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الطلب:   113340516 رقه 

 ٍـ  21/06/1434 تارٓخ اإلٓدا  :
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 املراج :
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CN          2268162             19/11/1997و 

CN        101240859            29/12/2010و 
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   العيزٖ مطلق بً مظارٖ  اسه الفاحص:

[73]  ٗ  علٕ حمند علٕ( 2 فْلٕ ربٔ  ٍظاو :مالك الرباٛ

 حامد( 4 الظعراّٖ ابرأٍه امحد ابرأٍه( 3 الشنحاٌ

 ال عبداهلل عبدالرمحً عبداحملشً( 5 اليعٔنات رجاٛ

  الظٔخ

  املنلك٘ العربٔ٘ 11421الرٓاض  800( ص. ب 1 عيْاىُ:

  املنلك٘ 11421الرٓاض  800( ص. ب 2الشعْدٓ٘ 

  11421الرٓاض  800( ص. ب 3العربٔ٘ الشعْدٓ٘ 

الرٓاض  800( ص. ب 4املنلك٘ العربٔ٘ الشعْدٓ٘ 

 800( ص. ب 5املنلك٘ العربٔ٘ الشعْدٓ٘   11421

   املنلك٘ العربٔ٘ الشعْد11421٘ٓالرٓاض 

( 5 اردىٕ( 4 مصرٖ( 3 سعْدٖ( 2 كيدٖ( 1جيشٔتُ:  

 سعْدٖ

 تيقٔطال ميي  ميزلٕ ماٛ صيبْر  اسه االخ ا : [54]

Dripping-free domestic water faucet 

ٓتعلــق االخــ ا  ا ــالٕ بصــيبْر مٔــاِ جدٓــد       :امللعــص[57] 

