة األسنان
 15 اإلقفال إىل 42 األنثى )األسنان أو( امللولبة واألسنان 32 الذكر )األسنان( امللولبة اناألسن

  .مسبقا حمدد وضع يف البعض بعضها إزاء

 ذات للمنطقة 40 احلمل جوانب بني LFPb الوصلة فإن حتديداً، أكثر بشكل ]0037[
 41 الطاعنة نباجلوا بني SFPb والوصلة ثابتة، تكون 4 األنثى النوع من امللولبة األسنان
 40 احلمل جوانب بني الوصلة تكون حيث، األنثى النوع من امللولبة األسنان ذات للمنطقة
 20 .حمدد بشكل 41 الطاعنة اجلوانب بني الوصلة من أكرب
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 مثل ثابتة، تكون 31 الذكر الطاعنة اجلوانب بني SFPb الوصلة فإن باملثل،  ]0038[
 املناظرة الوصالت فإن ذلك، على ةعالو  .30 الذكر احلمل جوانب بني LFPp الوصلة
LFPp و SFPb بعضها مع متساوية تكون 41 واألنثى 31 الذكر الطاعنة اجلوانب بني 
 30 الذكر احلمل جوانب بني LFPb و LFPp املناظرة الوصالت من أيضا وأصغر البعض
 5  .البضع بعضها مع متساوية تكون اليت 40 واألنثى

 امللولبة األسنان فإن الفن، يف معروف هو وكما ،2 رقم الشكل يف يالحظ كما ]0039[
 املار الطويل املقطع خالل من إليه ينظر منحىن، ذات تكون واألنثى الذكر )األسنان أو(

 حبيث للتعشق العام املظهر على يشتمل حيث امللولبة، األسنان ذات الوصلة حمور خالل
 املخاطر جتنب إىل يشري اإلضايف والضمان .الرتكيب بعد البعض بعضها يف بصالبة تتواءم
 10 لقيم الوصلة إخضاع عند واألنثى الذكر امللولبة األسنان تباعد تناظر واليت باالنفالت املعروفة

 من امللولبةالتعشُّق  أسنان هندسة تزيد حتديداً، أكثر وبشكل .كبرية شد أو تقوس إجهاد
 شبه" اسم عام بشكل عليها يطلق اليت امللولبة باألسنان مقارنةً  التصاهلا القطرية الصالبة
  .القمة إىل اجلذر من يقل حموري عرض هلا يكون حيث "منحرفة

 منظرا أنبويب، ملكون 10 احملور خالل مير طويل مقطع يف ،3 رقم الشكل يبني ]0040[
 15 للمكون 1 الذكر الطرف إىل السن هذا ينتمي .االخرتاع أوضاع ألحد وفقا 32 ملولب لسن

 الطاعنة اجلوانب أو/و 30 احلمل جوانب منحىن يشتمل رتاع،لالخ وفقا .املذكور األنبويب
 توصيل ويتم ،(I) انقالب بنقطة مزود 34 مستمر منحىن عن عبارة مركزي جزء على 31

 أن مالحظة جيب .التقوس قطر بواسطة امللولبة السن 36 وجذر 35 بقمة املذكور املنحىن
 جيب .أطرافه باستثناء املنحىن من كبري جزء إىل يشري "املنحىن من مركزي جزء" املصطلح

 20 .مستقيماً  ليس أنه مبعىن منحىن اسم عليه يُطلق املنحىن من املركزي اجلزء أن مالحظة أيضا
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 عكس يعين أنه على معه التعامل يتم ولذا "مقوس" بأنه املنحىن من املركزي اجلزء ويوصف
 نقطة على يشتمل ال نهبأ مبعىن مستمر املنحىن وهذا ".مستقيم" بأنه يوصف مركزي جزء

 عندها ستكون زاوية نقطة وجود عدم يعين وهذا .الدوام على املماس حتديد يتم ولذا مفردة،
 بواسطة 36 واجلذر 35 السن بقمة اجلانب منحىن توصيل أيضا يتم .اإلجهاز لرتكيز مرتكز
 5  .التقوس قطر

