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tehnikateaduste kandidaat

Mikroskoobiga vaadeldes on kukersiidi orgaaniline osa suhteliselt üht-
laselt polevkivimassis jagunenud. Keemilise analiiiisi andmeil moodustavad

kukersiidi pohimassi kar-
bonaadid, millele kvantita-
tiivselt järgneb orgaanili-
ne aine, siis silikaadid ja
löpuks püriit. Sageli ise-

loomustatakse kukersiiti
ainult kolme komponendi-
ga orgaanilise, karbo-
naatse ja terrigeensega.
Tabelis 1 esitatakse Eesti

NSV polevkivibasseinist
kaevandatud kukersiidi

analiiliside maksimum-mii-
nimum väärtused.

Toodud andmete pohjal
on kukersiidi koostis vaga
ebastabiilne. Rohkete ana-

liiiiside tulemusi iildista-
des voib markida, et ku-

kersiit sisaldab 35% риг!-
7 des orgaanilist, 40% piiri-
des karbonaatset ja 25% piirides terrigeenset ainet, kusjuures orgaanilise
komponendi suurema sisalduse puhul on ka terrigeense komponendi osa

suurem.

Vastandina kukersiidi kui kivimi ebastabiilsele keemilisele koostisele
on tema kerogeen kogu basseini ulatuses (nii horisontaal- kui ka vertikaal-

suunas) väga püsiva ning ühtlase keemilise koostisega. Tabelis 2 esita-
takse kukersiidi kerogeeni tüüpiline elementaaranalüüs.

Polevkivibasseinis esineb tihti karstinähtusi.
Kus need on otseses kontaktis kukersiidiga, seal
on täheldatud kerogeeni koostise muutumist[!]. -

Üldiselt koosneb 2/3 kukersiidist mineraalai-

nest, mille kohta B. Torpan[?].on avaldanud kor-
valtoodud andmed (%-des):

Tüüpiliseks lisandiks on väävel, mida leidub

kaltsiiti —64

magnesiiti 1,9
kvartsi 6,5
ortoklassi 85
püriiti 3,1
vilkusid (biotiit) 6,5
savimineraale

(kaoliin) 6,4

kukersiidis kolmel kujul: piiriit-markasiidina, orgaanilise vdivlina ja sul-
faadina. B. Torpani[?] andmeil sisaldab kukersiit orgaanilist vaavlit

Kukersiidi koostisosad

KU__k‘?TSUdI Orgaa- Karbo- Terri- |
. péritolu niline, naatne, сееппе,

% % %

Kaevandus «Kiitte-
jou»
kihid A kuni F[?] | 44,3—23,8| 56,8—28,6 | 30,8—13,5

Kaevandus nr. 2
kihid A, B

ja E[Y 51,4—49,4 | 28,1—24,8|23,8—22,5
Kaevandus nr. 8 .

kiht E{1] 57,8—51,1| 28,6—24,5| 20,3—17,7
ENSV põlevkivi-

bassein
kihid A kuni F{?}| 68,1—11,5| 71,1— 9,5| 47,8— 9,3

Tabel 1

Eesti kukersiidi koostis

ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК ЭСТОНСКОЙ ССР. ТОМ ХШ

СЕРИЯ ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ И ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК. 1964, № 4
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0,53%, püriitset 1,04% ja
sulfaatset 0,11%. Järelikult

on anorgaanilise ja orgaani-
lise väävli suhe 22 : 10,

Käesolevas töös vaadel-
dakse. kõrgeprotsendilise ke-

rogeeni kontsentraadi saami-

seks vajalikke eeltingimusi
optimaalset peenestusmäära
ja orgaanilise aine sisaldust
üksikutes granulomeetrilistes
klassides ning käsitletak-
se nende määramise tehno-

loogiat. ;
Katseteks kasutati suurtööstuslikult toodetavat kukersiiti. Seda uuriti

peenestatud kujul, jaotatuna eri granulomeetrilistesse klassidesse. Viimas-
'tes määrati keemiline koostis ja kütteväärtus ning anti mineraloogiline
iseloomustus.

Arvestades paljude eelmiste kukersiidialaste uurimistö6de [? **] tule-

musi, mis on konstateerinud kerogeeni iihtlust, ei tekitanud proovivotu-
koha valik erilisi raskusi. Algprooviks valiti kolmanda sordi polevkivi kui
kiillaldaselt peenestatud ja odavaim.