ــه       ط التصــئ   طــكا رقـ ـٔـ   (1ســَا االســتعداو ّ بشـ

ــٙ صــ  ٛ  ناوٓظــتنا عل اٛ ّ مــا ــاٜٕ االهــاِ  ن( عيــد   ٍـْـ   ثي

ــيبْر    ــدخا الصـــ ــرّٖ صـــــناو  ( ّ 9مـــ قابـــــا   (13 كـــ

ـْـ  ــد  ــــر    للطفــ ــيبْر  عيــ ــد 15الصــ  تظــــ ٔا (. ّٓعتنــ

ــٙ صــــيبْر ال ٘  علـــ ــادة ث ثــــ ــ  مل مبـــ ــا املْاٜـــ ّ  ٔكاىٔكـــ

 ٌ ــٕ: القـــاىْ كنٔـــ٘     ّ مبـــدن حفـــ   العـــاو لل ـــا ات   ٍـ

 ٘ ــاىٌْ  ا ركــ اٜا.     ّ قـ ـْـ ــاو الصــلب٘ ئ الشـ طفـْـ اسجشـ

ــ٘ فــتح الصـيبْر     ــاٜٕ االهــاِ  صــناوال ٓشــنحففـٕ حال  ثي

ٛ  سٖ ن(  ا ض  ٍـــْـ بــــا ٔز نعلــــٙ حآّــــ٘  ــــر       حمبـــْـ

ــتح الصــــيبْر ّ      ــاٛ فــ ص اــــ طُ نثيــ ـٔـ ــيبْر   ( بتيفــ الصــ

اٛ       ــق صـــناو ا ــْـ ــ  1ٓذلـــك عــًـ طرٓــ ــ   ( حــ صـــا بــ

اٛ     ـْـ ــ ط   8ّ  5فــــتحو خــــرّ  ا ـــ ص اـــ (. بعــــد تيفـــٔـ

ض ّ اإلســـتنرار ئ دّراٌ ال   ـْـ اٛ احملبـ ـْـ ــناوا ـ ثيـــاٜٕ   صـ

 ن(  ٓتــدفق املــاٛ بظــدٗ مـًـ خــ ل صــناو املــاٛ        االهــاِ

٘ ( ّ ٓعنـــــا علـــــٙ    2  ( 13الكـــــرّٖ    صـــــناو ال  احـــــ

رٗ ىفــا   ــ  متن        ٌ املــاٛ صــر  ئ صـْـ اثــا  جاىبٔــا كـْـ

ــ٘ جاىبٔــــ٘      ـًـ خــــ ل فتحــ ــرصب (12مــ ٛ   قــ  خــــرّ  املــــا

ــك  (. 11  ي ٓ بعــد ذلـ ـْـسـْـ ٖ  طفـ ــرّ ( 13  الصــناو الكـ

نمــا ئ   (.15  مـًـ  ــر  الصــيبْر    تــدفق املٔــاِ  ب نحتشــ ّ

ــ  الكامــــا   ــق  ــ ــ٘ ال لــ ــبب  ٍنــــال    حالــ ــيبْر بشــ للصــ

ــبط املشــــتعدو  فٔ  ٖ َـــ ــرّ ــناو الكـــ ــا 13  الصـــ ( بفعـــ

٘ ّ ٓ ا ـٔـ ــ٘  جلاذبٔــ٘ اسراـ ــد فتحـ ــيبْر شـ ــر  الصـ ( 15   ـ

اٛ        ــٙ تقلٔــا ح ــه ا ـْـ ّ تعنــا قطــرات املــاٛ املتشــرب عل

ــاد اـــ طُ    نٌ    ض ّ ا دٓـ ـْـ ــ  اـــ ط   احملبـ ــاّٚ مـ ٓتشـ

ب     ــدخااملــاٛ عيــد نىبـْـ ط 9  الصــيبْر  مـ ـٔـ . ( فٔقــف التيقـ

ــيبْر ــَه ئ املقــــ    الصــ ــٙ املــــاٛ مـــًـ     ٓشــ ا فــــاى علــ

ــ     ـًـ طرٓـــق ميــ ــدو    ا ـــدر عــ ــال عــ ــربُ بـــالتيقٔط حــ تشــ

ــق الكامـــــــــا للصـــــــــيبْر بْاســـــــــط٘     ٍنـــــــــال   ال لـــــــ

 .املشتعدم 
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 صنبور ماء منزلي يمنع التنقيط 

Dripping-free domestic water faucet 

الوصف الكامل  
 خمفية االختراع

بشكل و ، المباني جميع أنواع تركيبيا في التي يمكن المياه المنزلية صنابيرالحالي ب االختراع يتعمق
فواقنند  لمنننعيتفنناو ن منع بعاننيما  الصننمامات صننبور مينناه يشننتمل ومنف توظيننم نننووين مننأدق ب
 بسبب إغفال المستخدم غمق الصنبور بشكل كامل. المياه

تنقننيط الصننننابير يعتبننر مننن المشننك ت الشنننا عة فنني المبنناني سننواء كاننننت و مننن الجنندير بالننذكر أن  5 
خاصة أو وامة. حيث تشير الدراسات أن تنقنيط الصننبور الواحند بمعندل نقطنة فني كنل هانينة ييندر 

يب من األختام كل سنة. ويحدث التنقيط وادة بسبب ودة ووامل وىي: التسر  لتر 0022ما يقارب 
لمصنبور من ق التام مغليعي في الصنبور أو إحدى قطعو، أو ودم ا، خمل تصنالمطاطية لمصنابير

 .غير مباليالالمستخدم 

و لعل العديد من صنابير المياه المنزليو المتوفرة حاليا باألسنواق تسنتخدم صنمام انغط يتحنر  ونن  12 
. ىذا النوع من الصنابير يتعرض صمامطريق دوران مقبض الصنبور وده مرات قبل فتح أو غمق ال

بو بمرور الوقت و ي حظ التسرب في ىذا النوع من نقطة خروج المياه في  األختام المطاطيةم لتم
نياينننة الصننننبور. فننني المقابنننل يسنننتخدم ننننوع أخننننر منننن الصننننابير الصنننمامات الكروينننة حينننث يننننتحكم 

بشنكل أقنل مننن  الصننبور مقنبضالمسنتخدم فني مسنتوى تندفق الميناه منن الصنننبور ونن طرينق دوران 
حنندث أو  ق الصنننبور جينندا.غمننق و لكنننو لننم يحننل مشننكمو التنقننيط وننند إىمننال المسننتخدم الننوع السنناب 15 

فنننتح و غمنننق الصنننمامات ونننن طرينننق حساسننننات  النننذي بنننو مينننزةو  األننننواع كنننان الصننننبور الكيربننني،
 دامو فنني حالنننةإسنننتخإمكانيننة ويبنننو غنن ء همننننو و ونندم  إال أن اننو ية تشننعر بحركنننة ينند المسننتخدم،

 .الكيربيانقطاع التيار 

ووفقا لمتقنيات المتاحة التي تم الكشم ونيا في التقنية السابقة و التي تعتبنر ذات صنمة بالصننبور 
فني صمام كنروي لإلحتفاظ بأخرى تستخدم اغط السا ل  اتون تصاميم صمامفقد كشفت  المقترح 02 

 : وتشمل ىذه مواع الغمق
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 طمبو ، 5270250 و 0206005 و 0550655 و 0007712م ارقاألمريكية أاالختراع  براءات
األمريكني بنراءة االختنراع  طمنبو  ، A12057200 /0211رقم األمريكني المسنجل بنبراءة االختنراع 

الصننننمام تحرينننن  تشنننمل تصننننميمات جميننننع ىنننذه الغينننر أن . A12222015/0210رقم المسنننجل بنننن
 تصننميماتىنذه الكمننا أن .  اءتنندفق المناند باتجنناه صنمام أو ال وقنع داخننلمإلننف مننا جانبينًا إ ويالكنر 

مسنتخدمين الالتسرب بسبب إىمال و ال تعالج أو تتطرق لمشكمة فقط  الماء تنظيم تدفقإلف تيدم  5 
غينر  بنراءاتبعنض ىنذه الفننن .  وباإلانافة إلنف ذلن ، االستخدامبعد  بشكل كامل صنابيرإغ ق ال
 . المقترح إلختراعاب مباشرارتباط  مرتبطة

ال تحتوي  تدفق السوا ل باستخدام آليات أخرىأخرى تنظم  اتصماملومف تصاميم  تم العهور و قد
 و 0251552رقنننننننام األمننننننريكيتين أذلنننننن  براءتننننننني االختننننننراع ، و مننننننن ومنننننني صننننننمام كننننننروي بنننننننداخميا

