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   928  رقم البراءة

  اسم األختراع
improvement in or relating to a quick - action coupling for pipes 

or tubes   

   تحسينات في او تتعلق بوصلة سريعة المفعول للمواسير واالنابيب ( عربى)اسم األختراع 

   65:عدد الجريدة   30/09/1978  تاريخ النشر

   12/31/1978  تاريخ منح البراءة

  عدد االدعاءات
 

  ملخص الوصف الفنى

A quick-action pipe or hose coupling made of a plastics material 

comprising a male and female member for attachment to 

respective free ends of first and second pipes to be coupled 

together, the female member being shaped to receive said male 

member and having at least two locking members thereon, each 

locking member having first and second parts for cooperation 

with said male member to grip and retain it in the female 

member, said first part being shaped to cooperate with the male 

member so that said pipes are drawn together when the locking 

member is moved from a release position to a clamping position 

and said second part having an abutment surface which abuts 

against a corresponding abutment surface on the male member 

when the lever is in its clamping position to prevent axial 

separation of the pipes. Conveniently each locking member is an 

over-center lever which is pivotally attached to the female 

member, the male member being provided with an annular 

recess and V-shaped groove with which the correspondingly 

shaped first and second parts on the over-center levers 

cooperate. The coupling can have a pair of diametrically 

opposed levers as illustrated but more levers can be provided 

depending on the use of the coupling.   

ملخص الوصف الفنى 

 ( عربى)

سورة أو خرطوم سريعة التشغيل مصنوعة من مواد البالستيك وتشتمل على وصلة ما

ذكر وعضو أنثى لالرتباط بالطرفين الخالصين النبوبتين أولى وثانية مطلوب  عضو

ويشكل العضو المؤنث لكي يستقبل العضو المذكر ويركب عليه  ربطهما معا،

ثان للتعاون مع ولكل عضو تثبيت جزء أول وجزء  عضوان للتثبيت على األقل،

وإبقائه في العضو المؤنث، ويشكل الجزء األول  العضو الذكر المذكور لالمساك به

بحيث تسحب األنبوبتان المذكورتان معا عند  المذكور لكي يتعاون مع العضو الذكر

إمساك وللجزء الثاني المذكور سطح  تحريك عضو الغلق من وضع إطالق الى وضع

عندما تكون الرافعة في  اظر آخر على العضو الذكراتصال يتصل بسطح اتصال من

يكون كل عضو  وضع اإلمساك لمنع االنفصال المحوري لألنابيب، ومن المالئم أن

العضو  تثبيت عبارة عن زراع فوق المركز مرتبط محوريا بالعضو المؤنث ويكون



 يتعاون معهما الجزاءان األول 7الذكر مزودا بتجويف دائري ونقر على شكل 

الثاني ولهما شكل مناظر والموجودان على الذراعين بعد المركز، ويمكن أن يكون و

زوج من الروافع المتقابلة بشكل نصف قطري كالموضح وان كان يمكن  للوصلة

   .وهذا يعتمد على استعمال الوصلة توفير روافع أكثر

   GREECE  بلد المنشأ
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 المالك

   .اي.اس، بتزتاكيس. ارسطوفولوس جي، هيلينيك بالستكس اند ربر اندسترى ( عربى)اسم المالك 

   بيرايوس/ موشاتون، 1تيسالونيكيس اند شاندري ستريت  ( عربى)العنوان 

   ( عربى)النشاط 

 ( التينى)اسم المالك 
HELLENIC PLASTICS AND RUBBER INDUSTRY, 

ARISTOVOULOS G. PETZAKIS, S.A.   

   Thessalonikis and Ghandri Street 1,Moschaton/ Piraeus ( التينى)العنوان 

   ( التينى)النشاط 

 الوكيل
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   019619/11101ب .عمان ص ( عربى)العنوان 

 المخترعون

   كونستانتين جورج بانورجياس ( عربى)اإلسم 

   . ( عربى)العنوان 

   PANOURGIAS CONSTANTIN GEORGE ( التينى)اإلسم 

   . ( التينى)العنوان 

 