Esimesed proovid voeti Tallinna Soojus- ja Elektrijaama kiitteaine-

laost, jirgmised ENSV RMN ehitusmaterjalide tehase «Manniku»

tsentraalkatlamaja kiitteainelaost. Katsematerjal oli peenestatud kolmel
viisil:

Esiteks kaevandamisel, laadimisel, sorteerimisel ja transportee-
rimisel loomulikult purunenud polevkivi.

Teiseks oli silmas peetud kukersiidi omadust laguneda monedes

orgaanilistes lahustajates (па!. bensoolis, eetris). Protsessi téielikuks

lopuleviimiseks tuli materjali peale orgaaniliste lahustajatega mojuta-
mise veel kumminuiakesega hooruda. Selline peenestamisviis voimaldas
saada loomutruu ettekujutuse iiksikute, eriti aga karbonaatsete kompo-
nentide jagunemisest kukersiidis. Lubjakivimoodustised, kivistised, konk-
retsioonid ja suletised jaid praktiliselt terveks, kuna mehaanilise purusta-
mise korral oleksid nad muutunud lubjakivipuruks ning sattunud peenema
terasuurusega klassidesse.

Kolmandaks puhtmehaaniline peenestamine purustajates ja
veskites (laboratoorses lougpurustajas, laboratoorses kuulveskis, labora-
toorses kolleris, pooltéostuslikus vibroveskis). ;

Peenestatud kukersiiti sõeluti standardsetel sõelakomplektidel, kus-

juures suurimaks sõelaavaks oli 20 mm, väikseimaks 0,056 mm. Sel viisil
saadi eri terasuurusega granulomeetrilised klassid. Peenestatud kuker-
siidi keemilise analiiiisi tulemused esitatakse tabelis 3.

Tabelist 3 nahtub, et kukersiidi kerogeenisisaldus suureneb erinevais
granulomeetrilistes klassides terasuuruse védhenemisega, kuid ainult
teatava piirini. Rikkamad orgaanilise aine poolest on terasuurused
105 kuni 56 p. Lahustamatud jéddgid sisaldavad peamiselt silikaate, s. o.

terrigeenset ainet; seda esineb koige massilisemalt alla 56 u terasuuruste

puhul. Karbonaate leidub rikkalikumalt jdmedama terasuuruse klassides;
koige viahem leidub neid аПа 56и terasuuruste puhul. Koéik muutused
kukersiidi koostises kulgevad analoogiliselt nii bensoolis lagundatud kui
ka kuulveskis peenendatud proovides, kusjuures bensoolis lagundatud
materjalis on piirid teravamad. See seletub kukersiidi kerogeeni osakeste
limiteeritud geomeetrilise suurusega, osalt ka kujuga. Mikroskoopiliste

Pölevkivi- .Kaevanduses nr. 8{['!]
Ele- basseini -

mendid keskmine, %| Normaalne,| Karstides,
[] % %

C 77 77,4 76,0
H 97 915 — 7.46
N 0,36
Cl 0,72
S 1,7
O i 10,5 (vahest)

C:H | 80 | o 845 | 102

Tabel 2

Kukersiidi kerogeeni elementaaranalüüs
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vaatluste alusel määrati kerogeeniosakeste keskmiseks, köige sagedase-
maks läbimõõduks 50 u. Vähemaid ja suuremaid kerogeeniterakesi esineb
harvemini. Peab märkima, et kukersiidi teised komponendid on massilise-

mad teiste terasuuruste

puhul. Jämedama tera-

suuruse klassides domi-
neerivad kaltsiit ja
kvarts, peenema tera-

suuruse klassides

terrigeenne materjal.
Tähelepanu äratab ka
suur kõikumine üksiku-
te komponentide erikaa-

lus, mis kukersiidi ri-

kastamisel avaldab

märgatavat mõju. Kero-
geenile omistatakse
keskmiseks erikaaluks

(g/cm®) kuni 1,05—1,10,
kuna kaltsiidil on see

2,6—2.8, kvartsil 2,65,
hiidrovilkudel 2,5—3,1
ja piriidil isegi 4,9
5,1. Jarelikult on ooda-

ta, et hiidrodiinaamilise
rikastamismeetodi kasu-
tamisel sekkub samasse

klassi koos kukersiidi

kerogeeniga Ка raske-
mate mineraalide peene-
teralisi osakesi.