تسننتخدم أساسننا لحمايننة  تيناألخيننر  تينصننمامات الموصننوفة فنني تمنن  البننراءالغينر أن  .5017177 12 
 التنقيط الناتجو وننومشكمة  منزليةنابير المياه البصخطوط األنابيب؛ ومن هم غير مرتبطة مباشرة 

 بعد االستخدام. تامغمق ق المستخدم لمصنبور غمودم 

رد االبوادة تتعرض فييا خطوط اإلمداد لمماء التي  في المباني اءصنابير م توجد إاافة إلف ذل ،
. من ىذا النوع األخير الصنبور المصنع بصمام اغط مستمر إلف مماء الساخنلخطوط اإلمداد  وأ

 15 االختراعي تبراءفي  المنشورة و أحدث أنواع التصاميم الموجودةمن و ىو  السيرامي  مع رافعة من
 األوروبية ختراعاالبراءة كذل   و، A1  072155 DEرقمو ، DE 06115222رقم تين األلماني
غير أن  .A20210106666WO b المسجمة برقمختراع االبراءة و ، A1  2057060 EPرقم

ومف بعض  بخطوط األمداد المياه إحتوتإذا و يتمم  كسر بسيولةربما يىذا النوع من الصمامات 
ا النوع من التصاميم لمصنبور ينظم ىذكما يظل . صمبةالرمل أو غيرىا من المواد الحبيبية الأجزاء 
د تاما بع غمقا لصنبورا غمقالتسرب بسبب إىمال المستخدمين مشكمة قي تبولكن  الماء تدفق 02 
 . قا مة لم تحل ستخداماإل

رد وصم موجز لبراءات االختراع ذات الصمة من تم  المذكورة أو ه ويسمط ن في الفقرة التالية،
 .ختراع المقترحبينيا و بين اإلالاوء ومف االخت فات الر يسية 

 تدمتدفق السوا ل"، ق تصريمأو  لوقمجياز "بعنوان:  0007712رقم األمريكية ختراع اإلبراءة  
بسيولة  ويمكن بقايب و مرتبطيقع في مقعد  كرويلمتحكم في تدفق السوا ل ون طريق صمام  آلية 05 
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ونن طرينق  ويصنمام الكنر ال حرين ومنف ميكانيكينة ت عتمد.  الجياز يميكانيكيا مع الفتح الكرة حري ت
 ةمسنناىمال فنننن إلننف ذلنن ، إلاننافةينندفع الكننرة إلننف واننع الفننتح.  وبا حيننثيرة اقاننيب المعننالحركنة 

اقترح وجود محور قايب حيث  الكرةلتحر   ةالمطموبتقميل القوة في  في ىذه الفكرة تكمنالر يسية 
تندفق، بننداًل منن األجيننزة السنابقة التنني المنع اتجنناه  °122إلننف ° 02تتننراوح بنين مينل يرة بزاويننة االمعن

 5 اغط السا ل.اد  يبقاال حركةلقوة كبيرة  احتياج، مما أسفر ون °162 تستخدم وادة زاوية

 ملتشنني لمينناه"، وا قمننغل (مؤقننتي )تننوقيت "جينناز بعنننوان 0550655رقننم  اإلختننراع األمريكيننةبنراءة 
مبينت و  بناألنبوبل تصم "مؤقت" ابط الوقتلوجياز  كرويحتوي ومف صمام ي لمماء أنبوبومف 
لينذا . المسناىمة الر يسنية محددة سنمفالمسماح بتدفق المياه لفترة  كرةقت والؤ تربط بين الم و قطعة لو
. مجنال التنقنيطمننع و لنيس  مندد زمنينة مطموبنة، وقنات وأتمقا يًا في المياه تدفق  ىي تحديدلجياز ا

مهنننال ري  فننني أوقنننات و لفتنننرات محنننددةتمقا ينننًا مينناه فننني تننندفق ال اتننو منننرتبط بتطبيقنننات النننتحكمتطبيق 12 
 مكبس يزيح الكرة ميكانيكيا.الجياز يعتمد ومف فإلف ذل ،  اافةإلوبا  .الحدا ق والمروج

 التني "و محبس تحكم هنا ي اإلتجاه مجمعصمام بعنوان " 0206005رقم اإلختراع األمريكية براءة 
 اتجننناه التنننندفق، بنننداًل مننننن المسنننتخدم منننن إختينننناريمكننننن  تحكنننم هنننننا ي اإلتجننناهتصنننميم لمحننننبس قننندم ت

مقعنندين التصنميم فقنط.  يتانمن التقميدينة التني تنتحكم فني تندفق السنا ل فني اتجناه واحند  الصنمامات
صننننمام بال رتبطمننن متصنننل بسننناقخنننارجي  قنننبضمماسننن  و غطننناء باإلانننافة إلننننف و ، كنننروي صنننمامل 15 
الخنارجي.  مينزة  لممقنبضومنف الحركنة الميكانيكينة  ويكنر صنمام الالإزاحنة تمند تع.   تحريكول ويكر ال

متدفق؛ باإلاافة ل ينمختمفاتجاىين  واع التشغيل ليناسبأنو يمكن لممستخدم تحديد  لتصميماىذا 
وممينة انغط السنا ل ودون تسنرب أهنناء ل يكنون معنرض بينمنا الصنمام اسن إلنف إمكانينة إصن ح الم

