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  صمام الرجعي لتحفيز بئر
 امللخص

يتعلق االخرتاع احلايل بشرح جتميعات صمام الرجعي ممكنة التشغيل حلقن موائع معاجلة أثناء 
تشتمل إحدى جتميعات صمام الرجعي على جسم صمام يعني مدخل، ومنفذ . عمليات حتفيز

التفريغ الواحد أو تفريغ واحد أو أكثر، وممر اسطواين موصل بصورة مائعية املدخل مع منفذ 
يئة غطاء . عالوة على ذلك مقعد جسم صمام داخل املمر جسم الصمامأكثر، يعني  تتم 

ويعني فتحة فيه واليت تتصل بصورة مائعية مع املمر  جسم الصمامصمام ليتم إقرانه إىل  5 

يتم وضع مكبس كروي . االسطواين، يوفر غطاء الصمام عالوة على ذلك مقعد غطاء صمام
 مقعد جسم الصمام املكبس الكروياملمر وقابل للحركة بني شكل مغلق حيث يعشق داخل 

املدخل  ويتيح اتصال مائع بني مقعد غطاء الصمام املكبس الكرويوشكل مفتوح حيث يعشق 
  .ومنفذ التفريغ الواحد أو أكثر



  
  صمام الرجعي لتحفيز بئر

 الوصف الكامل

 :اجملال التقين

ايل مبعدة مستخدمة يف عمليات بئر حتت أرضي، وبصفة خاصة، يتعلق االخرتاع احل] 0001[
ممكنة التشغيل حلقن موائع معاجلة أثناء عمليات حتفيز بينما مينع دفق  الرجعيبتجميعات صمام 
 5  .داخل ملوائع إنتاج

 :اخللفية التقنية

ر واليت تعرب تكوينات حاملة هليدروكربون، يكون ] 0002[ من يف دورة حفر وإنشاء حفر آ
يتم  على سبيل املثال،. املرغوب يف الغالب حقن موائع معاجلة يف حفرة البئر لعدد من األغراض

. التكوين احلامل هليدروكربونيف الغالب حقن حماليل محض هيدروكلوريك يف حفرة البئر لتحفيز 
ي يف مثل هذه احلاالت، ميكن أن يتم حقن حملول محض اهليدروكلوريك يف التكوين حتت األرض 10 

ن يف محض موضوعة يف التكوين، مما يكربِّ بذلك حيزات الفجوة يف  ليتفاعل مع مواد قابلة للذو
يتم تصميم معاجلات التحميض هذه لتحسني نفاذية التكوين، واليت تعزز كنتيجة لذلك . التكوين

كن ول بصورة منطية، يتم إجراء عمليات حتميض مثل هذه مبعدل تدفق عايل،. إنتاج موائع خزان
بضغط معاجلة أقل من ضغط الصدع للتكوين حبيث يكون احلمض قادر على اخرتاق مسافة 

 15 .ممتدة يف التكوين بدون تلف التكوين

لقد مت عمل حماوالت حلقن موائع معاجلة كتدفق عكسي خالل أجهزة حتكم يف دفق ] 0003[
بيب تدفق، أو فوها ت، أو متاهات، أو داخل واليت تستخدم مقيد تدفق واحد أو أكثر مثل أ

يتم يف الغالب استخدام أجهزة حتكم يف دفق داخل للتحكم يف معدل دفق املائع . ماشابه ذلك
الداخل يف غالف إنتاج وبصفة عامة يربز مبيت أنبويب مزدوج اجلدار مبسار دفق داخل واحد أو 

جبزء من املبيت  حتيط يف الغالب شبكة رمال. أكثر موضوع جانبياً خالل اجلدار الداخلي للمبيت 20 

على  على سبيل املثال،األنبويب، وميكن أن يدخل مائع إنتاج وشبكة الرمال وعندئذ يتغلب، 



  
يفيد املسار املتعرج إلبطاء . مسار متعرج بني اجلدران املزدوجة لوصول إىل ممرات الدفق الداخل

 .معدل التدفق واحلفاظ عليه بطريقة متساوية

أنه يكون معدل التدفق املطلوب لعمليات  ي حال،على ألقد مت اكتشاف، ] 0004[
يف حد ذاته، ميكن أن يؤدي . التحميض أعلى بصورة منطية من معدل تدفق اإلنتاج من التكوين

تدفق عكسي خالل أجهزة حتكم يف دفق داخل تقليدية إىل هبوط ضغط عايل بصورة غري مقبولة  5 

از والذي يكون فعال لتمكني حقن مائع تبعًا لذلك، فلقد نشأت حاجة جله. يف مائع املعاجلة
لقد نشأت أيضاً حاجة جلهاز مثل هذا لتمكني حقن مائع . معاجلة يف حفرة البئر والتكوين احمليط

إضافياً، لقد نشأت أيضًا حاجة جلهاز مثل هذا والذي يكون فعال . املعاجلة مبعدل تدفق عايل
 .ة غري مقبولةلتمكني حقن مائع املعاجلة بدون هبوط ضغط عايل بصور 

 10  :الكشف عن االخرتاع

يتعلق االخرتاع احلايل مبعدة مستخدمة يف عمليات بئر حتت أرضي، وبصفة خاصة، ] 0005[
ممكنة التشغيل حلقن موائع معاجلة أثناء عمليات حتفيز بينما مينع دفق  الرجعيبتجميعات صمام 
 .داخل ملوائع إنتاج

جتميعة قد تشتمل . الرجعيميعة صمام جتيتم الكشف عن  يف بعض النماذج،] 0006[
وممر اسطواين ، منفذ تفريغ واحد أو أكثر، و جسم صمام يعني مدخلعلى  الصمام الالرجعي 15 

عالوة على  جسم الصمام، ويعني منفذ التفريغ الواحد أو أكثر املدخل مع يوصل بصورة مائعية
ويعني  جسم الصمام نه إىلمهيأ ألن يتم إقرا غطاء صمام؛ و داخل املمر مقعد جسم صمامذلك 

 يوفر غطاء الصمام عالوة على ذلك، املمر االسطواين واليت توصل بصورة مائعية مع فتحة فيه
 شكل مغلق حيث وقابل للحركة بني داخل املمر ومكبس كروي موضوع ؛مقعد غطاء صمام

غ الواحد أو املدخل ومنفذ التفري ملنع اتصال مائع بني مقعد جسم الصمام املكبس الكروييعشق  20 

 ويتيح اتصال مائع بني مقعد غطاء الصمام املكبس الكروييعشق  وشكل مفتوح حيث أكثر

 .املدخل ومنفذ التفريغ الواحد أو أكثر



  
جتميعة قد تشتمل . أخرى الرجعيجتميعة صمام يتم الكشف عن  يف مناذج أخرى،] 0007[

وممر اسطواين ، حد أو أكثرمنفذ تفريغ وا، و جسم صمام يعني مدخلعلى  الصمام الالرجعي
عالوة على  جسم الصمام، ويعني منفذ التفريغ الواحد أو أكثر املدخل مع يوصل بصورة مائعية

ويعني  جسم الصمام مهيأ ألن يتم إقرانه إىل غطاء صمام؛ و داخل املمر مقعد جسم صمامذلك 
 5 لصمام عالوة على ذلكيوفر غطاء ا، و املمر االسطواين واليت توصل بصورة مائعية مع فتحة فيه

يعشق  شكل مغلق حيث وقابل للحركة بني داخل املمر؛ ومكبس موضوع مقعد غطاء صمام
وشكل  املدخل ومنفذ التفريغ الواحد أو أكثر ملنع اتصال مائع بني مقعد جسم الصماماملكبس 