Tabel 4 näitab, et kütteväärtus suureneb peenemate terasuuruste

suunas, saavutades maksimumi 75 kuni 56 u juures. Tabelis 3ja 4 esitatud
andmete alusel on konstrueeritud joonised Ija 2.

Mikroskoopiliste vaatluste, mikrofotode ja keemiliste analüüsidega saadi
kukersiidi mineraloogilise ja
orgaanilise koostise kohta

allpool kirjeldatavaid tule-
musi.

Mikroskoobis ndisid kero-

geeniosakesed pruunikate ke-
rakestena. Varvuse jargi ja-
gavad $. Baukov [°] ja
K. Ojaste {?] need kahte riih-

ma heledamad ja tumeda-
mad, kusjuures nad margi-
vad heledamates osakestes
karbonaatide iilekaalu. Po-

hiliselt oli kerogeeni terasuu-

rus 30—70 p. Osakesed, mis

olid suuremad kui 50 u, koos-
nesid juba vaiksemaist ko-

gumikest. Kiillalt vöimsa
suurenduse puhul (500X
olid selgesti nidha kerogeeni
mikrolisandid. Terakesed

Sisaldus, % .,š

Terasuuruse E Е Mineraalaine šš
V

3 N

klass, w | 85 —— ——| B
SE| A ' СО› | CaO ‘ MgG| S

Bensoolis lagundatud
+400 186| 54,1 | 27,3| 32,1 1,7 15,0

—400 4-315 —
— 22,9| 27,3 2,5 19,9

—315 +250 30,7 | 49,3 | 200| 23,7 1,7 20,9
°—250 4200 32,4 | 49,6| 18,0| 211 1,8 23,0
—200 +160 33,1 4851 184| 214 10 23,6
— 160 +105 35,3 | 482 | 16,5 19,1 1,3 | 23,7
—105 +75 46,6| 41,2| 122 | 14,1 1,2 24,1
—75 456 50,8 | 385 | 10,7| 124 1,0 | 23,8

—56 301| 503 | 106| 191 | 12| 355

Kuulveskis peenestatud
+400 279 | 474 | 24,7 | 29,1 1,9 13,0

—400 +315 282 | 47,5 243 | 28,1 2,0 —

—315 +250 315 | 4701 215 1 256 1,6 18,9
—250 200 288 | 47,7 | 235 | 279 1,6 21,0
—200 +160 297 | 474 | 229| 270 1,7 16.6
— 160 +1i05 329 | 463 1 208 | 243 1,7 17,2
—105 +75 470 | 392 | 13,8 | 16,0 1,1 20,9
—75 +56 45,7 | 41,0 | 153| 1521 12 23,1

—56 393 | 47,3| 134| 15,5 1.3 28,8

' Tabel 3

«Miénniku» tehase kiitteainelaost voetud kukersiidi keemilise
analiiiisi tulemused eri granulomeetrilistes klassides

Kütteväärtus, kcal/kg
1.5 22|22

Terasuuruse klass, |== ¢ o Ё*Ё \ ЁЁ
mm 2821 82| 29| 2%

оМр 28 |52| =

2=0 50 ]| 55| 85
аЕ Е| юЗ | KE | SR

—20 +10 3455
—10 +5 2795

—5 +2,5 2950
—25 +1,25 3157
—1,25 +0,63 2550
—0,63 +0,40 3277 1797 | 2419

—0,40 -r0,315 2735| 2510 | 2358

—0,315 +0,250 2597 | 2721| 3074

—0,250 +0,200 2420| 2781| 2520| 2400
—0,200 40,160 2386| 3087| 2494| 2231
—0,160 +0,105 3190| 3126 — 2231
—0,105 +0,075 3825 | 3709 | 3609| 2934
—0,075 +0,056 | 4277 | 4389 | 4002| 3021

