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  ملخص الوصف الفنى

The condensible parts are removed from the distillation gas of 

oil shale, a portion of the remaining amount of gas is removed 

and the rest is heated, e.g., by the combustion gas of the 

distillation residue and used without the addition of any more 

materials to distill oil shale. The installation for this consists of a 

distillation cyclone reactor, whose gas outlets are connected to 

an oil separator and whose tangential feed nozzles are connected 

by way of a blower and a heat exchanger to the oil separator.   

ملخص الوصف الفنى 

 ( عربى)

جزء  قطير للزيت الحجري، ويتم إزالةيتم إزالة األجزاء القابلة للتكثيف من غاز الت

 من الكمية المتبقية من الغاز ويسخن الباقي، على سبيل المثال، بواسطة غاز

االحتراق لمخلفات التقطير ويستعمل بدون إضافة أيه مادة لتقطير الزيت الحجري 

إقامة هذه على مفاعل تقطير دوامي، والتي تتصل مخارج الغاز فيها بجهاز  وتتضمن

والتي تتصل فوهات التغذية الماسية فيها بواسطة نافخ ومبادل حراري  لزيت،فصل ا
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