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  ملخص الوصف الفنى

Abstract of corresponding document: US 4239419 (A) A 

reinforced concrete threaded pile provides a generally conically 

shaped tapered concrete pile member which is provided with a 

metallic reinforcement core for carrying the torsional and tensile 

forces created in the pile during its insertion. A metallic head is 

provided at, for example, the upper portion of the pile, which 

provides a point for the connection of a sufficient torsional 

driving force thereto for insertion of the pile. The head member 

can be metallic, and is substantially integrally connected to the 

reinforcement core, so that the torsional forces can be developed 

through the head and the reinforcement core such that torsional 

and tensile forces are not carried by the concrete to a degree 

which would cause a failure of the concrete by cracking. The 

concrete body is provided with an outer surface of spiral threads 

which has a relatively minor thread pitch that provides for 

relatively easy insertion of the pile into the desired soil medium 

and is mechanically compatible therewith. If desired, 

reinforcement can be provided in the threads. The threads are 

equally spaced, and a female "soil socket" is formed upon 

insertion of the pile into the earth, the spiral tapered pile 

gradually expanding and compacting the surrounding soil as the 

equally spaced threads push the pile downward.   

ملخص الوصف الفنى 

 ( عربى)

يهدف هذا االختراع الى صنع خازوق ملولب من خرسانة مسلحة سابقة الصب هو 

عضو مخروطي مسلوب من الخرسانه مزود بقلب معدني للتقوية، ويحمل  عبارة عن

. قوي الشد واللى التي تنشأ في الخازوق اثناء ادخاله في االرض هذا القلب المعدني

العلوي مثال برأس معدنية يمكن عن طريقها توصيل قوة  والخازوق مزود في جزئه

ورأس هذا الخازوق يمكن أن تكون من . االرض اللي الحافزة الكافية الدخاله في

بقلب التقوية المعدني وتنشأ خاللهما قوي  المعدن وهي متصلة اتصاال وثيقا ومتكامال

الشد واللي إلى درجة قد تؤدي إلى  قوى وبالتالي فان الخرسانة ال تحمل، اللي

مزود بلولب حلزوني خطوته  والسطح الخارجي للجسم الخرساني. انهيارها بالتشقق

إدخاله فيها ومع هذا  صغيرة نسبيا حتى يسهل ادخال الخازوق في التربة المطلوب

 واسنان هذا. تقويته فان الخواص الميكانيكية لهذا اللولب تكون مالئمة اذا امكن



عند ادخال  ويتكون تجويف داخلي في التربة، اللولب متساوية البعد عن بعضها

التربة  (يضغط) الخازوق فيها، ويتسع الخازوق الحلزوني المسلوب تدريجيا ويدمج 

   .المحيطة به بينما تدفعه اسنان اللولب المتساوية البعد الى اسفل

   UNITED STATES  بلد المنشأ

 

 التصنيف الدولى

    بيانات التصنيف الدولى

 

 األسبقية

   AT 27/10/1977 IN UNITED STATES 488962  بيانات األسبقية

 

 المالك

   .جيلين جر. ويليام ف ( عربى)اسم المالك 

   المب رود نيو اورليانز 9156من  ( عربى)العنوان 

   ( عربى)النشاط 

   ,.WILLIAM F. GILLEN JR ( التينى)اسم المالك 

   of 6518 Lamb Road, New Orleans Louisiana 70126, USA ( التينى)العنوان 

   ( التينى)النشاط 

 

 الوكيل

   أبو غزاله للملكية الفكرية ( عربى)اإلسم 

   605599/55560ب .عمان ص ( عربى)العنوان 

 

 المخترعون

   .جيلين جر. ويليام ف ( عربى)اإلسم 

   . ( عربى)العنوان 

   ,.WILLIAM F. GILLEN JR ( التينى)اإلسم 

   . ( التينى)العنوان 

 