يغ املدخل ومنفذ التفر  ويتيح اتصال مائع بني مقعد غطاء الصماميعشق املكبس  مفتوح حيث
 .ومهيأ إلمالة املكبس حنو الشكل املغلق جسم الصمام ومغنطيس معد داخل؛ الواحد أو أكثر

يتم الكشف عن طريقة لتنظيم احلقن ملائع حتفيز يف تكوين  يف مناذج أخرى أيضاً،] 0008[ 10 

، وألنبوبة التكوين حتت األرضيقد تشتمل الطريقة على إعداد أنبوبة قاعدة داخل . حتت أرضي
جسم صمام يعني  الصمام الالرجعيتجميعة معدة معها، ول الرجعيجتميعة صمام ة القاعد
منفذ التفريغ  املدخل مع وممر اسطواين يوصل بصورة مائعية، منفذ تفريغ واحد أو أكثر، و مدخل

عالوة على ذلك مكبس موضوع بصورة قابلة  الصمام الالرجعيتجميعة ، ولالواحد أو أكثر
املعني يف املمر  مقعد جسم صمامذب مغنطيسيًا املكبس يف تعشيق مع ؛ وجتداخل املمرللحركة  15 

املدخل ومنفذ التفريغ حبيث يتم احنراف املكبس إىل شكل مغلق والذي مينع اتصال مائع بني 
إلحداث حترك املكبس بني  مبعدل كايف يف أنبوبة القاعدة حقن مائع التحفيز؛ و الواحد أو أكثر
 غطاء صماماملعني يف  مقعد غطاء صمام يعشق املكبس حيثوشكل مفتوح  الشكل املغلق

التكوين و  املمر االسطواين، توفر الفتحة اتصال مائع بني ويعني فتحة فيه جسم الصماماملقرن إىل 
 20 .حتت األرضي

سوف تكون املالمح واملميزات لالخرتاع احلايل واضحة بسهولة لذوي املهارة يف اجملال ] 0009[
 .ماذج املفضلة التاليةعند قراءة وصف الن

 :وصف األكال والرسومات



  
يتم االشتمال على األشكال التالية لتوضيح مسات معينة لالخرتاع احلايل، وال جيب أن ] 0010[

يكون املوضوع املكشوف عنه قادر على تعديالت، وتغيريات، . تتم رؤيتها كنماذج شاملة
لفائدة وتوليفات، ومكافئات معتربة يف صورة ووظيفة، كما سو  ف حيدث لذوي املهارة يف اجملال و

 .من هذا الكشف

عبارة عن توضيح ختطيطي لنظام بئر مشتمل على جمموعة من جتميعات  :1شكل ] 0011[ 5 

 .حقن، طبقاً لنموذج واحد أو أكثر

عبارة عن توضيحات ختطيطية لتجميعة غالف إكمال، طبقاً  :ب2 -أ2األشكال ] 0012[
 .لنموذج واحد أو أكثر

عبارة عن منظر قطاع عرضي لتجميعة حقن مشتملة على جتميعة صمام  :3شكل ] 0013[
 10 .واحدة على األقل، طبقاً لنموذج واحد أو أكثر الرجعي

مثالية،  الرجعيعبارة عن مناظر قطاع عرضي لتجميعة صمام  :ب4 -أ4األشكال ] 0014[
 .طبقاً لنموذج واحد أو أكثر

، أخرى الرجعيصمام ن مناظر قطاع عرضي لتجميعة عبارة ع :ب5 -أ5األشكال ] 0015[
 .طبقاً لنموذج واحد أو أكثر

 15 :الوصف التفصيلي لالخرتاع

يتعلق االخرتاع احلايل مبعدة مستخدمة يف عمليات بئر حتت أرضي، وبصفة خاصة، ] 0016[
ع دفق ممكنة التشغيل حلقن موائع معاجلة أثناء عمليات حتفيز بينما مين الرجعيبتجميعات صمام 
  .داخل ملوائع إنتاج

وطريقة استخدامها املكشوف عنها يف هذا  املثالية الصمام الالرجعيجتميعات قد تعزز ] 0017[
 20 الصمام الالرجعيجتميعات قد تكون  على سبيل املثال،. الطلب بصورة مفيدة عمليات حتفيز بئر

قد  إلضافة إىل ذلك،. احمليطوالتكوين  يف حفرة البئرفعالة لتمكني حقن مائع معاجلة  املثالية
مبعدل تدفق عايل،  لتمكني حقن مائع املعاجلةفعالة  املثالية الصمام الالرجعيجتميعات تكون 

يتم تصميم  عالوة على ذلك،. ولكن يف نفس الوقت بدون هبوط ضغط عالية بصورة غري مقبولة



  
الصمام جتميعات كن أن حتول للعمل بصورة آلية، مبعىن، مي املثالية الصمام الالرجعيجتميعات 
بدون  حقن مائع التحفيزبني أشكال مفتوحة ومغلقة كما هو مطلوب للتحكم يف  الالرجعي

بتة بواسطة مستخدم،  توفر التجميعات وسيلة مبسطة  كنتيجة لذلك،. على سبيل املثالمتابعة 
 .لتحفيز تكوينات حاملة هيدروكربون حتت أرضية

مشتمل على جمموعة جتميعات حقن جتسد ) 10(ًا نظام بئر ختطيطي 1يوضح شكل ] 0018[ 5 

خالل طبقات ) 12(متتد حفرة بئر  يف النموذج املوضح،. مسة واحدة أو أكثر للكشف احلايل
، يتم تثبيت اجلزء العلوي منه )14(األرض املختلفة ويكون هلا قطاع رأسي إىل حد كبري 

أيضًا قطاع أفقي إىل حد كبري ) 12(ئر يكون حلفرة الب). 14(ألمسنت فيه سلسلة غالف 
قد  كما هو موضح،). 20(والبذي ميتد خالل تكوين حتت أرضي حامل هيدروكربون ) 18(

يف جزء ثقب مفتوح حلفرة البئر ) 12(حلفرة البئر  )18(القطاع األفقي إىل حد كبري يتم إعداد  10 

يف جزء مت إكماله حلفرة ) 18(يتم إعداد القطاع األفقي  على أي حال، يف مناذج أخرى،). 12(
وأمسنت مرافق، بدون اخلروج من  )16(سلسلة الغالف ، بثقوب مالئمة معينة يف )12(البئر 

 .جمال الكشف

بيب  )12(حفرة البئر يكون موضوع داخل ] 0019[ وممتد من السطح عبارة عن كبل أ
بيب يوفر  ). 22( . إىل السطح) 20(ين جمرى ملوائع تكوين للحركة من التكو  )22(كبل األ 15 

بيب عند طرفه السفلي، يتم إقران   والذي قد مت تركيبه يف ) 24(إىل كبل إكمال  )22(كبل األ
كبل يشتمل  ). 20(ويقسم فرتة اإلكمال إىل فرتات إنتاج خمتلفة جبوار التكوين  )12(حفرة البئر 
 إلضافة إىل ذلك،). 28(على جمموعة من جتميعات شبكة حتكم يف الرمال  )24(اإلكمال 

ت تقوية  )24(كبل اإلكمال يشتمل   واليت توفر موانع تسرب مائع بني  ) 30(على جمموعة بطا
 20 .فرتات اإلنتاج املختلفة، مما يعني بذلك )12(حفرة البئر و  )24(كبل اإلكمال 

على (أساسًا لرتشيح مادة دقائقية  )26(جتميعات شبكة التحكم يف الرمال تعمل ] 0020[
يف حفرة ميكن أن يقيد ارحتال املادة الدقائقية . تيار مائع اإلنتاجخارج ) رمل ودقائق املثال،سبيل 
لقرب من منطقة حفرة البئر اإلنتاج بصورة خطرية )12(البئر  قد  يف بعض التطبيقات،. أو 