 ،36 واجلذر 35 السن بقمة مماسيا التقوس قطر توصيل يتم دقة، أكثر بشكل ]0041[
 وهذا .(I) انقالب نقطة على 34 املنحىن يشتمل ذلك على عالوة .اجلانب منحىن يف كما
 النوع من زاوية، نقطة بدون حدث قد السن وجذر السن بقمة املنحىن اتصال أن يعين

 شكل على املنحىن يشتمل السن، قمة عند ذلك، على عالوة .آخر نوع أي أو املستدق
 10 خالل اإلجهاد مقاومة حتسني يتم وبذلك السن، جذر عند مقعر شكل له ويكون حمدب،

 ذاتية امللولبة األسنان وصلة يف أنه استدعاء أيضا سيتم .الصيانة وخالل الوصلة تركيب
 املكونني إقفال يضمن حيث جداً  كبرياً  امللولبة األسنان بني االتصال يكون اإلقفال،

 يكون ال أن املهم من السبب، هلذا .نباجلوا على حيدث فإنه ذلك وقبل األنبوبيني،
 السهل من أنه أيضا سيالحظ .صغرية استدارة أقطار مثل هندسي ضعف أي باجلوانب
 15  .للتقوس الصغرية األقطار من بدال للتقوس الكبرية باألقطار لاللتزام آليا اخللوص تصنيع

 انبجو  على تطبيقه ميكن االخرتاع يف لوصفه طبقا اجلانب منحىن أن سيالحظ ]0042[
 من ولكن، .معاً  عليهما أو املذكور، األنبويب للمكون الطاعنة اجلوانب أو أنبويب ملكون احلمل
ا حيث األقل على الطاعنة اجلوانب على ذلك تطبيق حمدد بشكل املفيد  اليت اجلوانب متثل أ
 .لالضطراب عرضة األكثر هي أخرى، بعبارة .الرتكيب عملية خالل إجهاد ألكرب تتعرض
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 من الذكر الطرفتعشُّق  بفك يسمح احلمل جوانب على يُطبق الذي اجلانب منحىن ولكن
  .السهولة من مبزيد األنثى الطرف

 النوع من معادالت على يعتمد أن ميكن املستمر املنحىن أن مالحظة أيضا جيب ]0043[
  .اجلييب أو مكافئ، قطع شكل على البيضاوي، احلدود، متعدد

 5 فإن ،5 رقم الشكل يف وصفه مت ملا طبقا حمدد ذجلنمو  وفقا املثال، سبيل وعلى ]0044[

 متماسني دائريني قوسني بواسطة تكوينه يتم مستمر منحىن هو املذكورة اجلوانب منحىن
  .R2و Rl مناظرين قطرين وهلما بالتبادل

 املذكورة اجلوانب منحىن فإن ،4 رقم الشكل يف وصفه مت آخر، لنموذج وفقا ]0045[
 33 جزء على أطرافه من كل عند يشتمل مستمر منحىن وهو املركزي اجلزء على يشتمل
 10 فإن لذا .(r) التقوس قطر بواسطة ،36 السن جذر بالتناظر ،35 السن بقمة مماسيا يتصل

 ميزة على اجلزآن ويشتمل .34 املنحىن على مستقيما جزءا يكونان 33 اجلزأين من كل
  .األنبوبيني املكونني تركيب خالل كمنحدر تعمل أسطح توفري

 36 اجلذر وبالتناظر، 35 القمة مع زاوية تكون 33 األجزاء أن املفيد من ]0046[
 إىل درجة 45 تساوي أن يفضل درجة، 60 إىل 30 من يرتاوح مدى يف امللولب، للسن
 15  .كبري حد

 يساوي أن ويفضل مم، 3.5 إىل 0.5 من (r) القطر يرتاوح أن أيضا املفيد من ]0047[
  .كبري حد إىل مم 1

