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  ملخص الوصف الفنى

The invention pertains to a process of pyrolysis of shale capable 

of producing hydrocarbons. It comprises associating at least two 

retorts and causing their respective operational phases to be so 

coordinated as to achieve simultaneous pyrolysis of said 

materials in one of said retorts and treatment of the hot residues 

subsequent to an earlier pyrolysis in another of said retorts, said 

treatment comprising the discharging of the residues, the 

admission or supply into said other retort of crude or raw 

material as well as the recovery of the heat contained in the 

pyrolysis residues by means of a circulation therethrough of an 

oxidant gas, preferably air, and of initially pulverized or 

atomized water, the resulting mixture of oxidant gas and steam 

being then supplied into a retort in which a phase of pyrolysis is 

being run to assist the combustion of the carbonaceous residues 

formed as a result of the pyrolysis of the load of materials 

treated or pyrolyzed therein. When said pyrolysis in one of said 

retorts and the treatment of the residue in said other retort are 

both completed the modes of operation of said two retorts are 

alternated.   

ملخص الوصف الفنى 

 ( عربى)

 يتعلق االختراع بعملية انحالل صخر زيتي قادر على إنتاج هيدروكربونات وتشمل

على األقل والعمل على تنسيق أوضاعها التشغيلية  العملية على إشراك معوجتين

الوصول الى انحالل حراري آني للمواد المذكورة في إحدى المعوجتين  بحيث يتم

المخلفات الساخنة الحاصلة في عملية انحالل حراري سابقة في  المذكورتين ومعاملة

تصريف المذكورتين، تتضمن المعاملة المذكورة على  معوجة أخرى من المعوجتين

الخام أو المادة األولية الى المعوجة األخرى المذكورة  المخلفات، إدخال أو رفد المادة

المتوفرة في مخلفات االنحالل الحراري عن طريق دوران  وكذلك استرداد الحرارة

واألفضل أن يكون هواء وماء مسحوق أو مرذوذ  غاز مؤكسد في هذه المخلفات

الغاز المؤكسد والبخار الى معوجة يتم فيها  الناتج من مسبقا، بعدها يتم تزويد الخليط

المخلفات الكربونية المتكونة كنتيجة  عملية االنحالل الحراري لتساعد في احتراق

االنحالل فيها ويتم تبادل أوضاع  لالنحالل الحراري لشحنة المواد قيد المعاملة أو

النحالل الحراري المذكور من ا تشغيل هاتين المعوجتين المذكورتين عندما يكتمل كل
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