 ص ح. اإل

ا صنمامقندم و التني ت" صنمام كنروي سنريع الحركنة"بعننوان  5270250رقنم  اإلختراع األمريكيةبراءة  02 
التندفق. وإلونادة التندفق يقنوم وانو م لوقنومنف كنرة مسنا ل العنالي لانغط التنثهير  كرويا يعتمد ومنف

ومنننف. أآخننر ومننف شننكل ممننم حمزوننني هابننت بتولينند قننوة ميكانيكيننة جانبيننة تقننوم بتحرينن  الكننرة إلننف 
ىذا االختراع بشكل خاص التطبيقنات التني يكنون فيينا تندفق السنوا ل بتنردد ونالي ومفناج   ويناسب

كرة صنبورنا المقترح والذي يختص بالمياه بحيث تنشث قوة الدفع ال زمة، وىنا يبرز االخت م بين ف

-٤-
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كمنا  - الموصنوم فني ىنذه البنراءة ، بينمنا يخنتص الصنمام الكنروي السنريع الحركنة)المنزلينة( البمدينة
 .لوقت الطيران خاصة بالتحميل الطيفيبتطبيقات  أجيزة األشعة الجزي ية ال - يشير مختروو

 ذو هنننا ي االتجننناه صننمام"بعنننوان   A12057200 /0211رقنننم طمننب بننراءة اإلختننراع األمريكيننة 
أكهنر منن كوننو  أساسنا لمسنيطرة ومنف تندفق السنوا ل اسنتخدمصنمام  فقد قدم فكرة "محبس تحكم كروي

مانعا لمتنقيط. ومجال ىذا االختراع يتعمق بثجيزة التحكم ومتابعة تدفق السوا ل من خ ل الم حظة  5 
في الناق ت البحرية أو المستخدمة البصرية التدفق   قاييسالبصرية لمستوى  وحركة السوا ل  في م

 وما شابو ذل . المفاو ت و خطوط األنابيب

 ي التي تعمل"حنفية الماء المنزلبعنوان  A12222015/0210رقم طمب براءة اإلختراع األمريكية 
ون يكن أوالحديقنة  يسنتخدم فنيصننبور ميناه منزلني ل اصنفو  الذي قدموقايب تنشيط"، و  طفوبصمام 

ويخنتص ىننذا الصننبور بننالتحكم بتندفق الميناه أكهننر منن منننع  .مهبنت ومنف جنندار المننزل مننن الخنارج 12 
التسرب أو التنقيط، حينث يقنوم الصنمام الكنروي بمننع التندفق منن خن ل الانغط العنالي لمسنا ل فني 

  منع اتجناه التندفق بتحرين 162°حالة الغمق، وفي حالة الفتح يقنوم قانيب التنشنيط المهبنت بزاوينة 
النننذكر رقنننم  ةالسننابقاألمريكينننة ختنننراع اإل، وىنننذا شنننبيو ببننراءة كينننة خارجيننةالكننرة منننن خنن ل قنننوة ميكاني

0007712. 

مجمووننننة متنووننننة مننننن تننننم نشنننر الصننننمامات الكرويننننة الطافينننة، فقنننند اسنننتخدام  وبصنننرم النظننننر وننننن 15 
التني السنيرامي ، و مصننووة منن انزالقني التي استخدمت صنمامات تحنول لنوحي  رمصنابيل التصاميم
تين رقم األلماني االختراعتي براءبيا )مهال  واحد ذراع وجود بسببيدر المياه وراة ليا أقل أنيعتقد 

06115222 DE رقننم، وA1  072155 DE ،  رقنننم األوروبيننة ختنننراعاالبنننراءة و كننذلA1  
2057060 EP) .  البناردة  الميناه لخمنط أساسنااألخينرة النذكر  ىذه الوحندات استخدام ، يتمومع ذل
 02 ومنف كنلالانغط  تسناوي ، ولكنينا تتطمنبمميناهمعيننة مرغوبنة لدرجة حرارة  محصول ومفل والساخنة

المنناخ  فني منناطق، ال سنيما منن العنالم كهينرةفني منناطق  بوبي التغذية لمماء البارد و الساخن.أن من
الاننغط ينناه تحننت وجننود أنابيننب إمننداد لمموكننذل   نننادرا يكننون السنناخنةإمنندادات المينناه نظننام ، الحننار

يمكننن ، السننيرامي صننمامات التحننول المننوحي االنزالقنني المصنننووة مننن مننع  ولكننن حتننف .المسننتمر
التننننني يتوقنننننع فيينننننا إىمنننننال المقتنننننرح خاصنننننة فننننني األمننننناكن  الهنننننانوي ويالكنننننر  صنننننماماسنننننتخدام فكنننننرة ال

 05 .األماكن العامة أو في المدارسكما ىو الحال مه  المستخدمين لغمق الصنابير بشكل تام 

-٥-
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إىمننننال  بسننننببالتنقننننيط لعنننن ج مشننننكمة  سننننابق ذكرىننننا لننننم تتعننننرض بشنننكل حقيقننننيالجمينننع األنننننواع ف 
التنقيط في محاولة لمحد من ىدر المياه بسبب و  .تاما بعد االستخدامغمقا  لغمق الصنابير المستخدم