—0,056 3847| 3327| 3989| 2358

Tabel 4

«Männiku» tehase kütteainelaost vöetud kukersiidi
kütteväärtus eri granulomeetrilistes klassides
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suurusega üle 70 u sisaldasid neid rohkesti, kusjuures osa neist moodus-
tus mineraalainest. Mikroskoobis risti nikolitega vaatlemisel oli see sel-

gesti märgatav. Paljud ülipeened mikrolisandid olid niivord tihedalt

orgaanilise ainega seotud, et praktiliselt polnud võimalik neid eraldada,
lõhkumata kerogeenikogumikke. Siit järeldub, et kuni teatava terasuuruse

piirini võib kerogeeni kontsentraati saada suhteliselt kergemini, kõrge
puhtusega aga juba äärmiselt raskesti; pealegi on see seotud suurte toor-
aine kadudega. Järelikult, et saada separeerimiseks vabaks purustatud ja
lisanditest küllaldaselt vaba kerogeeni, tuleb kukersiit. peenestada alla
200 u. Kukersiiti pole soovitatav üleliiga peenestada, sest rohked peene-
teralised mineraalosakesed raskendaksid separatsiooni. Pealegi kulub

peenestamisel tublisti nii energiat kui ka seadmeid. Ka katsed kinnitasid,
et kukersiidi optimaalseks peenestusmääraks on 0,2 mm. "

Jämeda terasuuruse proovides domineeris kaltsiit. Arvame, et magne-
siiti, nagu teada kirjandusest [?], kukersiidis üldse ei leidu. Kogu
anorgaaniline magneesium esineb dolomiidina, mida tõendavad vii-

mase tüüpilised romboeedrilised kristallid kukersiidi karbonaadirikastes
osades. Keemiliste analüüside põhjal osutus osa magneesiumi orgaanili-
seks. Kukersiidi kaltsiit esineb põhiliselt tsementeeriva ainena, kivististe

Joon. 1. Peenestatud kukersiidi
(«Männiku» proov) granulomeetriliste
klasside kütlteväärtused: 2802«B»

bensoolis lagundatud, 2802«N» loo-
duslikult purunenud, 2802« M» kuul-

veskis peenestatud.

Joon. 2. Karbonaatse, orgaanilise ja terri-

geense aine sisaldus peenestatud kuker-
siidi («Méanniku» proov) granulomeetri-

listes klassides.
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materjalina ja lõhekeste täitematerjalina. Keemilise analüüsi põhjal on

kaltsiidi ja dolomiidi suhe 16: 1. Dolomiiti leidub kukersiidis sekundaarse
mineraalina.

Kaltsiit moodustab kukersiidis palju suletisi, mida detailselt on uuri-
nud K. Ojaste [°]. I. Õpik [] iseloomustab kukersiidi mineraalosa suhtega
T:K. Terrigeense osa suhe karbonaatsesse on jämeda terasuuruse klassi-
des 0,4, peenema terasuuruse klassides kuni 1,6. Üldse esineb kaltsiit
kukersiidis kõige suureteralisema materjalina; suurimate kristallide läbi-
mõõt on kuni mõni millimeeter. ;

Kukersiidi mineraalosa üheks problemaatilisemaks koostisosaks on

terrigeenne materjal (kvarts, põldpagu, vilgud, savimineraalid). Et sellele

komponendile on iseloomulik üliväike terasuurus, on tema otsene detailne
tundmaõppimine raskendatud. Kvartsikristallid on määratavad, osalt ka
ortoklass ja üksikud suuremad muskoviidi monokristallid.

Esinemissageduse ja hulga poolest jaguneb terrigeenne materjal järg-
miselt R]: kvartsi 50%, vilkusid ja hüdrovilkusid 35%, põldpagu 15%. Terri-

geense materjali kõige peenem osa (alla su) sisaldab põhiliselt sekun-
daarseid silikaate, mis on tekkinud tardkivimite lagunemisel. Kaoliini ja
seda tüüpi mineraale kukersiidis ei leidu, sest kaoliniit saab tekkida ainult

happelises keskkonnas[’]. Karbonaatiderikkad settekivimid võisid tekkida
kas aluselises või vähemalt neutraalses keskkonnas. Järelikult võib kuker-
siidis esineda hüdrovilkude tüüpi silikaate, nagu on kindlaks tehtud

termograafilise analüüsiga [°].
Pärast terrigeense materjali keemilise analüüsi andmete läbitöötamist,

kus elimineeriti kaltsiit, kvarts, põldpagu, ortoklass ja püriit, jäi üle ele-

mente, mis põhiliselt kuuluvad kas ühele või mitmele veel kindlalt identi-

fitseerimata, arvatavasti-sekundaarsele, silikaadile. Avaldame need siin-

kohal oksiididena: 51Ю, 55%, AlyO3; 30%, Fe2Ozs 5%, K2O 8%, MgO 2%.
Sellisele keemilisele koostisele vastab koige ideaalsemalt hüdrovilk,

mis tekkis kaaliumirikkas, norgalt aluselises keskkonnas. Algmaterjaliks
voisid talle hdsti sobida Fennoskandia graniitmassiivi lagunemisproduktid,
mis sattusid ordoviitsiumi merre.