  
 جهاز حتكم يف دفق داخل واحد أو أكثرعلى  )26(جتميعات شبكة التحكم يف الرمال تشتمل 
جهاز قد يستخدم . )24(كبل اإلكمال إىل   تيار مائع اإلنتاجللتحكم يف معدل تدفق  مهيأ

بيب تدفق، أو فوهات، أو متاهات،  مقيد تدفق واحد أو أكثرمثايل  حتكم يف دفق داخل مثل أ
يف تطبيقات  على أي حال، عالوة على ذلك،. أو ماشابه ذلك، للتحكم يف معدل تدفق اإلنتاج

لتحسني النفاذية، واليت ميكن أن تعزز ) 20(من املرغوب أيضًا لتحفيز التكوين  قد يكون معينة، 5 

يف أحد أنواع عملية حتفيز، قد يتم حقن محض، مثل حملول محض . إنتاج موائع اإلنتاج
مبعدل تدفق أعلى  أجهزة التحكم يف الدفق الداخلعن طريق  )20(التكوين هيدروكلوريك، يف 

أجهزة قد يؤدي تدفق عكسي مثل هذا خالل . ق اإلنتاج املصممبصورة كبرية من معدل تدف
 .يف مائع املعاجلة هبوط ضغط عايل بصورة غري مقبولةإىل  التحكم يف الدفق الداخل

نظام ، قد يشتمل يف مائع املعاجلة هبوط ضغط عايل بصورة غري مقبولةمن أجل جتنب ] 0021[ 10 

اليت قد يتم وضعها داخل  )28(دة أو أكثر جتميعة حقن واحعالوة على ذلك على  )10(البئر 
يئة . كل فرتة إنتاج كما سوف يتم شرحه فيما يلي بتفصيل أكثر، أثناء التشغيل قد تتم 

بصورة منتظمة  )20(التكوين لتنفيذ عمليات حتفيز قادرة على معاجلة  )28(جتميعات احلقن 
ة بواسطة حقن مائع املعاجلة املرغوب مبعدل التدفق العايل ا هبوط ضغط ملرغوب، وبدون معا

 15 .عايل بصورة غري مقبولة

يف بيئة ثقب  )28(جتميعات احلقن  1جيب أن تتم مالحظة أنه بينما يوضح شكل ] 0022[
ر مغلفة )28(جتميعات احلقن مفتوح، تتم مناسبة  عالوة . جيداً بصورة مساوية لالستخدام يف آ

وجتميعة حقن ) 26(كم يف رمل واحدة جتميعة شبكة حت 1بينما يوضح شكل  على ذلك،
معدة يف كل فرتة إنتاج، سوف يدرك ذوو املهارة يف اجملال بسهولة أنه قد ) 28(مناظرة واحدة 

) 28(وأي عدد من جتميعات حقن ) 26(يتم نشر أي عدد من جتميعات شبكة حتكم يف رمل  20 

لنسبة إىل بعضها البعض داخل فرتة إنتاج خاصة بدون ا . خلروج من جمال الكشفي نسبة 
ت  1رغم ذلك يوضح شكل  إلضافة إىل ذلك، فرتات إنتاج متعددة مفصولة بواسطة بطا



  
، وقد يكون لفرتة اإلكمال أي عدد من فرتات إنتاج مبا يف ذلك فرتة مفردة بعدد )30(تقوية 

ت تقوية  ت تقوية ) 30(مناظر من بطا  ).30(أو بدون بطا

على هيئة معدة  )28(جتميعات احلقن  1ومع ذلك يوضح شكل  ،عالوة على ذلك] 0023[
، فإنه جيب أن يتم الفهم بواسطة ذوي املهارة يف اجملال )12(فرة البئر حل )18(القطاع األفقي يف 

ر ذات أشكال  )28(جتميعات احلقن أنه تكون  مناسبة جيدًا بصورة متساوية لالستخدام يف آ 5 

ر ر متعددة اجلانبية  اجتاهية أخرى مبا يف ذلك آ ر مائلة وآ ر منحرفة وآ وما شابه رأسية وآ
فإنه جيب أن يتم الفهم بواسطة ذوي املهارة يف اجملال أنه يتم استخدام  تبعًا لذلك،. ذلك

االستخدام للتعبريات االجتاهية مثل أعلى وأسفل وعلوي وسفلي وألعلى وألسفل ويسار وميني 
لنسبة إىل النماذج املوضحة كما يتم توضيحها يف  شابه ذلكوما وأعلى حفرة وأسفل حفرة 

األشكال، ويكون االجتاه ألعلى حنو السطح للشكل املناظر ويكون االجتاه ألسفل حنو قاع  10 

الشكل املناظر، ويكون االجتاه أعلى احلفرة حنو سطح البئر ويكون اجتاه أسفل احلفرة حنو طرف 
 .البئر السفلي

ب، يكون املوضح عبارة عن متثيالت ختطيطية 2أ و2 ن إىل األشكالإلشارة اآل] 0024[
تشتمل  كما هو مبني،. طبقًا لسمة واحدة أو أكثر للكشف، )35(لتجميعة كبل إكمال مثايل 

واحدة أو أكثر  الرجعيجتميعة صمام ، و )40(على أنبوبة قاعدة  )35(جتميعة كبل اإلكمال  15 

ععد حمدد  النموذج املوضحبينما يبني . )44(أو أكثر جهاز حتكم يف دفق داخل واحد ، و )42(
فإنه جيب أن يتم الفهم ، )44(وأجهزة حتكم يف دفق داخل ) 42( الرجعيمن جتميعات صمام 

أو أجهزة حتكم يف دفق /و) 42( الرجعيقد يتم استخدام أي عدد من جتميعات صمام  أنه
 )35(جتميعة كبل اإلكمال  ميكن أن تشكل. بدون اخلروج من جمال الكشف، )44(داخل 

على سبيل (يف بئر  )35(جتميعة كبل اإلكمال عندما يتم وضع ) 46(عمليات عزل منطقية  20 

 .من أجل منع تدفق عرضي ملوائع أثناء عمليات إنتاج بئر) 1لشكل  )12(حفرة البئر  املثال،

حتفيز أثناء  ملائع معاجلة) راجع األسهم( اجتاه التدفقأ 2بصفة خاصة، يوضح شكل ] 0025[
يتم أساسًا حتديد اجتاه تدفق املائع بواسطة الفرق بني الضغط . طور حتفيز بئر مثايل لعملية حفر



  
يف النموذج ). 1شكل ( )20(التكوين وضغط خارجي، أي ضغط ) 40(داخل أنبوبة القاعدة 

ناء أث ضغط التكوينأكرب من  )40(أنبوبة القاعدة أ، يكون الضغط داخل 2 املبني يف شكل
بواسطة مضخة  على سبيل املثال،، )40(أنبوبة القاعدة قد يتم تطبيق . عمليات التحفيز

يسري . )40(يف أنبوبة القاعدة  مائع التحفيزموضوعة عند السطح واليت يتم استخدامها حلقن 
 5 )20(التكوين ويتم يف النهاية حتريره يف  )40(أنبوبة القاعدة أسفل احلفرة خالل  مائع التحفيز

 .)44(أجهزة التحكم يف الدفق الداخل أو /و )42(جتميعات احلقن خالل ) 1شكل (

يف . ب اجتاه تدفق مائع اإلنتاج أثناء طور إنتاج بئر مثايل لعملية حفر2يوضح شكل ] 0026[
أكرب من الضغط داخل أنبوبة القاعدة ) 1شكل ( )20(التكوين يكون ضغط  النموذج املبني،

سوف يدرك ذوو . )40(يف أنبوبة القاعدة اإلنتاج قادر على التدفق  ولذلك يكون مائع) 40(
املهارة يف اجملال أنه يكون هذا الضغط التبايين طبيعي يف غياب ضغط خارجي جوهري مطبق  10 