رخنيص ويقاني ومنف فنرص  وبشنكل بسنيط صننبور لم جديند والحفاظ ومف المياه، نقندم ىننا تصنميم
تنر  المقنبض مفتنوح جز ينا بعند االسنتخدام.  يق الصننبور أو غمنالمسنتخدم  ما ييمنلحتف وند يطالتنق
فني أي وقنت تقريبنا  دوره فقنطربنع  دوران المقنبضإلف ذل ، فننو ينظم التندفق منن خن ل  اافةإلوبا 5 

 .ل ستخدام

 الوصف العام لالختراع

، خ فا لمتقنية سيل التصنيع و بسيطصنبور ىدم ىذا اإلختراع في اوء ما تقدم ىو توفير 
استنادا كروي   صمام حركةب لمسماح اليواء المحبوس تخفيم اغطالصناوية السابقة، يعتمد ومف 

أياا  ىو المقترح صنبورال اليدم من الميكانيكية. بدال من الييدروليكية لتدفق المياهإلف التثهيرات  12 
تسرب نتيجة التي قد ت الحفاظ ومف المياه لفييدم إ من حيث أنو مختمم ون الصنابير السابقة

باإلاافة إلف أن ىذا  .بعد االستعمال مفتوحة جز يالمصنابير  غير قصدب تر  المستخدمين
تدفق يؤدي أياا إلف  التحكم في الخارجي و تدوير المقبض ل قوة صغيرة الجديد يتطمب الصنبور
 .دورة كاممة جزء من من خ ل المياه

، يتحقق ىذا اليدم ون طريق الصنبور المواح مقطع رأسي بو في االختراع ووفقا ألحد نماذج 15 
  هنا ي االتجاه )أ( وند ىواء و ماء مامو الذي يشتمل ومف ص 1شكل رقم 

(. في حالة فتح 15الصنبور )وند مخرج  (17كروي قابل لمطفو )صمام و  (2)مدخل الصنبور 
بالحيز أومف حاوية مخرج الصنبور  محبوس ىواء ألي)أ(  هنا ي االتجاه صمامال يسمحالصنبور 

( حين يصل بين فتحتي 1)ج( بتنفيس اغطو أهناء فتح الصنبور و ذل  ون طريق صمام اليواء )
هنا ي  صمام(. بعد تنفيس اغط اليواء المحبوس و اإلستمرار في دوران ال6و  5خروج اليواء ) 02 

الكروي  صمامال زاحة ( و يعمل ومف إ0) )أ(، يتدفق الماء بشدة من خ ل صمام الماء االتجاه
( بالقرص 10كون الماء يخرج في صورة نفاث غير متماهل من خ ل فتحة جانبية ) جانبيا( 17)
(.  15من المخرخ ) تدفق المياهب محو تس الطفو ون طريق( 17) الكرة سوم تطفوبعد ذل  (. 11)

( بفعل الجاذبية 17ستخدم، فتيبط الكرة )أما في حالة الغمق غير الكامل لمصنبور بسبب إىمال الم
( و تعمل قطرات الماء المتسرب ومف تقميل حجم اليواء 15األراية و تسد فتحة المخرج ) 05 
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( فيقم 2المحبوس و ازدياد اغطو إلف أن يتساوى مع اغط الماء وند أنبوب المدخل )
يمي التالي و و سوم تتاح جوانب و مميزات أخرى لإلختراع من الوصم التفص  التسريب.

 وناصر الحماية المرفقة.

 شرح مختصر لمرسومات

تواح ترابط أجزاء  واع الغمقفي  محل االختراع صنبورال في قطعية صورة. 1شكل رقم  5 
 .الصنبور اله هة: أ، ب، ج

بقرص التهبيت  كذل  دليل دوران مقبض الصنبورو  ميواء والماءلهنا ي المام . الص0شكل رقم 
 .الجزء )أ(في  الدا ري

 الماء مع الصمام تدفقالقرص دليل  مخرج الماء وصيل اتفالجزء )ج( و يواح . 7شكل رقم 
 12 . الخاتم المطاطي و الكروي
 .في واع الغمق صنبورملمسقط أفقي . 0رقم  شكل

 في واع بداية الفتح حين يتم تنفيس اغط اليواء المحبوس. صنبور.  مسقط أفقي لم5رقم  شكل

في واع الفتح التام حين تتدفق الماء بعد إزاحة الصمام  صنبور. مسقط أفقي لم5رقم  شكل
 الكروي.