Kukersiidi terrigeenset osa on iseloomustatud kui suhteliselt korge
kaaliumisisaldusega ja vähese kristallveega materjali. Separeeritud
terrigeenne aine pole harilik savi. Tema poletamisel ei tekkinud punast
tellist meenutavat plonni, vaid péarast dhetunnilist 1000°C teniperatuuril
kuumutamist saadi tdiesti valge, poorne mehaanilise tugevuseta mass,

mahukaaluga 0,7 g/cm?3, mis sisaldas 4,35% Fe»Os.
Kukersiidi granulomeetrilistes klassides ilmneb margatav värvuse

vahe: jdmedama terasuuruse klassid on helepruunid, peenema terasuuruse

klassid muutuvad jark-jargult tera peenuse suunas tumedamaks. 50 p
suurused terad olid Sokolaadi varvust, kuid peenemad, eriti alla 20 g,
‘muutusid juba halliks.

Kukersiidi katselisel peenestamisel ei ilmnenud markimisvaarseid eri-

nevusi mehaanilise ja fiilisikalise meetodi vahel. Selgus, et kukersiit pole
kuigi kompaktne kivim ja peenestub suhteliselt kergesti komponentideks,
mis mehaaniliselt on iiksteisest eraldatavad. Kahjuks ei kehti see taiel
madral iilipeente mineraalosakeste suhtes. Viimaste vabastamiseks kero-

geeniterakestest ei andnud lihtsamad mehaanilised meetodid nimetamis-
vaarseid tulemusi, mistottu tuleb rakendada intensiivsemaid mojutamis-
viise.

Kaesoleva t6O resultaadina on voimalik esitada peenestatud kukersiidi
mehaanilise rikastamise tehnoloogilise skeemi pohistruktuur. Joonistelt 1

ja 2 nähtub, et jämedamad granulomeetrilised osad sisaldavad pohiliselt
kaltsiiti; raskema erikaalu tõttu eralduvad neisse klassidesse ka kvarts ja

- piiriit. Saadud pulbi deSlammeerimisega pohiliselt eraldatakse terri-
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geenne osa. Pärast seda on pulp suhteliselt kerogeenirikas ja selle
floteerimisel on reagentide kulu minimaalne. Jämedama terasuuruse klas-
sid sisaldasid katseandmeil, kui eraldamiseks oli kasutatud hüdrotsüklo-

neid, vaid 0,2% orgaanilist ainet. Seda materjali voib pärast püriidi sepa-
reerimist kasutada inertse täitematerjalina paljudes rahvamajandusharu-
des. Slamm sisaldab orgaanilist ainet ja pärast kuivatamist on ta kasu-
tatav tolmkütteks kohandatud katlaseadmetes. ;

Arvestades kukersiidi eriti sobivat keemilist koostist ja uurimistöö
viimaseid saavutusi, tuleb põlevkivitööstuse kemiseerimist kiirendada.
Uudse tööstusharu üheks põhilisemaks tooraineks oleks kerogeeni kõrge-
protsendiline kontsentraat, mida on võimalik saada peenestatud põlevkivi
rikastamisega. : N

*

Käesoleva tööga tehti kindlaks järgmist: '
1. Kukersiidi kerogeeni kontsentraadi saamiseks sobib hästi kolmanda

sordi kukersiit.

2. Rikastatava kukersiidi disperssus peab olema alla 0,20 mm. .
3. Kerogeeniosakeste keskmine läbimõõt on 30—+-70 u; jämedama tera-

suuruse klassides domineerib kaltsiit, peenema terasuuruse klassides

hüdrovilgud. ;
4. Floteeritav pulp peab olema eelnevalt dešlammeeritud ja hüdro-

tsükloneeritud, siis saadakse reagentide minimaalse kuluga 85%-lise puh-
tusega kerogeeni kontsentraat.