 للمكونني 4و 3 األسنان توجيه يتم ،2 رقم الشكل يف الحظي وكما املفيد من ]0048[
 راسم يكون عامة، بصفة .الرتكيب تقدم لتسهيل 20 مستدق سطح راسم بطول األنبوبيني
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 يف .درجات 5 إىل 1 من مدى يف تضمينها يتم 10 احملور مع زاوية 20 املذكور السطح
 .احلمل جلوانب األوسط اجلزء خالل رمي بأنه املستدق السطح راسم حتديد يتم الراهنة، احلالة
 من أكرب معني ملولب لسن الطاعن للجانب hsF القطري االرتفاع يكون السبب، هلذا

  .املذكور امللولب للسن احلمل جلانب hLF القطري االرتفاع

 5 الشكل من ُيالحظ وكما املستدقة، امللولبة األسنان باستخدام مفيد لوضع وفقا ]0049[

 بني الفرق من 100 إىل 50 من مدى يف 33 لألجزاء &hالقطري  االرتفاع يكون ،3 رقم
 االرتفاع إن .احلمل جلانب hLF القطري واالرتفاع الطاعن للجانب hSF القطري االرتفاع
 األجزاء عند مسطح حممل سطح على احلصول يتم أنه يعين الطاعن للجانب املطلوب األدىن
 توزع اليت الرتكيب عملية خالل األنثى والعنصر الذكر العنصر بني االتصال ملوازنة يكفي 33
 10 مبعىن، مقبول جانب منحىن يناظر املطلوب األقصى واحلد .فعالية أكثر بشكل اإلجهاد قيم

  .تقوس كثري بدون حتديداً  أكثر

 الشكل يف ُيالحظ وكما املستدقة، امللولبة األسنان باستخدام مفضل لوضع وفقا ]0050[
 hsFيساوي الفرق بني االرتفاع القطري  33لألجزاء  hfrفإن االرتفاع القطري  ،3 رقم

  .جلانب احلمل IILFللجانب الطاعن واالرتفاع القطري 

 15 ذات املناطق وجذور قمم تكون أن 2 رقم الشكل يف يالحظ وكما املفيد من ]0051[

 .امللولبة األسنان بذات للوصلة 10 احملور مع متوازية واألنثى الذكر النوع من امللولبة األسنان
  .اآليل التصنيع عملية يسهل وهذا

 30 الذكر بني االتصال إجراء األساس يف يتم أعاله، مفصل هو ملا طبقا ]0052[
 على .الطاعنة للجوانب 41 واألنثى 31 للذكر بالنسبة وأيضا احلمل، جلوانب 40 واألنثى
 20 من السن وجذور الذكر النوع من السن قمم بني (h) خلوص توفري ميكن ذلك، من النقيض
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 السن وقمم الذكر النوع من السن جذور بني (h) خلوص توفري ميكن باملثل، األنثى؛ نوعال
 خماطر أي ولتجنب الرتكيب عملية أثناء التقدم تسهيل أجل من األنثى، النوع من

  .لالضطراب

 للمائع، تسريب مانع توفري يتم أن ،1 رقم الشكل يف ُيالحظ كما املفيد ومن ]0053[
 5 التسريب منع منطقيت بواسطة اخلارجي، والوسط األنبوبية للوصلة الداخلي اجلزء من كل يف

  .الذكر للعنصر 7 الطريف السطح من بالقرب املوجودتني 6و 5

 البئر قاع إىل احلفر عمود داخل ضغط حتت يتحرك الوحل أن املعروف من ]0054[
 وأ معينة حفر ظروف ظل ويف .السطح إىل الركام ولرفع احلفر للقمة مالئم تشغيل لضمان
 مانع ضمان يتم ال عندئذ .مضغوط غاز حدوث ميكن للوصالت، معينة صيانة ظروف

 10 الضروري من ولذا .االرتكاز أسطح بواسطة النقطة هذه حىت توفريه يتم الذي التسريب،

 .املكونني بني الوصلة عند العالية الضغط قيم تناظر التسريب منع من أكرب درجة ضمان
 مت اليت VAM® TOP وصالت مثل الوصالت، من األخرى األنواع يف النحو، هذا وعلى
 تسريب منع سطح توفري املعروف ، منn° 940يف الكاتالوج  بالطلب املتقدم بواسطة وصفها

