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(54) Urz¹dzenie i sposób sterowania

odzyskiwaniem oparów
w kolumnach dystrybutorów paliwa

(57) Urz¹dzenie do sterowania odzyskiwaniem oparów w ko-
lumnach dystrybutorów paliwa (10), zawiera elektroniczne
urz¹dzenie (22), z którym jest zwi¹zanych szereg sygna³ów
odniesienia, odpowiednio przetwarzanych tak, aby odtworzyæ
wirtualnie liniow¹ funkcjê, która wi¹¿e objêtoœæ oparów odzy-
skiwanych za pomoc¹ systemu odzyskiwania z objêtoœci¹
dystrybuowanego paliwa, którego dzia³anie w rzeczywistoœci
odbywa siê wed³ug przebiegu nieliniowego. W tym celu nie-
zbêdnym jest wprowadzenie krzywej kompensacji, która dla
niektórych zmiennych, wyznaczonych doœwiadczalnie, za po-
moc¹ wczeœniej przeprowadzonej kalibracji pompy ss¹cej (26)
oraz na podstawie sygna³u odniesienia przesy³anego do urz¹-
dzenia steruj¹cego (22), wyznacza rzeczywist¹ prêdkoœæ elek-
trycznego silnika (27) do³¹czonego do pompy (26).
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(54) Sposób oczyszczania odpadowych wód
koksowniczych z inhibitorów
biodegradacyjnych

(57) Sposób oczyszczania odpadowych wód koksowniczych

z inhibitorów biodegardacyjnych polega na tym, ¿e z koksowni-

czej wody pogazowej po dekantacji znad smo³y wêglowej sepa-

ruje siê zwi¹zki aromatyczne poprzez ekstrakcjê benzolem,

nastêpnie w trakcie dwustopniowej destylacji z par¹ wodn¹

usuwa siê w pierwszym stopniu amoniak, a w drugim stopniu

po uprzedniej alkalizacji do pH 10 ± 1 usuwa siê sole amonowe,

po czym wodê pogazow¹ ewentualnie zmieszan¹ z innymi od-

padowymi wodami koksowniczymi poddaje siê dwufazowej ob-

róbce fizykochemicznej w temperaturze 50 ± 15°C, przy czym

w pierwszej fazie, w œrodowisku alkalicznym i beztlenowym przy

pomocy jonów ¿elaza (II) i ¿elaza (III) wi¹¿e siê siarczki i cyjanki,

a w drugiej fazie usuwa siê siarczki, ¿elazocyjanki, substancje

olejowo-smo³owe oraz wielopierœcieniowe wêglowodory aroma-

tyczne poprzez sorpcjê przy pomocy py³u koksowego o granula-

cji do 2 mm, dodawanego w iloœci 0,1-1,5 kg/m
3

bezpoœrednio

do komory reakcji, a nastêpnie osady poreakcyjne z zaoklu-

dowanymi zwi¹zkami olejowo-smo³owymi usuwa siê znanymi

metodami
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(54) Sposób hydrotermalnej przeróbki surowców
glinokrzemianowych

(57) Sposób przeróbki hydrotermalnej surowców glinokrze-

mianowych polega na tym, ¿e surowce glinokrzemianowe po roz-

drobnieniu do uziarnienia poni¿ej 2 mm, zmieszane z roztworami

organicznymi i/lub nieorganicznymi soli glinowych o pH 3-9 i stê-

¿eniu do 6 czêœci wagowych w iloœci oko³o 200 czêœci wagowych

poddane s¹ dzia³aniu temperatury od 95°C do 300°C i ciœnieniu

do 3,5 MPa, a mieszaninê poddaje siê filtracji, suszeniu i wypala-

niu w temperaturze do 1600°C.
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(54) Sposób wytwarzania estrów

nitroksyalkilowych naproksenu

(57) Sposób wytwarzania estrów nitroksyalkilowych kwa-

su 2-(S)-(6-metoksy-2-naftylo)propanowego, maj¹cych nadmiar

enancjomeryczny formy (S) równy 97% lub wy¿szy, korzystnie