 15 الوصف التفصيمي:

لماء و ا ميواءلصمام هنا ي  الجزء)أ( (:1)انظر الشكل  ةاجزاء ر يسي ةمن ه ه يتكونصنبور ال
ومنو يتم تغذية الصنبور ام في الجزء )أ( صمىو الجسم الر يسي الذي يحتوي ال (ب) الجزء، معا

من و  ويصمام الكر الحتوي ومف يالجزء )ج( ، و بالماء من خ ل اتصال مع أنبوب مصدر الماء
 اء.فق الميتد وخ ل

تساود في تحقيق وظيفة  كي أجزاء تفصيمية كل من ىذه األجزاء الر يسية اله هة يتكون من  02 
 .و وصفيا ومف النحو التالي الصنبور

-٧-

٤٦٩٢



 

سننمح ت ( النذي يتكنون منن فتحنو صنغيرة0 رقنم شننكل)انظنر  (1)ينواء الصنمام  ينريظ ،(أ)فني الجنزء 
واليواء الخارجي  بالحيز أومف حاوية مخرج الصنبور )أي أومف الجزء ج( محبوسال يواءبنتصال ال

)راجنع شنكل  وندما يتم محاذاة اله هة في نفنس الوقنت (6)و  (5) تسريب اليواءمن خ ل فتحات 
يسمح و جزء )أ( لمأسطواني في الجذع  تجويمتثلم من يو  (0) ءماالصمام أياا يظير  .(1رقم 

 5 بعناد واأل.  ويتم اختينار (2)مدخل المتصل بالمع أنبوب المياه  التجويم بمرور المياه وند محاذاة
لمصنننمامين أن يكونننا فننني سننمح يال  بمنننا (0)وصنننمام المينناه ( 1يننواء )ال صنننمامبنننين محننوري  الزوايننة

(.  0و  0اليواء والماء )انظر الشكل  بينيحدث أي تداخل ال و بذل  ؛ الوقت سنففي  واع الفتح
ال تجرج هم و من ، (1)وصمام اليواء  (6) الماء داخل فتحو تسريب اليواءجد او ت ودموىذا يامن 

 موجننودة ومننف (5) تجنناويم.  وىنننا  ه هننة (5) فتحننو تسنريب اليننواءالخننارج وننن طريننق  ميناه إلننف
تصنال إ منناطقالمناء فني  وألينواء المننع تسنرب ( 0) ينةمطاطخنواتم هن ث انافة جزء )أ( إلال جذع 12 
( يحنندد مجننال 7ويحتننوي الجنزء )أ( ومنني دلينل ).  بنين الجننزء )أ( و الجنزء )ب( الت مسننية سنطحاأل

( المهبت بثسفل الجزء )ب(. و 0الدوران لمصمام الهنا ي داخل تجويم موجود في القرص الدا ري )
ان لمصمام الهنا ي محدود بثبعاد األجزاء و لكن غالبنا تكنون زاوينة الندوران أقنل منن يكون مجال الدور 

مما يجعل اسنتخدام الصننبور سنيل بعكنس األننواع األخنرى التني تحتناج ألكهنر  -درجة تقريبا  152
 15 من دوره إلتمام الفتح أو الغمق.

مجينز بسنن ربنط لانمان ( لينتم تركيبنو مباشنرة بمصندر المناء و ىنو 2بنو تجوينم )فالجزء )ب( أما 
غمننق التجوينم النناتج وننن وممينة تصنننيع ( ل12)التركينب الجيند مننع المصندر وقند تننم إانافة قطعنة 

الموجننود ( 7)( يحتننوي ومني تجويننم دا ننري خناص بالنندليل 0القنرص النندا ري ))ب( كمننا أن  الجنزء
 .(7و  0)انظر شكل رقم  بالجزء )ب( في إتصالوبالجزء )أ( 

 02 1  الشكل)( 10( بو تجويم أو فتحة غير متماهمة )11يشتمل ومي قرص دا ري )فالجزء )ج( أما 
الصننمام  ومنف جاننب منن نفناث ( تكنوين تيننار منا ي11فني القنرص ) (10)وظيفنة التجوينم و  (3 و

و يننتم وانع خنناتم  (15)مننن موقعينا فننوق فتحنو خننروج المناء مننن الصننبور  زيح الكنرةممنا ينن ويالكنر 
المننناء منننن الصنننننبور لانننمان وننندم التسنننريب بنننين الكنننرة والسننننطح ( ونننند فتحنننو خنننروج 10مطننناطي )

( بحينث تسنتقر الكنره 17) الجزء )ج( و قطر صنمام الكنرةالداخمي من الجزء )ج(. يتم اختيار أبعاد 
حتنف ( ونند غمنق الصننبور وتغمنق الكنرة فتحنو خنروج المناء 10بقوة الجاذبية فنوق الخناتم المطناطي ) 05 

-٨-

٤٦٩٢



 

صمام غير المبالي. و  من المستخدمالتام الغمق ودم ناتج من  تنقيط داخل الصنبورفي حال وجود 
الكرة مع الخاتم  لامان تماس سطح يةب ستيك كرة مفرغة مصنووة من مادة يتكون من( 17الكرة )

لمناء لتطفنو فنوق المناء ونندما تتحنر  حركنة بسننيطة و تكنون كهافنة الكنرة أقنل منن ا (،10المطناطي )
 المتدفق مع فتح الصنبور. النفاهيتيارالماء جانبا بفعل 

ن أاالسنننتخدام األول لمصنننبور المقتنننرح مننن المفتنننرض  واآلن يننتم شننرح فكنننرة ومننل الصننننبور. فثهننناء 5 
كما في الشكل  (0) والماء (1) لكل من اليواءالتام غمق لفي حالة ا الصمام الهنا ي بالجزء )أ( يكون
 أسفل صمام اليواء والماء مممنوء بناليواء (ج)في الجزء  العموي . وفي ىذا الحالة يكون الحيز0رقم 
تننندوير بننندء (. اآلن وننند 15وننند المخنننرج )( 10) المطننناطي خنناتمجاسنن ة ومنننف ال( 17)والكنننرة  فقننط

