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  ملخص الوصف الفنى

Abstract of US 4124486 (A) A mixture of a hydrocarbon-

selective solvent - e.g. isobutane - and deasphalted oil is 

separated in a two-stage hot-separator system at progressively 

higher temperatures and substantially the same pressure. 

Resulting vaporous phases are subjected to a cold-flash 

separation at a lower pressure and a considerably lower 

temperature. The initial hot separation, in the two-stage system, 

is effected at a temperature from about 1.0 DEG F. to about 25 

DEG F. above the critical temperature of the solvent; the second 

is conducted at a temperature about 30 DEG F. to about 130 

DEG F. above that in the initial hot-separation. This technique is 

especially advantageous when integrated into a catalytic slurry 

process for the conversion of metal- and asphaltene-containing 

hydrocarbonaceous black oils.   

ملخص الوصف الفنى 

 ( عربى)

 (ز ن س) يتعلق هذا االختراع بفصل طبقة زيت نزع منها االسفلت وغنية بالمذيب 

 ناتجة من استخالص مذيب يستخدم في ازالة المادة االسفلتية من خامات تغذية ايدرو

تحويل معلق بحفاز ونزع اسفلت ) االختراع بعملية اتحاد  كربونية ثقيلة، ويختص

يتم فيها بصفة مستمرة تحويل نواتج ابراج التقطير ومخلفات التفريغ ومخلفات  (مذيب

الخام والزيوت الخام المقطوفة، ومستخرجات زيت الفحم والزيوت  الزيت

اعه تكرير القطر وما الى ذلك وجميع هذه يشار اليها في صن المستخلصة من رمال
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