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  ملخص الوصف الفنى

An improved method for recovering hydrocarbon and other 

values from shall oil rock, whereby shale oil rock, during the 

reaction with a reagent and steam, is shattered to the extent that 

the hydrocarbon values and the unwanted pulverize gangue is 

collected such as via cyclones or a dust collector, the desired 

hydrocarbon values as volatile products may be recovered or 

further reacted in a separate reator, a series of cyclones may be 

used to separate the dust from the hydrocarbon values, 

recoveries of over 90% of the hydrocarbon values and higher are 

achieved as a further advantage, the collected dust may be used 

as an intermediate for making cement.   

ملخص الوصف الفنى 

 ( عربى)

 يتعلق االختراع بطريقة محسنة من اجل استخالص الهيدروكربون وغيرها من القيم

من صخر الزيت الحجري، ووفقا لهذه الطريقة فان الصخر الحجري خالل االخرى 

تفاعله مع الكاشف والبخار يحطم لدرجة ان القيم الهيدروكربونية والشوائب  مرحلة

المسحوقة غير المطلوبة تجمع وذلك عن طريق فرازات مخروطية او  المعدنية

كنواتج متطايرة او من استعادة القيم الهيدروكربونية  جامعات غبار، من الممكن

مفاعل منفصل، من الممكن استعمال مجموعات  الممكن مفاعلتها بشكل اضافي في

عن القيم الهيدروكربونية لقد تم  من الفرازات المخروطية من اجل فصل الغبار

الهيدروكربونية، وكفائدة اخرى فان  واكثر من القيم% 09التوصل الى استعادة 

 .وسيطية من اجل تصنيع االسمنت الممكن استعماله كمادة الغبار الذي تم تجمعيه من
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