واحدة أو  الرجعيجتميعة صمام جيرب هذا الضغط التبايين أن تظل  كما هو مبني،. أسفل احلفرة
يف  )20(التكوين بئر، مما يسبب بذلك دخول مائع اإلنتاج من مغلقة أثناء إنتاج  )42(أكثر 

 .)44(أجهزة التحكم يف الدفق الداخل بصورة مفردة أو أساساً خالل  )40(أنبوبة القاعدة 

) 50(، يكون املوضح عبارة عن جتميعة حقن مثالية 3إلشارة اآلن إىل شكل ] 0027[
قد تشتمل  كما هو مبني،. حد أو أكثر للكشفمستخدمة لعمليات حتفيز بئر، طبقًا لنموذج وا 15 

حيث قد ) 54(واليت تعني فتحة واحدة أو أكثر ) 52(على أنبوبة قاعدة  )50(جتميعة احلقن 
قد . أو إعدادها بطريقة أخرى) 66(مناظر واحد أو أكثر  الرجعييتم إجالس جتميعة صمام 

وجتميعة وصلة ) 56(علوية عالوة على ذلك على جتميعة وصلة  )50(جتميعة احلقن تشتمل 
وملحقة بصورة مؤمنة إليها بواسطة حلام أو  )52(أنبوبة القاعدة موضوعة حول ) 58(سفلية 

واليت توفر ) 60(جمموعة قنوات  )58(جتميعة الوصلة السفلية قد تعني . وسيلة مناسبة أخرى 20 

قد توفر  إضافية،بصورة بديلة أو . يف حفرة البئرو  )50(جتميعة احلقن مسار حلقن مائع من 
قد يتم . يف حفرة البئرو  )50(جتميعة احلقن مسار حلقن مائع من  )56(جتميعة الوصلة العلوية 



  
عند أطراف ) 58(، )56(إىل كال جتميعيت الوصلة العلوية والسفلية ) 62(إقران جلبة خارجية 

 .)50(تجميعة احلقن متقابلة ل

نبوبة أل) 54(داخل الفتحة ) 64(وليجة قد يتم وضع حلقة  يف النموذج املوضح،] 0028[
بواسطة  )54(الفتحة داخل  )64(حلقة الوليجة قد يتم بصورة حمكمة إقران . )52(القاعدة 

حلقة الوليجة قد تكون  على أي حال، يف مناذج أخرى،. حلام، أو لولبة، أو تقنيات إحلاق مماثلة 5 

ا بتوا )54(الفتحة توافق ضغط يف  )64( لقة الوليجة قد يكون حل. فق تداخلومثبتة يف مكا
يف بعض . فيه )66( الصمام الالرجعيجتميعة قطر داخلي مكيف احلجم وحتتجز  )64(

ً ) غري مصور(على امتداد  )64(حلقة الوليجة قد تشتمل  النماذج، جتميعة مصمم حملاذاة قطر
حبيث يتم توجيه أي  )52(أنبوبة القاعدة أو أجزاء مكونة منها مع /و )66( الصمام الالرجعي

وليس يف  )50(تجميعة احلقن يف االجتاه احملوري ل )66( الصمام الالرجعيجتميعة مائع مفرغ من  10 

تجميعة كما ميكن أن يتم إدراكه، قد متنع مثل هذه احملاذاة سابقة التحديد ل. االجتاه احمليطي
كل اجللبة  )66( الصمام الالرجعي قد يكون للجلبة  كما هو موضح،). 62(إىل حد كبري 

جتميعة والذي يضمن أنه تظل  )66( الصمام الالرجعيجتميعة عالقة توافق قريب مع ) 62(
الصمام تجميعة وتظل أجزاء مكونة ل )64(حلقة الوليجة بت يف  )66( الصمام الالرجعي

 15 .مهيأة بصورة مالئمة وموجهة أثناء التشغيل )66( الالرجعي

ب، يكون املوضح عبارة عن مناظر قطاع عرضي 4أ و4 شكالإلشارة اآلن إىل األ] 0029[
الصمام جتميعة قد تكون . طبقًا لنموذج واحد أو أكثر، )100(مثالية  الرجعيلتجميعة صمام 

، 3لشكل  )66( الصمام الالرجعيجتميعة مماثلة لبعض اخلصوص إىل  )100( الالرجعي
إلشارة إليها الصمام جتميعة أ 4يد، يوضح شكل لتحد. ولذلك قد يتم الفهم األفضل 

، )3شكل ( )52(يف أنبوبة القاعدة بشكل مغلق والذي يقيد تدفق مائع  )100( الالرجعي 20 

يف شكل مفتوح والذي يتيح تدفق مائع حتفيز إىل  الصمام الالرجعيجتميعة ب 4ويوضح شكل 
 الصمام الالرجعيجتميعة يف منوذج واحد أو أكثر، قد تشتمل ). 1شكل ) (20(التكوين احمليط 

والذي يؤدي إىل أو تكون ) 106(واليت تعني ممر اسطواين ) 104(على جسم صمام  )100(



  
مائعيًا مع الداخل، ) 108(قد يتصل املدخل ). 108(مقرن مائعيًا بطريقة أخرى إىل مدخل 

أو يشكل  )104(جسم الصمام قد يعني ). 3شكل ( )52(نبوبة القاعدة أل على سبيل املثال،
قد يعني  يف بعض النماذج،. )106(داخل املمر  )110(مقعد جسم صمام ريقة أخرى بط

 )52(أنبوبة القاعدة مع  )106(املمر جمموعة جماري واليت توصل مائعيًا ) 108(املدخل 
 5 ).3شكل (

وحر احلركة  )106(داخل املمر ) 102(قد يتم بصورة قابلة للحركة وضع مكبس ] 0030[
ً بصفة عامة  يف التكوين احمليط  حقن مائع التحفيزمن أجل التحكم يف  )106(اخل املمر دحمور

عبارة عن كرة كروية بصفة  )102(املكبس قد يكون  يف أحد النماذج،). 1شكل ) (20(
ت أو ما شابه ذلك املكبس قد يشتمل  على أي حال، يف مناذج أخرى،. عامة، مثل حممل كر

قص، أو متعدد أضالع، على أشكال أخرى، على سبيل امل )102( ثال وليس احلصر، خمروط  10 

 .أو بيضاوي، أو توليفات منها، أو ما شابه ذلك

غطاء صمام مهيأ الستقبال ) 114(قطاع اسطواين  )104(سم الصمام قد يكون جل] 0031[
القطاع إىل  )112(غطاء الصمام يتم ميكانيكيًا تثبيت  يف بعض النماذج،. حوهلا )112(

، على سبيل املثال وليس احلصر، بواسطة حلام، أو حلام حناس، أو تعشيق )114(االسطواين 
غطاء الصمام قد يكون  يف مناذج أخرى،. بصورة لولبية، أو توليفات منها، أو ما شابه ذلك 15 

بدون توافق ضغط على القطاع االسطواين حبيث يتم توليد توافق تداخل بني املكونني،  )112(
مقعد غطاء و ) 116(فتحة مركزية  )112(غطاء الصمام قد يعني . اخلروج من جمال الكشف

القطاع االسطواين إىل  )112(غطاء الصمام ، وعندما يتم بصورة مناسبة إقران )118(صمام 
مقعد غطاء وقد يعشق  )106(املمر مائعيًا مع  )116(الفتحة املركزية ، قد تتصل )114(

قد . )114(القطاع االسطواين لصيق مع  أو يكون بطريقة أخرى يف تالمس )118(الصمام  20 

حلقة فعال الستقبال ) 120( Oأيضًا على جتويف حلقة حرف  )104(جسم الصمام يشتمل 
حلقة و  )104(جسم الصمام فيه واليت توفر مانع تسرب وحامل بني ) غري مبينة( Oحرف 
 ).3شكل ( )64(الوليجة 



