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  ملخص الوصف الفنى

A process for production of hydrocarbon liquids and low 

molecular weight hydrocarbon gases by conversion of the 

organic carbon components in oil shales of the type having an 

organic carbon to hydrogen ratio of greater than 8, the process 

results in recovery of up to 98 percent of the organic carbon 

component from oil shales of the type widely Distributed 

throughout the eastern united states providing a greatly 

expanded energy source potential than previously considered, 

the process is especially useful on oil shales having a modifies 

Fischer assay corresponding to less than half of the organic 

carbon, including shales which were previously neglected with 

respect to processing   

ملخص الوصف الفنى 

 ( عربى)

 عملية إلنتاج سوائل الهيدروكربون وغازات الهيدروكربون ذات الوزن الجزيئي

الزيتي من النوع المنخفض عن طريق تحويل مكونات الكربون العضوية في الصخر 

، وبهذه العملية يتم 8نسبة الكربون العضوي الى الهيدروجين اكبر من  الذي فيه

من مكونات الكربون العضوية من الصخر الزيتي من  %95 استخالص أكثر من

النطاق في الجزء الشرقي من الواليات المتحدة  النوع المنتشر على مدى واسع

كامنة اكبر بكثير مما كان معروف سابقا  طاقة األمريكية وبهذا يتم التزود بمصدر

الزيتي الذي قيمة اختيار فيشر  هذه الطريقة مفيدة وناجعة خاصة بالنسبة للصخر

فيها الصخر الزيتي الذي  المعدل له يمثل اقل من نصف مقدار الكربون العضوي بما

   .كان تصنيعه مهمال في السابق

   UNITED STATES  بلد المنشأ
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   انستيتوت اوف غاز نكنولوجي ( عربى)اسم المالك 

   ايلينوي، شكاغو، ساوث ستيت ستريت3424 ( عربى)العنوان 
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   INSTITUTE OF GAS TECHNOLOGY ( التينى)اسم المالك 
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