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  ملخص الوصف الفنى

Method and apparatus for separating particles , such as catalyst 

particles used in catalytic cracking of hydrocarbons, from gases 

in which they are suspended or en-trained, the gas-particle 

mixture moves in a tube or conduit which is vented, through an 

outlet opening, to a disengaging chamber, the chamber is 

statically pressurized by its com-munication with the conduit, 

but there is essentially no gas flow through the chamber, 

externally of the conduit, a large proportion of the particles are 

inertially disengaged from the gases as the particles are 

projected into the chamber through the outlet opening of the 

conduit, while the pressure in the chamber diverts or deflects the 

gases angularly through a port in the sidewall of the conduit, 

directly into a cyclone separator at lower pressure The invention 

provides unexpected advantages in permitting higher operating 

temperatures, higher throughputs and lower catalyst losses   

ملخص الوصف الفنى 

 ( عربى)

 طريقة وجهاز لفصل الجزئيات، مثل جزيئات الحفارة المستعمل في التكسير الحفزي

خليط الغاز، لاليدروكربونات، من الغازات المعلقة او المسحوبة فيها، ويتحرك 

في انبوبة او قناه تصرف عن طريق فتحة مخرج، الى غرفة فصل، وتكون  الجزيئات

استاتيكي عن طريق اتصالها بالقناه، ولكن لن يكون هناك تدفق  الغرفة ذات ضغط

الغرفة خارج القناه، وتنفصل نسبة كبيرة من الجزيئات  اساسي للغاز من خالل

فع الجزيئات الى الغرفة من خالل فتحة القناه بينما د بالقصور الذاتي من الغازات عند

بتحويل او انحراف الغازات بصورة زاوية من  يقوم الضغط الموجود في الغرفة

جهاز فصل بالتدوير العنيف مباشرة عند  خالل بوابة في الجدار الجانبي للقناه الى

ال درجات متوقعه حيث يسمح باستعم الضغط االقل، ويقم االختراع مزايا لم تكن
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