*

. Kukersiidiproovide sõelaanalüüsid tegi H. Vilgo ENSV RMN Ehitus-

materjalide Tööstuse Valitsuse Spetsiaalse Konstrueerimisbüroo labora-

tooriumis. - .
Kukersiidi granulomeetrilised klassid suunati keemilisele analüüsimi-

sele ja kütteväärtuse määramisele ning mikrofotode valmistamisele. Kee-
milised analüüsid tegi I. Lõoke TA Geoloogia Instituudi laboratooriu-
mis, kütteväärtused määras A. Aaremäe TA Keemia Instituudi rikasta-

misprotsesside sektori laboratooriumis. Kõigile nimetatud kaastöötaja-
tele -avaldavad autorid siinkohal tänu.
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СОДЕРЖАНИЕ ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА И МИНЕРАЛОВ

В ОТДЕЛЬНЫХ ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИХ КЛАССАХ

ИЗМЕЛЬЧЕННОГО КУКЕРСИТА

А. Китсник

P. Kox
кандидат технических наук

Резюме

Задачей настоящей работы было исследование отдельных классов крупности из-

мельченного эстонского горючего сланца-кукерсита.
При обогащении сланца-кукерсита с нцелью получения керогенового концентрата

с высоким содержанием органического вещества, служащего исходным сырьем AJA

производства дикарбоновых кислот, определяющим фактором является оптимальная

степень измельчения исходного материала перед процессом обогащения. -
Исследовался сланец 1 сорта, измельчение которого производилось путем: 1) рас-

пускания в бензоле, 2) помола в шаровой мельнице, 3) помола в вибромельнице и

4) измельчения на лабораторных бегунах. Измельченный материал классифицировался
на стандартных ситовых комплектах на отдельные классы крупности в пределах
20 0,056 мм, которые далее подвергались химическому и калориметрическому ана-

лизам. Результаты анализов приведены в соответствующих таблицах и графиках.
Исследование показало, что основная масса керогена находится в классах крупно-

сти 30 70 мк. Опытным путем было найдено, что обогащаемый материал должен из-

мельчаться до 0,2 мм. Перед разделением материала предлагается удалять частицы

крупнее 75 мк, так как они состоят, в основном, из карбонатов и пирита. Опыты пока-

зали, что в этом случае после процесса гидроциклонирования получается отход, содер-
жащий лишь 0,2%' органического вещества. Кроме того, необхсдимо удалить и шламо-

вую часть крупностью до 20 мк, очень трудно поддающуюся разделению. Шлам обла-

дает теплотворной способностью 2500 -- 3000 ккал/кг и может быть использован в виде

пылевидного топлива. .

При дальнейшем дообогащении материала флотационным методом может быть

получен керсгеновый концентрат с содержанием около 859% керогена.
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DER GEHALT DER ORGANISCHEN MASSE UND DER MINERALIEN

IN EINZELNEN GRANULOMETRISCHEN KLASSEN DES ZERKLEINERTEN
BRENNSCHIEFERS (KUKERSITS)

A. Kitsnik R. Koch

Zusammenfassung

Im Artikel werden die mineralogische Zusammensetzung und die Verteilung der

organischen Masse in den einzelnen Klassen des zerkleinerten estnischen Brennschiefers
(Kukersits) geschildert. .

Als Ausgangsmaterial wurde Brennschiefer dritter Sorte benutzt. Die Zerkleinerung
wurde nach verschiedenen Methoden durchgeführt in Benzol, in der Kugelmühle und

in der Vibromiihle. Das zerkleinerte Material wurde in Klassen getrennt, 20 0,056 mm.

Es wurde festgestellt, dass die Grundmasse des organischen Materials des Kukersits

innerhalb relativ enger Grenzen schwankt, ndmlich zwischen 30 + 70 u. Experimentell
wurde bestitigt, dass zur Aufbereitung das gesamte Gut bis unter 0,2 Millimeter zerkleinert

werden muss. Groberes Gut besteht hauptsdchlich aus Teilchen des Kalzits, des Quarzes
und des Pyrits. Die feinsten Teilchen bestehen aber aus lehmahnlichem Material.

Es ist nétig, vor der Separation die groberen Teilchen auszuscheiden (zum Beispiel
mittels Hydrozyklone) und spiter die Pulpe noch zu entschlammen. Die so vorbereitete

Pulpe wird in die Hauptseparation geleitet, zum Beispiel fiir Flotation. ' -
Hier erhält man das eigentliche Konzentrat des Kerogens (Reinheit ca 85%). Um die

Konzentration noch höher zu erhalten, muss man die feinsten Mineralteilchen aus dem
Konzentrat abtrennen, was mit den gewöhnlichen reinmechanischen Mitteln keine

nennenswerten Resultate gab.
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