 األنثى الطرف على توفريه يتم للتسريب مانع سطح مع قطري إحكام يف يتعاون أن املقرر من
 15  .امللولبة األسنان ذات املنطقة وراء فيما للوصلة الذكر الطرف على للوصلة

 قطريا يربز حيث قبة ذي سطح على 5 التسريب منع منطقة تشتمل أن ميكن ]0055[
 30 من املقبب السطح قطر يكون أن يفضل .7 الطريف السطح باجتاه يقل بقطر للخارج،

 إىل يؤدي املقبب للسطح )مم 150 من أكرب( جدا كبري قطر استخدام إن .مم 100 إىل
 من أقل( جدا صغري قطر استخدام أما .خمروط على خمروط باتصال اصةاخل تلك متاثل عيوب

 20  .كايف غري اتصال عرض إىل فيؤدي املقبب، للسطح )مم 30



 14

 مستدق سطح على 2 األنثى الطرف يشتمل املقبب، السطح هذا مقابل ويف ]0056[
 سمما يرتاوح .الذكر للعنصر 7 الطريف السطح اجتاه يف أيضا يقل بقطر للداخل قطريا يتجه
 تضيق حتديدا أكثر مبعىن ،0.075 إىل 0.025 من املستدق للسطح الذورة نصف زاوية

 للسطح %)5 من أقل( جدا الضيق االستدقاق إن %.15 إىل %5 من يرتاوح مستدق
 5 %)15 من أكرب( جدا الزائد والتضيق الرتكيب أثناء االضطراب خطر إىل يؤدي املستدق

  .جداً  صارمة تصنيع تفاوتات يتطلب

 مستدق سطح بني املذكورة االتصال منطقة وجود أن املخرتعون اكتشف قدل ]0057[
 إىل بيضاوي شبه وتوزيع فعالية أكثر حموري اتصال عرض إىل تؤدي أن ميكنها مقبب وسطح
 االتصال مناطق من النقيض على الفعالة، االتصال منطقة بطول االتصال لضغوط كبري حد
 10 منطقة أطراف عند فعالتني ضيقتني اتصال منطقيت على يشتمالن مستدقني سطحني بني

  .االتصال

 واألنثى الذكر للطرف 6و 5 التسريب منع مناطق وضع ميكن أنه مالحظة جيب ]0058[
  .األنثى للطرف 8 الطريف السطح من بالقرب

 فعال اتصال عرض على احلفاظ تعين لالخرتاع وفقا اتصال منطقة هندسة إن ]0059[
 15 منطقة التصنيع؛ تفاوتات بسبب املتصلة للعناصر ورياحمل الوضع يف االختالفات برغم جيداً 

 موضعي اتصال ضغط مبنحىن حمتفظةً  املقبب، السطح قبة بطول املتمحورة الفعالة االتصال
 .مكافئ قطع هيئة على

 األسنان ذات الوصالت تعمل عندما حتديداًن أكثر مبعىن التشغيل، أثناء لذا ]0060[
 وجذر بقمة تتصل اجلانب منحنيات أن هي لالخرتاع ئيسيةالر  الفائدة فإن الثين، أثناء امللولبة
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 تركيز عامل تقلل املذكورة االستدارات هذه أن حبيث استدارات عرب اجملاورين امللولب السن
  .للوصلة اإلرهاق سلوك حتسن وبالتايل للجوانب السفلي الطرف عند اإلجهاد

 ما وهو زاوية، نقاط من ختلو اجلوانب منحنيات أن بفائدة أيضا االخرتاع يتسم ]0061[
 عالية باهلرتز إجهاد قيم تسليط يتم حيث املناطق هذه يف اإلرهاق تركيز عامل أيضا يقلل
 5 خماطر يقلل ألنه نظرا املكونات تركيب أثناء فوائد أيضا يوفر املنحنيات من النوع وهذا .جداً 

   .الرتكيب أثناء االضطراب
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  الحماية عناصر

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  

10  
11  
12  
13  
14

؛ 1(مكون أنبويب لوصلة ذات أسنان ملولبة، يشتمل عنـد أحـد طرفيـه  -1
يـــتم تكوينهـــا علـــى ســـطحه ) 4؛ 3(علـــى منطقـــة ذات أســـنان ملولبـــة ) 2