( وبننذل  1) اليننواء سننيفتح صنمام (5)شنكل  اتجناه وقننارب السنناوةفنني )أ(  مقنبض الصنننبور بنالجزء
وننند  فنني األسننفل( 17)( والكننرة )أ الجننزءبننين فنني الحيننز اننغط اليننواء المحبننوس  ناننمن أن يكننون 12 

خ ل  الخارجي اليواء ون طريق دخولمساو لماغط الجوي الخارجي، ويحدث ذل  ( 15)المخرج 
. 5ق كمنا فني الشنكل غمن( فني حالنة 0حتنف ىنذه المحظنة يكنون صنمام المناء ) (.6) و( 5الفتحنات )
ممننا  (5شننكل رقننم )مفتننوح ( 0صننمام المناء ) يصننبح مقنبض الصنننبور،تنندوير اسننتمرار و ببعند ذلنن  

 ةغينر المتماهمن الفتحنةمن خ ل  (ب)سمح بتدفق الماء الماغوط أسفل المجرى األفقي في الجزء ي
( يدخل الماء باغط غير متماهل حول الكرة 10)ودم تماهل الفتحة . وبسبب (11بالقرص ) (10) 15 
 يتمنو ذلن  رفنع لمكننرةو  ابتنداءابسنبب كمينة التحنر  المخزنننة فني المناء جانبنا ( فيقنوم بندفع الكنرة 17)

(. خن ل فنتح صنمام 15ما يسمح بجريان الماء خن ل مخنرج الصننبور ) - بسبب قوة الطفوألومف 
( قد أغمنق تمامنا بسنبب وندم التقناطع بنين حركنة الينواء والمناء فني 1( يكون صمام اليواء )0الماء )

( إلنننف 6و  5) الينننواءمخننارج منننن ال يخننرج المننناء لنننو سننابقا و نانننمن أن إلشنننارة االصنننبور كمنننا تننم 
 02 .الخارج

يننتم  (0 – 5الصنننبور )شنكل رقننم لغمننق وكنس وقننارب السناوة فنني اتجنناه بتندوير مقننبض الصننبور 
( من خ ل الفتحات 1وند فتح صمام اليواء )الخارجي ، هم يدخل اليواء أوال (0غمق صمام الماء )

منن الجرينان  ثينش ربما البيمنع تولد أي اغط سما  –العموي بالجزء )ج( الحيز  ( ليمأل6( و)5)
غمننق السنننريع (. الاننغط السننالب النننناتج وننن ال0ء )غمنننق السننريع لصننمام المننناالغيننر منننتظم بسننبب ال

( 17قد يتسبب في تعمق بعض الماء في الجزء )ج( مما يتسبب فني طفنو الكنرة ) (0) لصمام الماء 05 
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بالننداخل الينواء انغط لنة عادمدخنول الينواء الخنارجي فنني ىنذه المرحمنة تنتم فنوق ىنذا المناء. وبسنبب 
( 17) مننناء ونننالق فننني الجنننزء )ج( لمخنننروج وبالتنننالي سنننتثخذ الكننننرةأينننة الانننغط الجنننوي ممنننا سنننيدفع ب

 (.  15( وند المخرج )10) واعيا فوق الخاتم المطاطي

المسنننتخدم  ونندم غمننقحالننة و فنني  مصنننبور سننتعاد نفنننس النندورة السننابقة،خننر لآ تتننابعي فنني اسننتعمال
وندم تكنون كمينة ذلن  فني سيتسنبب ( ناسنيا مفتوحنا جز ينا)كثن يتركو  كامل ( بشكل0صمام الماء )ل 5 

(، ممنا 17والتي تمزم لتحري  الكرة ) (10) ةغير المتماهم الفتحةكافية لتيار الماء الخارج من  حركة
أي أقنل  هوانيبنال أهناء فترة نسبيا قصيرة )تقدر سيؤدي إلف تراكم المياه فوق الكرة في الجزء )ج(، و

الحيز العموي سيؤدي تراكم المياه ىذا إلف تقميل الحيز المتاح لميواء المحبوس في  من دقيقة ومميا(
يصنننل حينمننا  )ج( إلننف أقننل مننا يمكننن ممننا سننيؤدي إلننف رفننع اننغط اليننواء المحبننوس، و مننن الجننزء

اه مننن ( سنيمنع تسنرب المين0انغط ىنذا الينواء المحبنوس إلنف قيمنة انغط المناء قبنل صنمام المناء ) 12 
منعو لخرى لمصنبور مقارنة بالصنابير االوتيادية أميزة ىذه عتبر ت الصمام وبالتالي من الصنبور. و

 انطر المسنتخدمالحالنة سي هلتسريب وند تر  المستخدم لمصنبور غينر مغمنق تمامنا. وفني مهنل ىنذا
التنالي وب المحبنوس انغط الينواء لتنفنيسوكنس وقنارب السناوة اتجناه إلف تدوير مقبض الصنبور ب