  
واليت ) 122(جمموعة منافذ تفريغ  )104(جسم الصمام قد يعني  كما هو مبني،] 0032[

ً من  املدخل يف اتصال مائع مع  )122(منافذ التفريغ قد تكون . )106(املمر متتد قطر
أ 4فقط يف األشكال ) 122(بينما يتم توضيح منفذي تفريغ . )106(املمر عن طريق  )108(
بدون اخلروج ، )122(ب، سوف يتم اإلدراك أنه قد يتم استخدام أكثر من منفذي تفريغ 4و

ً حماذاة واحد أو أكثر من  يف منوذج واحد أو أكثر،. من جمال الكشف منافذ التفريغ قد تتم حمور 5 

ً خالله )112(غطاء الصمام معينة يف ) 124(مع منافذ تفريغ مناظرة  )122( . وممتد حمور
جسم معينة يف ) 124(، )122(قد توفر منافذ التفريغ احملاذية بصورة متماسة  كنتيجة لذلك،

تجميعة واخلارج ل )106(املمر اتصال مائع بني  )112(غطاء الصمام و  )104(الصمام 
 )112(غطاء الصمام قد يكون  على أي حال، يف مناذج أخرى،. )100( الصمام الالرجعي

ً، حبيث توفر  واخلارج  )106(املمر اتصال مائع مباشر بني  )122(منافذ التفريغ أقصر حمور 10 

 .)100( الصمام الالرجعي تجميعةل

، ولذلك قد تتم )122(منافذ التفريغ قد يتم بصورة متضادة وضع  كما هو موضح،] 0033[
سم زوج من منافذ تفريغ موضوعة بصورة مضادة  سوف يتم اإلدراك، ). 122(اإلشارة إليها 

بينة غري م) 122(منافذ تفريغ إضافية  )112(غطاء الصمام أنه قد يكون ل على أي حال،
قد تكون منافذ  يف بعض النماذج،. ب4أ و4بصفة خاصة يف مناظر القطاع العرضي لألشكال  15 

ً عن  ب بواسطة 4أ و4املبينة يف األشكال  )122(منافذ التفريغ التفريغ اإلضافية منحرفة زاو
ً عن على أي حال، يف مناذج أخرى،. ◌ْ  90حوال   قد تكون منافذ التفريغ اإلضافية منحرفة زاو

 90ب بواسطة أشكال زاوية أكرب أو أقل من 4أ و4املبينة يف األشكال  )122(منافذ التفريغ 
كما سوف يتم إدراكه، يتيح هذا حماذاة انتقائية ملنافذ التفريغ ). ◌ْ  45 على سبيل املثال،(ْ◌ 

 20 .)104(سم الصمام جل )122(منافذ التفريغ مع  )112(غطاء الصمام املعينة يف ) 124(

،  )122(منافذ التفريغ مع  )124(منافذ التفريغ عندما تتم حماذاة  لى سبيل املثال،ع] 0034[
 منافذ التفريغب، قد يتم إىل حد كبري منع تدفق خالل 4أ و4كما هو مبني يف األشكال 

على  )112(غطاء الصمام ذه الطريقة، قد حيدد وضع انتقائي ل). غري موضحة(اإلضافية 



  
لتايل ) 122(موعة من منافذ التفريغ أي جم )104(جسم الصمام  متاحة للتدفق واليت قد حتدد 

. )100( الصمام الالرجعيجتميعة املقاومة إىل تدفق مواجه بواسطة مائع املعاجلة املتحرك خالل 
منطقة  )112(غطاء الصمام املعينة يف  )124(نافذ التفريغ قد يكون مل يف منوذج واحد أو أكثر،
جسم الصمام املعينة يف  )122(نافذ التفريغ يدة أقل من منطقة التدفق ملتدفق واليت تكون مق

الصمام جتميعة ، واليت متكِّن ضبط معدل التدفق وهبوط الضغط ملائع املعاجلة خالل )104( 5 

 .، كما هو مشروح فيما يلي بتفصيل أكثر)100( الالرجعي

عندما تتم . )100( رجعيالصمام الالتجميعة سوف يتم اآلن شرح عملية مثالية ل] 0035[
منافذ مع واحد أو أكثر من  )112(غطاء الصمام ل )124(منافذ التفريغ بصفة عامة حماذاة 

على أنه  )100( الصمام الالرجعيجتميعة ، قد يتم متييز )104(سم الصمام جل )122(التفريغ 
مع أو إجالس  )102(املكبس قبل عملية حتفيز، قد يتم تعشيق . يكون يف شكله األكثر تقييداً  10 

يف هذه اهليئة، سوف يتصل أي ضغط مظهر . )110(مقعد جسم الصمام بطريقة أخرى على 
ثري احنراف )112(غطاء الصمام ل )116(الفتحة بواسطة حفرة البئر خالل  ، والذي يكون له 

 )102(املكبس مينع مانع التسرب املتكون بني . )106(داخل املمر ألسفل  )102(املكبس 
 )108(املدخل اتصال مائع بني ) )110(مقعد جسم الصمام أي، ) (104(الصمام وجسم 

 15 .)104(جسم الصمام املعينة يف  )122(منافذ التفريغ و 

من مقهد  )102(املكبس قد يتم رفع  على أي حال، ، عملية التحفيزمبجرد أن تبدأ ] 0036[
إىل مستوى  )100( رجعيالصمام الالجتميعة عندما يصل الضغط داخل ) 110(جسم الصمام 

مقعد مقابل  )102(املكبس كاف للتغلب على ضغط حفرة البئر املضاد والذي حيافظ على 
، )110(مقعد جسم الصمام من  )102(املكبس مبجرد أن يتم رفع . )110(جسم الصمام 
ثري   20 املكبسإىل منطقة أكرب على  )100( الصمام الالرجعيتجميعة ل الضغط الداخلييتم اآلن 

يف الشكل  )100( الصمام الالرجعيجتميعة والذي يعين أنه يكون احلفاظ على ضغط  )102(
كما هو واضح أفضل . )100( الصمام الالرجعيجتميعة املفتوح أقل من الضغط املطلوب لفتح 

حىت تعشيق  )106(املمر يف ) أي حمورً (ألعلى  )102(املكبس ب، قد يسري 4يف شكل 



  
يئة . وتكوين مانع تسرب معه )118(مقعد غطاء الصمام  يف منوذج واحد على األقل، قد تتم 

يف هذا . )116(الفتحة املركزية ليتم إجالسه داخل أو سد إىل حد كبري  )102(املكبس 
عن  )100( الصمام الالرجعيجتميعة الشكل املفتوح، يكون مائع املعاجلة قادر على دخول 

 )122(منافذ التفريغ خالل  )100( صمام الالرجعيالجتميعة ويغادر  )108(املدخل طريق 
 5 .)112(غطاء الصمام ل )124(منافذ التفريغ و  )102(سم الصمام جل

 الصمام الالرجعيجتميعة املعاىن عرب  الضغط التبايينقد يؤثر  يف بعض النماذج،] 0037[
املمر ل ، مؤقتًا على األقل، داخ)102(املكبس حبيث قد يكمن  )102(املكبس على  )100(
مقعد جسم الصمام أو  )112(غطاء الصمام بدون تكوين مانع تسرب مع إما  )106(
ميكن أن يتيح شكل مثل هذا مغادرة . ، ولكن يتم اتزانه بدًال من ذلك بني السطحني)110(

غطاء الصمام املعينة يف  )116(الفتحة خالل ) 1شكل ( )20(التكوين إىل  مائع التحفيز 10 

 ).124(و) 122(نافذ احلقن أو خالل م/و )112(

جتميعة داخل  الضغط الداخليكاملة، قد يتم خفض   عملية التحفيزعندما تكون ] 0038[
قد ينزل . حىت مل يعد كافيًا للتغلب على ضغط حفرة البئر املضاد )100( الصمام الالرجعي

نية  )102(املكبس  صمام مقعد جسم الحىت إعادة تعشيق  )106(داخل املمر عندئذ مرة 
يف هذا الشكل املغلق، يتم بصفة عامة منع موائع . أ4، كما هو مبني أفضل يف شكل )110( 15 

 الصمام الالرجعيجتميعة خالل ) 3شكل ( )52(أنبوبة القاعدة اإلنتاج مرة أخرى من دخول 
)100(. 