ــــداخلي حســــب مــــا إذا كــــان الطــــرف ذي األســــنان  احمليطــــي اخلــــارجي أو ال
بسـطح ) 2؛ 1(امللولبة من النوع الـذكر أو األنثـى، وينتهـي الطـرف املـذكور 

، )4؛ 3(، وتشـــتمل املنطقـــة املـــذكورة ذات األســـنان امللولبـــة )8؛ 7(ريف طـــ
تشتمل، عنـد ) 42؛ 32(على امتداد جزء على األقل، على أسنان ملولبة 

النظر إليها من خالل مقطع طويل مير عـرب حمـور املكـون األنبـويب، علـى قمـة 
، )40، 30(، جانـــــب محـــــل )46، 36(، جـــــذر ســـــن )45، 35(ســـــن 

يف اجتــاه ) 45، 35(، ويقــل عــرض قمــم الســن )42، 32(جانــب طــاعن 
، حيـث يتميــز )46، 36(بينمــا يزيـد جـذر الســن ) 8، 7(السـطح الطـريف 

ـــــة /و) 40، 30(بـــــأن منحـــــىن جوانـــــب احلمـــــل  ؛ 32(أو اجلوانـــــب الطاعن
املكـون األنبـويب، ) 10(، بالنظر إليها يف مقطع طويل مير خالل حمـور )42

، (I)مــزود بنقطــة انقــالب ) 34(مســتمر يشــتمل علــى جــزء مركــزي ملنحــىن 
 . حيث يكون املنحىن املذكور حمدبا عند قمة السن ومقعرا عند جذر السن

 

1  
2  
3 

، 1مكــون أنبــويب لوصــلة ذات أســنان ملولبــة وفقــا لعنصــر احلمايــة رقــم  -2
حيــث يتميــز بــأن منحــىن اجلوانــب املــذكورة يكــون عبــارة عــن منحــىن مســتمر 

  . ني دائريني يتماسان تبادلياً يتم تكوينه بواسطة قوس
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1  
2  
3 

، 1مكــون أنبــويب لوصــلة ذات أســنان ملولبــة وفقــا لعنصــر احلمايــة رقــم  -3
حيــــث يتميــــز بــــأن منحــــىن اجلوانــــب املــــذكورة، يشــــتمل، عنــــد أحــــد أجزائــــه 

، بالتنــاظر جــذر )45، 35(يتصــل بقمــة الســن ) 33(علــى جــزء البعيــدة، 
  .)r(س بواسطة نصف قطر تقو ، )46، 36(السن 

 

1  
2  
3 

، 3مكــون أنبــويب لوصــلة ذات أســنان ملولبــة وفقــا لعنصــر احلمايــة رقــم  -4
ة يكـون ) 33(حيث يتميز بأن اجلزء  الـذي ميـر خـالل قمـة  احملـورمع  αزاوي

  .درجة 60إىل  30ترتاوح من ) 36(، بالتناظر جذر السن )35(السن 

 

1  
2 

، 4نصــر احلمايــة رقــم مكــون أنبــويب لوصــلة ذات أســنان ملولبــة وفقــا لع -5
  . درجة إىل حد كبري 45تساوي  αالزاوية حيث يتميز بأن 

 

1  
2  
3 

مكون أنبويب لوصـلة ذات أسـنان ملولبـة وفقـا ألي مـن عناصـر احلمايـة  -6
الســــن يصــــل املنحــــىن بقمــــة  (r)، حيــــث يتيميــــز أن قطــــر التقــــوس 5إىل  3
ىل إ 0.5يف مــــدى مــــن ، )46، 36(، بالتنـــاظر جــــذر الســــن )45، 35(

  . مم 2.5

 

1  
2 

، 6مكون أنبـويب لوصـلة ذات أسـنان ملولبـة وفقـا لعنصـر احلمايـة رقـم   -7
  . مم إىل حد كبري 1يساوي  (r)حيث يتميز بأن قطر التقوس 

 