 (.0فتح صمام الماء )حين يرى خأيتدفق الماء مرة 
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عناصر الحماية
 نتيجةحال عدم الغمق الكامل لمصنبور  التنقيطالتسرب بصنبور مياه يعمل عمى منع  -1

 عمى:الصنبور بعد االستخدام، ويشتمل  إىمال المستخدمين
ئيسي األول يكون ثنائي اإلتجاه ويتكون من الصمام الر فيو صنبور ذو صمامين  -

تدفق الماء عند مدخل الصنبور كالىما يتحكم في ( و 2( وصمام ماء )1صمام ىواء )
تعمل عمى تنفيس تعمو انبوب تدفق الماء الرئيسي و ( 8يوجد بو فتحة صغيرة )و ، (9) 5 

ين اإلنتقال من حال الغمق إلى حال ضغط اليواء المحبوس داخل الصنبور وذلك ح
( في محور دوران مقبض الصنبور تسمح بدخول 5عمى فتحة صغيرة ) يحتوي الفتح

محبوس المضغوط أثناء فتح اليواء الخارجي أثناء غمق الصنبور أو خروج اليواء ال
( يثبت مع أسفل جسم مقبض 4قرص ). يحتوي الصنبور ذو الصمامين عمى الصنبور
بو فتحة قوسية زاويتيا المركزية مساوية لمزاوية المركزية )أ( و  ئي االتجاهثنا الصنبور 10 

( لضمان دوران 3بو أيضا دليل )( و 2( و صمام الماء )1م اليواء )بين محوري صما
 مقبض الصنبور في نطاق الزاوية المركزية المشار إلييا.

يشتمل عمى ( 9مدخل الصنبور ) ثنائي االتجاه )أ( يقع بعد ىواء و ماء مامص -
الصمام ( بقطر أصغر من قطر 15)الصنبور مخرج و قابل لمطفو ( 13صمام كروي )

( وبين الصمامين ىناك حيز ىوائي يستفاد منو 15الصنبور )عند مخرج  (13) الكروي 15 
في زيادة ضغط اليواء المحبوس بو نتيجة صغر حجم اليواء المصاحب لزيادة حجم 

 مدخلالمياه عند ى يتساوى ضغط اليواء المحبوس مع ضغط تح الماء المتسرب
 .فيمنع التسرب (9) الصنبور
( في الحيز بين 12فتحة جانبية ) ( ذو11خروج الماء )الصنبور عمى قرص  يشتمل

الصمامين بحيث تعمل ىذه الفتحة عمى خروج الماء في صورة نفاث ىيدروليكي حال  20 
وس ما ينتج عنو تحرك الصمام الكروي فتح الصنبور وتنفيس ضغظ اليواء المحب

 وخروج الماء لالستخدام.  (13)
 

 الرئيسي يقع بعد الصمام ذو صمامين الثاني فييما (1)مياه كما في عنصر صنبور  -2
تحرك بفعل مجوف قابل لمطفو ي (13) صمام كروييتكون من ( و 2و  1األول ) 25 
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عند مخرج الصنبور  تنقيطال ستخدم لمنعيالمياه و  تدفقالتأثير النفاثي الييدروليكي ل
(15.) 
 

فيو الصمام الرئيسي األول ثنائي  ،(1)عنصر الحماية ل و صمامين وفقاصنبور ذ -3
اإلتجاه يشتمل عمى فتحة اسطوانية سفمية ليا نفس قطر انبوب تدفق الماء الرئيسي و  5 

 (.2تعمل بمثابة صمام ماء )
 

، يكون فيو الزاوية المركزية بين محوري (1)ور ذو صمامين وفقا لعنصر الحماية صنب -4
( و كذلك أقطار الصمامين األخيرين بشكل ال 2( و صمام الماء )1صمام اليواء )

 10 ما يعني ضمان عدم خروج ماء من فتحات تدفق اليواء. –يسمح بتقاطعيما 
 

( بو 11يكون فيو قرص خروج الماء ) (2)حماية ال صنبور ذو صمامين وفقا لعنصر -5
 ( تضمن خروج الماء في شكل نفاث جانبي.12قوسية غير متماثمة )فتحة 

 
( في 13، يستقر فيو الصمام الكروي )(1)صنبور ذو صمامين وفقا لعنصر الحماية  -6 15 

 الجزء السفمي من جزء حاوية خروج الماء )ج( في حالة غمق الصنبور.
 

( 13ي )، يكون فيو الصمام الكرو ( 6)صنبور ذو صمامين وفقا لعنصر الحماية  -7
 عبارة عن كرة مجوفة مصنوعة من قشرة بالستيكية رقيقة.

 20 
، يسيل فيو حركة الصمام (7)و أ (6)ذو صمامين وفقا لعنصري الحماية صنبور  -8

( جانبا بتأثير تدفق الماء في صورة نفاث ىيدرلوكي ثم إلى أعمى بتأثير 13الكروي )
 الطفو.
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 مدة سريان هذه البراءة عشرون سنة من تاريخ إيداع الطلب 
 

 السنوي للبراءة وعدم بطالنها أو سقوطها لمخالفتها المقابل الماليوذلك بشرط تسديد 
والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة واألصناف النباتية  براءات االختراعنظام ألي من أحكام 

 التنفيذية تهئحالأو والنماذج الصناعية 
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