ب، يكون املوضح عبارة عن مناظر قطاع عرضي 5أ و5 إلشارة اآلن إىل األشكال] 0039[
وأكثر . للكشف طبقًا لنموذج واحد أو أكثر، )200(مثالية أخرى  الرجعيعة صمام لتجمي

يف الشكل املغلق،  )200( الصمام الالرجعيتجميعة أ منظر قطاع عرضي ل5حتديداً، بني شكل  20 

يف الشكل املفتوح، مما  )200( الصمام الالرجعيتجميعة ب منظر قطاع عرضي ل5ويبني شكل 
قد يتم الفهم األفضل ). 1شكل ( )20(التكوين ائع التحفيز إىل يتيح بذلك تدفق حر ملو 

ب، حيث يتم استخدام أرقام 4أ و4إلشارة إىل األشكال  )200( الصمام الالرجعيتجميعة ل



  
ة ة لبيان عناصر مشا لألشكال  )100( الصمام الالرجعيجتميعة كما هو مع . مرجعية مشا

والذي  )104(جسم الصمام على  )200( جعيالصمام الالر جتميعة ب، قد تشتمل 4أ و4
كما هو . )108(املدخل أيضاً  )104(جسم الصمام قد يعني . )106(املمر االسطواين يعني 

أو يشتمل بطريقة أخرى على جمرى  )108(املدخل ب، قد يتم متيز 5أ و5مبني يف األشكال 
املمر  اتصال مائع بني ومهيأة لتوفري )104(جسم الصمام املعينة يف ) 202(واحدة أو أكثر  5 

) 202(قد يتم إعداد كل جمرى دخول ). 3شكل ( )52(نبوبة القاعدة والداخل أل )106(
لنسبة إىل احملور املركزي ل) 106(حميطيًا حول اجلزء السفلي للمر  لممر ويوفر شكل مائل بزاوية 

)106(. 

 )104(لصمام جسم اداخل ) 204(قد يتم إعداد مغنطيس  يف بعض النماذج،] 0040[
) 206(داخل حز  )204(املغنطيس قد يتم إجالس  على سبيل املثال،. )108(املدخل جبوار  10 

قد متتد جماري  كما هو موضح،. )104(جسم الصمام  اجلزء السفلي منمعني بصفة عامة يف 
، حبيث ال )206(حول حميط قطري للحز  )104(جسم الصمام خالل ) 202(الدخول 

ولكن تكون بطريقة أخرى معدة حميطياً ) 206(أي جزء من احلز ) 202( تقطع جماري الدخول
يف مناذج . عبارة عن مغنطيس دائم )204(املغنطيس قد يكون  يف بعض النماذج،. حول احمليط

عبارة عن مغنطيس كهريب مهيأ للتحويل بني أساليب عمل  )204( قد يكون املغنطيس أخرى، 15 

 .ممغنطة وغري ممغنطة

جتميعة داخل  الضغط الداخليكاملة، قد يتم خفض   عملية التحفيزتكون  عندما] 0038[
قد ينزل . حىت مل يعد كافيًا للتغلب على ضغط حفرة البئر املضاد )100( الصمام الالرجعي

نية  )102(املكبس  مقعد جسم الصمام حىت إعادة تعشيق  )106(داخل املمر عندئذ مرة 
يف هذا الشكل املغلق، يتم بصفة عامة منع موائع . أ4، كما هو مبني أفضل يف شكل )110( 20 

 الصمام الالرجعيجتميعة خالل ) 3شكل ( )52(أنبوبة القاعدة اإلنتاج مرة أخرى من دخول 
)100(. 



  
ب، يكون املوضح عبارة عن مناظر قطاع عرضي 5أ و5 إلشارة اآلن إىل األشكال] 0039[

وأكثر . للكشف ًا لنموذج واحد أو أكثرطبق، )200(مثالية أخرى  الرجعيلتجميعة صمام 
يف الشكل املغلق،  )200( الصمام الالرجعيتجميعة أ منظر قطاع عرضي ل5حتديداً، بني شكل 

يف الشكل املفتوح، مما  )200( الصمام الالرجعيتجميعة ب منظر قطاع عرضي ل5ويبني شكل 
قد يتم الفهم األفضل  ).1شكل ( )20(التكوين يتيح بذلك تدفق حر ملوائع التحفيز إىل  5 

ب، حيث يتم استخدام أرقام 4أ و4إلشارة إىل األشكال  )200( الصمام الالرجعيتجميعة ل
ة ة لبيان عناصر مشا لألشكال  )100( الصمام الالرجعيجتميعة كما هو مع . مرجعية مشا

والذي  )104(جسم الصمام على  )200( الصمام الالرجعيجتميعة ب، قد تشتمل 4أ و4
كما هو . )108(املدخل أيضاً  )104(جسم الصمام قد يعني . )106(املمر االسطواين يعني 

أو يشتمل بطريقة أخرى على جمرى  )108(املدخل ب، قد يتم متيز 5أ و5مبني يف األشكال  10 

املمر ومهيأة لتوفري اتصال مائع بني  )104(جسم الصمام املعينة يف ) 202(واحدة أو أكثر 
) 202(قد يتم إعداد كل جمرى دخول ). 3شكل ( )52(نبوبة القاعدة ألوالداخل  )106(

لنسبة إىل احملور املركزي ل) 106(حميطيًا حول اجلزء السفلي للمر  لممر ويوفر شكل مائل بزاوية 
)106(. 

 15 )104(جسم الصمام داخل ) 204(قد يتم إعداد مغنطيس  يف بعض النماذج،] 0040[

) 206(داخل حز  )204(املغنطيس قد يتم إجالس  بيل املثال،على س. )108(املدخل جبوار 
قد متتد جماري  كما هو موضح،. )104(جسم الصمام  اجلزء السفلي منمعني بصفة عامة يف 

، حبيث ال )206(حول حميط قطري للحز  )104(جسم الصمام خالل ) 202(الدخول 
بطريقة أخرى معدة حميطياً  ولكن تكون) 206(أي جزء من احلز ) 202(تقطع جماري الدخول 

يف مناذج . عبارة عن مغنطيس دائم )204(املغنطيس قد يكون  يف بعض النماذج،. حول احمليط 20 

عبارة عن مغنطيس كهريب مهيأ للتحويل بني أساليب عمل  )204( قد يكون املغنطيس أخرى،
 .ممغنطة وغري ممغنطة



  
) 3شكل ( )502(أنبوبة القاعدة خل ، يزيد الضغط داعملية التحفيزمبجرد أن تبدأ ] 0043[

ضغط  على سبيل املثال،. )110(مقعد جسم الصمام خارج  )102(املكبس وتعمل على دفع 
خالل جمرى دخول واحدة أو أكثر  )106(املمر إىل  عملية التحفيزاملائع املؤثر ألن يتم توصيل 

ضغط حفرة البئر ى وقد تصل يف النهاية إىل مستوى كاف للتغلب عل )108(لمدخل ل) 202(
املكبس مبجرد أن يتم رفع . )204(املغنطيس و  )102(املكبس وقوى جذب بني  املضاد 5 