مكون أنبويب لوصـلة ذات أسـنان ملولبـة وفقـا ألي مـن عناصـر احلمايـة  -8  1
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2  
3  
4  
5 

6 

تكـــون ) 4؛ 3(ن امللولبـــة ، حيـــث يتميـــز بـــأن املنطقـــة ذات األســـنا7إىل  3
املكـــون ) 10(مـــع حمـــور ) β(يكـــّون زاويـــة ) 2(ذات راســـم ســـطح مســـتدق 

للجانب الطاعن لسن ملولـب  (IISF)األنبويب حبيث يكون االرتفاع القطري 
 جلانـب احلمـل للسـن (IILF)أكـرب مـن االرتفـاع القطـري ) 42; 32(معـني 

       .امللولب املذكور

 

1  
2  
3  
4 

، 8لوصـلة ذات أسـنان ملولبـة وفقـا لعنصـر احلمايـة رقـم   مكون أنبـويب -9
% 50يــرتاوح مــن ) 33(لألجــزاء  (hfr)حيــث يتميــز بــأن االرتفــاع القطــري 

مـــن الفـــرق بـــني االرتفـــاع القطـــري للجانـــب الطـــاعن واالرتفـــاع % 100إىل 
  . جلانب احلمل (IILF)القطري 

 

1  
2  
3  
4 

 8ا لعنصـر احلمايـة رقـم  مكون أنبويب لوصلة ذات أسنان ملولبة وفقـ -10
يســــاوي ) 33(لألجــــزاء  (hfr)، حيــــث يتميــــز بــــأن االرتفــــاع القطــــري 9أو 

واالرتفــــاع القطــــري  (IISF)الفــــرق بــــني االرتفــــاع القطــــري للجانــــب الطــــاعن 
(hj_,p)  جلانب احلمل.  

 

1  
2  
3 

مكـــــون أنبـــــويب لوصـــــلة ذات أســـــنان ملولبـــــة وفقـــــا ألي مـــــن عناصـــــر  -11
بـــأن قمـــم الســـن وجـــذور الســـن تكـــون علـــى  ميـــزيتاحلمايـــة الســـابقة، حيـــث 

  . املكون األنبويب) 10(التوازي من حمور 

 

وصــلة ذات أســنان ملولبــة، حيــث تشــتمل علــى مكــون أنبــويب أول و  -12  1
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2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  

10

) 2(وأنثـى ) 1(مكون أنبويب ثاين، حيث يتم تزويد كل منهما بطرف ذكر 
علـــى الســـطح احمليطـــي اخلـــارجي لـــه ) 1(منـــاظرين، ويشـــتمل الطـــرف الـــذكر 

وينتهــي يف ســطح ) 3(علــى منطقــة واحــدة علــى األقــل ذات أســنان ملولبــة 
علـى السـطح احمليطـي الـداخلي لـه ) 2(، ويشتمل الطـرف األنثـى )7(طريف 

وينتهــي يف ســطح ) 4(علــى منطقــة واحــدة علــى األقــل ذات أســنان ملولبــة 
) 3(لبـــة مـــن النـــوع الـــذكر ، وتشـــتمل املنطقـــة ذات األســـنان امللو )8(طـــريف 

علــى جــزء واحــد علــى األقــل ميكنــه التعــاون يف إحكــام إقفــال ذايت مــع جــزء 
، حيــث تتميــز )4(ذات األســنان امللولبــة مــن النــوع األنثــى منــاظر للمنطقــة 

بأن املكونني األنبوبيني األول والثـاين يكونـان وفقـا ألي مـن عناصـر احلمايـة 
  . السابقة

 

1  
2  
3 

، حيث تتميـز 12سنان ملولبة وفقا لعنصر احلماية رقم وصلة ذات أ -13
بــني قمــة الســن للمنطقــة ذات األســنان امللولبــة  (h)بأنــه يــتم تــوفري اخللــوص 

واجلــــذر للمنطقــــة ذات األســــنان امللولبــــة مــــن النــــوع ) 3(مــــن النــــوع الــــذكر  
  ).4(األنثى 

 

