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  ملخص الوصف الفنى

A downhole steam apparatus for location within the casing of a 

well borehole to facilitate oil recovery. A housing adapted to be 

lowered into the borehole includes a combustor for mixing and 

burning fuel and air, and a heat exchanger having an array of 

water tubes exposed to the heated gases from the combustor for 

converting water into steam. The steam is injected downwardly 

into the borehole, and the spent gases pass into the annulus 

between the casing and the housing. An expansible packer seals 

off the annulus between the steam injection area and the spent 

gas injection area. Compressed air for combustion is supplied at 

the lower spent gas pressure. Various arrangements are disclosed 

for the water tube array in the heat exchanger.   

ملخص الوصف الفنى 

 ( عربى)

 جهاز لتوليد البخار ذو ثقب سفلي لوضعه في داخل غالف ثقب حفر البئر من اجل

يتضمن الجزء المبيت من االله المعد النزالة ( النفط) استخالص الزيت عملية  تسهيل

احتراق من اجل خلط واحراق الوقود مع الهواء  ثقب الحفر على غرفة  في داخل

المعرضة للغازات الساخنة  مزود لصف من انابيب الماء  وعلى مبادل حراري

االسفل  الى بخار يحقن البخر باتجاه  تحويل الماء الصادرة من غرفة االحتراق بغية

المستعملة الى المحيط الحلقي ما بين الغالف  الى داخل ثقب الحفر، وتمر الغازات

التبطين او الحشو القابلة لالمتداد بسد المحيط  من االلة، تقوم مادة والجزء المبيت 

لهواء ومنطقة حقن الغاز المستعمل، يزود ا  الحلقي ما بين منطقة حقن البخار

هناك ترتيبات متعددة  للغاز المستعمل،  المضغوط من اجل االحتراق عند ادنى ضغط

    .الحراري معلن عنها من اجل صف انابيب الماء في المبادل
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 المالك

   ام سي آر اويل ريكافيري انترناشيونال ليمتد ( عربى)اسم المالك 

   61511بيفرلي هيلز والية كاليفورنيا ، 512سوت، ويلشير بوليفارد9025 ( عربى)العنوان 

   ( عربى)النشاط 

   MCR OIL RECOVERY INT LTD ( التينى)اسم المالك 

 ( التينى)العنوان 
9025Wilshire Boulevard, Suite 215, Beverly Hills, State of 

California 90211   

   ( التينى)النشاط 

 

 الوكيل

   سابا وشركاهم للملكية الفكرية ( عربى)اإلسم 

   611211/11161ب .عمان ص ( عربى)العنوان 

 

 المخترعون

   ثوماس مكس ( عربى)اإلسم 

   . ( عربى)العنوان 

   MEEKS THOMAS ( التينى)اإلسم 

   . ( التينى)العنوان 

   رودين.كريج ايه ( عربى)اإلسم 

   . ( عربى)العنوان 

   RHOADES CRAIG A ( التينى)اإلسم 

   . ( التينى)العنوان 

 