ثري )110(مقعد جسم الصمام من  )102( الصمام تجميعة ل الضغط الداخلي، يتم عندئذ 
والذي يعين أنه يكون احلفاظ على  )102(املكبس إىل منطقة أكرب على  )100( الالرجعي
يف الشكل املفتوح أقل من الضغط املطلوب لفتح  )200( الصمام الالرجعي جتميعةضغط 
يئةب، قد 5كما هو واضح أفضل يف شكل . )200( الصمام الالرجعيجتميعة  املكبس  تتتم 

وتكوين  )118(مقعد غطاء الصمام حىت تعشيق  )106(املمر  داخلألعلى  لالنتقال )102( 10 

يئة يف منوذج واحد على . مانع تسرب معه ليتم إجالسه داخل  )102(املكبس األقل، قد تتم 
يف هذه اهليئة، يكون مائع املعاجلة  .)116(الفتحة املركزية بطريقة أخرى أو سد إىل حد كبري 

جتميعة ويغادر  )108(املدخل عن طريق  )200( الصمام الالرجعيجتميعة قادرًا على دخول 
ومنافذ الفريغ  )202(سم الصمام  جل )122(غ منافذ التفريخالل  )200( الصمام الالرجعي

 15 .)112(غطاء الصمام ل) 114(

 الصمام الالرجعيجتميعة املعاىن عرب  الضغط التبايينقد يؤثر  يف بعض النماذج،] 0044[
املمر ، مؤقتًا على األقل، داخل )102(املكبس حبيث قد يكمن  )102(املكبس على  )200(
مقعد جسم أو  )112(غطاء الصمام كانيكي مع إما بدون تكوين مانع تسرب مي )106(

ميكن أن يتيح شكل مثل هذا . ولكن يتم اتزانه بدًال من ذلك بني السطحني، )110(الصمام 
غطاء املعينة يف  )116(الفتحة خالل ) 1شكل ( )20(التكوين إىل  مائع التحفيزمغادرة  20 

 ).124(و) 122(أو خالل منافذ احلقن /و )112(الصمام 

جتميعة داخل  الضغط الداخليكاملة، قد يتم خفض   عملية التحفيزعندما تكون ] 0045[
املدمج وقوة  حىت مل يعد كافيًا للتغلب على ضغط حفرة البئر املضاد )100( الصمام الالرجعي



  
نية  )102(قد ينزل املكبس ). 204(واملغنطيس  )102(اجلذب بني املكبس  عندئذ مرة 

نية تعشيقالحىت  )106(داخل املمر  ، كما هو مبني أفضل )110(مقعد جسم الصمام  مرة 
يف هذا الشكل املغلق، يتم بصفة عامة منع موائع اإلنتاج مرة أخرى من دخول . أ5يف شكل 

 .)200( الصمام الالرجعيجتميعة خالل ) 3شكل ( )52(أنبوبة القاعدة 

يئة االخرتاع احلايل جيدًا الكتساب ا] 0046[ ت واملميزات املشار إليها لذلك، تتم  لنها 5 

تكون النماذج اخلاصة املكشوف عنها من قبل . وأيضًا تلك اليت تكون مالزمة يف هذا الطلب
توضيحية فقط، حيث قد يتم تعديل وممارسة االخرتاع احلايل بطرق خمتلفة ولكن مكافئة واضحة 

ال يتم  عالوة على ذلك،. بلذوي املهارة يف اجملال أصحاب االستفادة من الشرح يف هذا الطل
قصد حتديدات إىل التفصيالت اإلنشاء أو التصميم املبني يف هذا الطلب، غري كما هو مشروح يف 

يكون من الواضح لذلك أنه قد يتم تغيري النماذج التوضيحية اخلاصة . عناصر احلماية التالية 10 

هذه التغيريات داخل جمال  املكشوف عنها من قبل، أو دجمها، أو تعديلها ويتم اعتبار كل مثل
قد تتم ممارسة االخرتاع املكشوف عنه بصورة توضيحية يف هذا الطلب . وروح االخرتاع احلايل

بينما يتم شرح تركيبات وطرق . بصورة مناسبة يف غياب أي عنصر مكشوف عنه يف هذا الطلب
ت أو خطوات خمتلفة" متضمن"أو " حمتوي على"أو " مشتمل على"بداللة  ، ميكن أن مكو

ت واخلطوات املختلفة" تتكون من"تتكون الرتكيبات والطرق أساساً من أيضاً أو  قد ييغري  . املكو 15 

حينما يتم الكشف عن . كل األعداد وقيم املدى املكشوف عنها من قبل بواسطة كمية معينة
مدى رقمي حبد سفلي وحد علوي، يتم حتديدًا الكشف عن أي عدد وأي مدى مشتمل واقع 

إىل حوايل  aمن حوايل "من الصورة (بصفة خاصة، جيب أن يتم فهم كل مدى قيم . اخل املدىد
b" من "، أو بصورة مكافئةa  إىلb  ًمن "أو بصورة مكافئة " تقريباa-b  ًمكشوف عنها يف ") تقريبا

أيضاً، يكون للتعبريات . داخل املدى الواسع من القيمهذا الطلب لبيان كل عدد ومدى مشتمل  20 

عناصر احلماية معانيها السائدة املعتادة ما مل يتم تعيني خالف ذلك صراحة وبوضوح بواسطة  يف
يتم تعيني أدوات النكرة كما هو مستخدم يف عناصر احلماية يف  عالوة على ذلك،. مصدر الرباءة

إذا ُوجد أي نزاع يف . هذا الطلب لتعين واحد أو أكثر من واحد من العنصر الذي يدخله



  
ئق أخرى واليت قد االستخ دامات لكلمة أو تعبري يف هذه املواصفة وبراءة واحدة أو أكثر أو و

 .يتم دجمها يف هذا الطلب بصفة مرجع، جيب أن يتم تبين التعريفات املتمشية مع هذه املواصفة

  



  
  عناصر احلماية

1  
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4  
5  
6  
7  
8  
9  
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 :مشتملة على جتميعة صمام الرجعي -1

وممر اسطواين يوصل بصورة  ,منفذ تفريغ واحد أو أكثر ,لجسم صمام يعني مدخ
عالوة على ذلك  جسم الصمام، ويعني منفذ التفريغ الواحد أو أكثر املدخل مع مائعية

 ؛ وداخل املمر مقعد جسم صمام
واليت توصل بصورة  ويعني فتحة فيه جسم الصمام مهيأ ألن يتم إقرانه إىل غطاء صمام
؛ ومقعد غطاء صمام يوفر غطاء الصمام عالوة على ذلكو . ايناملمر االسطو  مائعية مع

املكـبس يعشـق  شـكل مغلـق حيـث وقابـل للحركـة بـني داخـل املمـرمكبس كروي موضوع 
 املـدخل ومنفـذ التفريـغ الواحـد أو أكثـر ملنع اتصال مـائع بـني مقعد جسم الصمام الكروي

 تيح اتصال مائع بنيوي مقعد غطاء الصمام املكبس الكروييعشق  وشكل مفتوح حيث

 .املدخل ومنفذ التفريغ الواحد أو أكثر

1  
2  
 

يشــتمل املــدخل علــى  ، حيــث)1(جتميعــة الصــمام الالرجعــي طبقــاً لعنصــر احلمايــة  -2
  .جمموعة جماري واليت توفر اتصال مائع بني املمر وداخل أنبوبة قاعدة

1  
2  
 

 ســم الصــماميكــون جل حيــث، )1(جتميعــة الصــمام الالرجعــي طبقــاً لعنصــر احلمايــة  -3
 .قطاع اسطواين قابل للتعشيق مع غطاء الصمام

