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(54) Wspomagany magnetycznie reaktor przepływowy
(57) Wspomagany magnetycznie reaktor przepływowy, zawie-
rający zewnętrzną obudowę (1) z umieszczonym współosiowo 
wewnętrznym przewodem (2) o przekroju kołowym z dnem (3) 
i pokrywą (4), uzwojenie (5) umieszczone pomiędzy zewnętrzną 
obudową (1) z wewnętrznym przewodem (2), komorę (6) na płyn 
posiadający właściwości magnetyczne, wyposażony w króćce, 
charakteryzuje się tym, że ma w wewnętrznym przewodzie (2) ko-
morę (6) na płyn posiadający właściwości magnetyczne, na której 
ma orurowanie (7) dla czynnika stabilizującego temperaturę i ma 
bełkotkę (8) poniżej komory (6). Komora (6) i orurowanie (7) osadzo-
ne są na centralnej rurze (9), która wyprowadzona jest z reaktora 
centralnymi króćcami (10, 11) w pokrywie (4) i dnie (3). Reaktor ma 
w pokrywie (4) przewodu (2) umieszczony pierwszy króciec (12), 
króciec (13) doprowadzający dodatkowe substancje chemiczne 
do przestrzeni reakcyjnej. W dnie (3) reaktor ma drugi króciec (14) 
i króciec (15) służący do wyprowadzenia bełkotki (8).
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(54) Sposób regeneracji katalizatora zeolitowego
(57) Sposób regeneracji katalizatora zeolitowego, zwłaszcza 
po procesie dehydratacji glicerolu, polega na tym, że regenerację 
katalizatora prowadzi się przy użyciu gazu uzyskiwanego w wyniku 
regeneracji, wzbogaconego w tlen, a proces regeneracji prowadzi 
się w kilku etapach aż do pełnej regeneracji złoża katalizatora. Za-
stosowanie w procesie regeneracji gazu poregeneracyjnego po-
woduje występowanie zjawiska samogaszenia w złożu, co pozwala 
uniknąć miejscowych przegrzani, które mogą zniszczyć strukturę 
zeolitu.
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(54) Sposób parametryzacji klasyfikatora 
pneumatycznego zintegrowanego z młynem

(57) Sposób polega na tym, że zmiany wielkości ziarna podziało-
wego dokonuje się poprzez zmianę wysokości h1 komory klasyfika-
cji (1) i poziomu otwarcia dystrybutora (10) korzystnie wielosekcyj-
nego dla łącznego strumienia zwrotnego (9) oraz poprzez zmianę 
wysokości h2 komory formowania recyklu (2).
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(54) Sposób suszenia i domielania wstępnie 
rozdrobnionych materiałów, zwłaszcza węgla 
brunatnego lub kamiennego, oraz urządzenie 
do suszenia i domielania wstępnie rozdrobnionych 
materiałów, zwłaszcza węgla brunatnego 
lub kamiennego

(57) W sposobie suszenia i domielania wstępnie rozdrobnionych 
materiałów, zwłaszcza węgla brunatnego lub kamiennego, dopro-
wadza się nadawę wstępnie rozdrobnionego materiału do młyna 
elektromagnetycznego (1). Następnie mieli się nadawę w młynie 
elektromagnetycznym (1) i wstępnie suszy się ją w młynie elektro-
magnetycznym (1) za pomocą czynnika podsuszającego, doprowa-
dzanego do młyna elektromagnetycznego (1). Kolejnie, doprowa-
dza się nadawę z młyna elektromagnetycznego (1) na przenośnik 
wibracyjny (12) komory (11) odprowadzania wyparów oraz suszy 
się końcowo nadawę na przenośniku wibracyjnym (12), przy czym 
nadawę suszy się końcowo na przenośniku wibracyjnym (12) za-
wierającym ferromagnetyczną płytę (13), na której są usytuowane 
magnesy (14), z biegunami N skierowanymi ku ferromagnetycznej 
płycie (13), zaś na biegunach S magnesów (14) znajduje się płytą (15) 
przenoszenia nadawy. Przedmiotem niniejszego wynalazku jest 
także urządzenie do realizacji w/w sposobu.
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