1  
2  
3  
4 

، 13أو  12وصــــلة ذات أســــنان ملولبــــة وفقــــا لعنصــــر احلمايــــة رقــــم  -14
يشـــــتمالن ) 2(واألنثـــــى ) 1(حيـــــث تتميـــــز بـــــأن كـــــل مـــــن الطـــــرفني الـــــذكر 

ميكنـه التعـاون مـع اتصـال حمكـم ) 6، 5(بالرتتيب على سطح منع تسـريب 
عقب إقفال ) 4، 3(عندما تتعاون أجزاء من املناطق ذات األسنان امللولبة 

  .ذايت
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1  
2  
3 

إىل  12مايـة رقـم صـر احلاعني من وصلة ذات أسنان ملولبة وفقا أل -15
، حيث تتميز بأن الوصلة ذات األسنان امللولبة هي وصـلة ذات أسـنان 14

 . ملولبة ملكون حفر
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 مكون أنبوبي لحفر وتشغيل آبار هيدروكربون، ووصلة ناتجة ذات أسنان ملولبة

 ملخص
 ؛1( طرفيـه أحـد عنـد يشـتمل ملولبـة، أسـنان ذات لوصـلة أنبـويب مبكـون احلـايل االخـرتاع يتعلق

 أو اخلــارجي احمليطــي ســطحه علــى تكوينهــا يــتم )4 ؛3( ملولبــة أســنان ذات منطقــة علــى )2
 وينتهـي األنثـى، أو الـذكر النـوع مـن امللولبـة األسـنان ذي الطـرف كـان إذا مـا حسـب الداخلي
 األســــنان ذات املــــذكورة املنطقــــة وتشــــتمل ،)8 ؛7( طــــريف بســــطح  املــــذكور )2 ؛1( الطــــرف
 5 عنـد تشـتمل، )42 ؛32( ملولبـة أسـنان علـى األقـل، على جزء امتداد على ،)4 ؛3( امللولبة

 جـذر ،)35( سـن قمـة علـى األنبويب، املكون حمور عرب مير طويل مقطع خالل من إليها النظر
 الســن قمــم عــرض ويقــل ،)42 ،32( طــاعن جانــب ،)40 ،30( محــل جانــب ،)36( ســن

 يتميــز حيــث ،)36( الســن رو جــذرض عــ يزيــد بينمــا )8 ،7( الطــريف الســطح اجتــاه يف )35(
 يف إليهــا بــالنظر ،)42 ؛32( الطاعنــة اجلوانــب أو/و )40 ،30( احلمــل جوانــبشــكل  بــأن

 10 مسـتمر ملنحـىن مركـزي جـزء علـى يشـتمل األنبـويب، املكـون )10( حمـور خالل مير طويل مقطع

 عند ومقعرا السن قمة عند حمدبا املذكور املنحىن يكون حيث ،(I) انقالب بنقطة مزود )34(
   .ملولبة أسنان ذات بوصلة أيضا االخرتاع يتعلق .السن جذر
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عارتخالا تاءارب  بتكم 

جیلخلا لودل  نواعتلا  سلجمل 
ةیبرعلا

GC0003610 مقر : عارتخا  ةاءارب 

م ،  14/04/2010 نم ًاراب  ــــ تعا ًا  ــــ ما ــ نیر ع ــــ ـش ةد عـ ــــ مل لو  ــــ ـع فملا ةیرا  ـــ ـس ةءارب  ــ لا هذ  ــ رب ھ ـ تع تـ
اھنالطب مد  ـــ عو ةءارب  ــ لل ةیو  ــ ن ــ سلا مو  ـــ سرلا دید  ـــ ست طر  ـــ ـشب كلذو  14/04/2030 م  ة : ــ یا بـنـھـ يھتنتو 

.ةیذیفنتلا ةحئاللا  وأ  عارتخالا  تاءارب  ماظن  ماكحأ  نم  يأل  اھتفلاخمل  اھطوقس  وأ 

 : تاظحالم
.بلطلا صحف  ھساسأ  ىلع  مت  يذلا  صنلاب  دشرتسیف  ةقفرملا  ةفصاوملا  صن  يف  حوضو  مدع  ثودح  دنع 