1  
2  
 

يــتم بصــورة قابلــة للولبــة  ، حيــث)3(جتميعــة الصــمام الالرجعــي طبقــاً لعنصــر احلمايــة  -4
  .سم الصمامتعشيق غطاء الصمام إىل القطاع االسطواين جل

1  
2 

يـتم توافـق ضـغط غطـاء  يـث، ح)3(جتميعة الصمام الالرجعي طبقـاً لعنصـر احلمايـة  -5
  .سم الصمامالصمام على القطاع االسطواين جل



  

1  
2  
3  
4  
 

تشـــتمل عـــالوة علـــى  ، حيـــث)3(جتميعـــة الصـــمام الالرجعـــي طبقـــاً لعنصـــر احلمايـــة  -6
معــــني يف غطــــاء الصــــمام ومهيــــأ حملــــاذاة بصــــورة  منفــــذ تفريــــغ واحــــد أو أكثــــرذلــــك علــــى 
مـن أجـل تـوفري اتصـال مـائع بـني  سم الصمامجل منفذ التفريغ الواحد أو أكثرمتماسة مع 
  .جتميعة الصمام الالرجعياملمر وخارج 

1  
2  
 

، عنـــدما يف الشـــكل ، حيـــث)1(جتميعـــة الصـــمام الالرجعـــي طبقـــاً لعنصـــر احلمايـــة  -7
  .إىل حد كبري الفتحة املعينة يف غطاء الصمام املكبس الكروياملفتوح، يسد 

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
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 :مشتملة على صمام الرجعي جتميعة -8

وممر اسطواين يوصل بصورة ، منفذ تفريغ واحد أو أكثر، و جسم صمام يعني مدخل
عالوة على ذلك  جسم الصمام، ويعني منفذ التفريغ الواحد أو أكثر املدخل مع مائعية

 ؛ وداخل املمر مقعد جسم صمام

واليت توصل بصورة  فيهويعني فتحة  جسم الصمام مهيأ ألن يتم إقرانه إىل غطاء صمام
؛ ومقعد غطاء صمام يوفر غطاء الصمام عالوة على ذلك، و املمر االسطواين مائعية مع

مقعد  يعشق املكبس شكل مغلق حيث وقابل للحركة بني داخل املمرمكبس موضوع 
وشكل مفتوح  املدخل ومنفذ التفريغ الواحد أو أكثر ملنع اتصال مائع بني جسم الصمام

املدخل ومنفذ التفريغ  ويتيح اتصال مائع بني مقعد غطاء الصمام كبسيعشق امل حيث
 ؛ والواحد أو أكثر

  .ومهيأ إلمالة املكبس حنو الشكل املغلق جسم الصماممغنطيس معد داخل 

1  
2  
 

يكــون املغنطــيس عبــارة  ، حيــث)8(جتميعــة الصــمام الالرجعــي طبقــاً لعنصــر احلمايــة  -9
  .عن مغنطيس دائم



  

1  
2  
 

يكون املغنطـيس عبـارة  ، حيث)8(ميعة الصمام الالرجعي طبقاً لعنصر احلماية جت -10
  .عن مغنطيس كهريب

1  
2  
 

يــتم إعــداد املغنطــيس  ، حيــث)8(جتميعــة الصــمام الالرجعــي طبقــاً لعنصــر احلمايــة  -11
  .جبوار املدخل جسم الصمامداخل حز معني يف 

1  
2  
3  
 

يشـــتمل املـــدخل  ، حيـــث)11(احلمايـــة جتميعـــة الصـــمام الالرجعـــي طبقـــاً لعنصـــر  -12
على جمموعة جماري دخول والـيت تـوفر اتصـال مـائع بـني املمـر وداخـل أنبوبـة قاعـدة، ويـتم 

  .وإعدادها حميطياً حول حميط قطري للحز جسم الصمامتعيني جماري املدخل يف 

1  
2  
 

عبـارة يكون املغنطـيس  ، حيث)8(جتميعة الصمام الالرجعي طبقاً لعنصر احلماية  -13
  .مقعد جسم الصمامعن 

1  
2  
 

يـتم صـنع املكـبس مـن  ، حيـث)8(جتميعة الصمام الالرجعي طبقاً لعنصر احلماية  -14
  .مادة مغنطيسة حديدية

1  
2  
 

يكون املكبس عبـارة  ، حيث)14(جتميعة الصمام الالرجعي طبقاً لعنصر احلماية  -15
  .عن كرة كروية

1  
2  
3  
4 

تشــتمل عــالوة علــى  ، حيــث)8(ي طبقــاً لعنصــر احلمايــة جتميعــة الصــمام الالرجعــ -16
معــني يف غطــاء الصــمام ومهيــأ للمحــاذاة بصــورة  منفــذ تفريــغ واحــد أو أكثــرذلــك علــى 
مـن أجـل تـوفري اتصـال مـائع بـني  سم الصمامجل منفذ التفريغ الواحد أو أكثرمتماسة مع 
  .جتميعة الصمام الالرجعياملمر وخارج 
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 :طريقة لتنظيم حقن مائع حتفيز يف تكوين حتت أرضي، مشتملة على -17

جتميعة صمام ، وألنبوبة القاعدة التكوين حتت األرضيإعداد أنبوبة قاعدة داخل 
منفذ ، و جسم صمام يعني مدخل تجميعة الصمام الالرجعيمعدة معها، ول الرجعي

منفذ التفريغ الواحد  املدخل مع رة مائعيةوممر اسطواين يوصل بصو ، تفريغ واحد أو أكثر
عالوة على ذلك مكبس موضوع بصورة قابلة  تجميعة الصمام الالرجعي، ولأو أكثر
 ؛ وداخل املمرللحركة 

معني يف املمر حبيث يتم  مقعد جسم صمامجذب املكبس مغنطيسيًا يف تعشيق مع 
ملدخل ومنفذ التفريغ ااحنراف املكبس إىل شكل مغلق والذي مينع اتصال مائع بني 

 ؛ والواحد أو أكثر
إلحــداث حتــرك املكــبس بــني الشــكل  مبعــدل كــايف يف أنبوبــة القاعــدةحقــن مــائع التحفيــز 

 غطــاء صــماماملعــني يف  مقعــد غطــاء صــمام يعشــق املكــبس وشــكل مفتــوح حيــث املغلــق
 سطوايناملمر اال، وتوفر الفتحة اتصال مائع بني ويعني فتحة فيه جسم الصماماملقرن إىل 

  .التكوين حتت األرضيو 

1  
2  
3  
 

عـــالوة  حقـــن مـــائع التحفيـــزيشـــتمل  ، حيـــث)17(الطريقـــة طبقـــاً لعنصـــر احلمايـــة  -18
إلحــــداث تعشــــيق املكــــبس الفتحــــة  مبعــــدل كــــايف حقــــن مــــائع التحفيــــزعلــــى ذلــــك علــــى 

  .ويشكل مانع تسرب ميكانيكي معها

1  
2  
3  
  

 

عـــالوة  حقـــن مـــائع التحفيـــزيشـــتمل  ، حيـــث)17(الطريقـــة طبقـــاً لعنصـــر احلمايـــة  -19
التكـوين للتغلـب علـى تبـاين ضـغط بـني  مبعـدل كـايف حقـن مـائع التحفيـزعلى ذلك على 
  .وداخل أنبوبة القاعدة حتت األرضي



  

1  
2  
3  

يشـــتمل جـــذب املكـــبس مغنطيســـياً  ، حيـــث)17(الطريقـــة طبقـــاً لعنصـــر احلمايـــة  -20
 جســم الصــماميس معــد داخــل عــالوة علــى ذلــك علــى جــذب املكــبس مغنطيســياً مبغنطــ

  .ومهيأ إلمالة املكبس حنو الشكل املغلق
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