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  ملخص الوصف الفنى

A liquid distributing device for use in the upper end of an 

upright tube in a vertical, tubular heat exchanger, which device 

comprises a ferrule having a head adapted to seat upon the 

upright tube, a cylindrical sleeve adapted to fit snugly within 

said tube, a bore in said head, and means to distribute liquid 

from said bore onto the inside surface of said cylindrical sleeve 

and then onto the inside surface of the upright tube as a falling 

film, whereby erosion of the tube by impingement of liquid 

thereon is minimized , means are also provided to prevent 

building of scale with in the ferrule   

ملخص الوصف الفنى 

 ( عربى)

 يهدف االختراع الى ايجاد جهاز يوزع السائل والواقي للتاكل المستعمل في النهاية

وصيل جزء العلمية النبوبة عمودية في مبادل حراري راس انبوبين يتضمن حلقة ت

مدرج ليوضح مركزيا على النيابة العلوية لالنبوبة العلوية المذكورة ولدى جزء  اتزان

المذكور ثقب متوسط محوري موجود خالله ولكن من ناحية اخرى يقفل  االتزان

العلوية عندما يوضع وجلبة اسطوانية ذات جزء مقسم مدرج ليالئم  نهاية االنبوبة

ا الى منطقة التبادل الحراري لالنبوبة الراسية المذكورة، وامتداده االحكام في الداخل

المذكور ويتصل باسفل جزء االتزان ويشمل الجدار الجانبي  وينظم جزء الجلبة

الثقب المذكور وعضو توزيع السائل الموضوع في  الداخلي االكبر في القطر عن

ر واسفله، ولدى متحد المركز مع الثقب المذكو المركز داخل حلقة التوصيل المذكورة

الحافة السفلى لجزء الجلبة وتشمل جزء  العضو المذكور حافة سفلى تنظم المليء من

الثقب المذكور، بذلك عندما توضع  مسلوب يمتد محوريا، نهايته الصغرى موجه تجاه

لجزء الجلبة المذكور الذي ينقل  الوصلة، يدخل السائل للثقب الجدار الداخلي الجانبي

ساقط فوق سطح الجدار الداخلي  (طبقة رقيقة) ر على التعاقب كفيلم السائل المذكو

عالوة على ذلك كمانع للتاكل  لالنبوبة الراسية المذكورة ويقوم جزء الجلبة المذكور

لذلك يقترب وادناه الجسم  للسطح الجدار الداخلي لالنبوبة المذكورة في المنطقة

   .المسلوب
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   كلييفورد رودلف بري ( عربى)اإلسم 

   . ( عربى)العنوان 

   CLIFFORD RUDOLF PERRY ( التينى)اإلسم 
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