
W
urzą dze niu fir my Ber nar di,
„Su szar ce ty pu „RED”” za -
sto so wa no in no wa cyj ne

roz wią za nie tech no lo gicz ne pro -
wa dzą ce do po wsta nia i wpro wa -
dze nia na ry nek za sad ni czo ulep -
szo ne go pro duk tu do do zo wa nia
gra nu la tu as fal to we go pod czas
wy twa rza nia mie szan ki mi ne ral no -
-as fal to wej na go rą co.

Za sa dy zrów no wa żo ne go roz -
wo ju za kła da ją ra cjo nal ne zu ży cie
za so bów ma te ria ło wych ze szcze -
gól nym uwzględ nie niem po wtór -
ne go wy ko rzy sta nia ma te ria łów
ubocz nych i od pa do wych. 

Wy ko rzy sta nie de struk tu as -
fal to we go w ostat nich la tach nie
by ło ra cjo nal ne i brak by ło od po -
wied nich tech no lo gii po zwa la ją -
cych w peł ni wy ko rzy stać wła ści -
wo ści te go cen ne go ma te ria łu.
Za naj bar dziej ra cjo nal ne na le ży
jed nak uznać wy ko rzy sta nie de -
struk tu as fal to we go ja ko skład ni -
ka mie sza nek mi ne ral no -as fal to -
wych. Współ cze sne wy ko rzy sta -
nie de struk tu do pro duk cji mie -
sza nek mi ne ral no -as fal to wych
po zwa la na uzy ska nie wy mier -
nych ko rzy ści tech nicz nych i eko -
no micz nych. Zgod nie z „Wy ma ga -
nia mi Tech nicz ny mi WT -2 Na wierzch nie As fal to we 2008”, gra nu -
lat as fal to wy mo że być wy ko rzy sta ny do be to nów as fal to wych
dla dróg ka te go rii KR1 -K4 w ilo ści do 40%. 

Obec nie, przy wy stę pu ją cym w Pol sce nie do bo rze kru szyw
i wy so kich kosz tach trans por tu, uza sad nio ne jest ze wzglę dów
tech nicz nych i eko no micz nych sto so wa nie gra nu la tu as fal to we go
wraz z za war tym w nim le pisz czu po zwa la na ob ni że nie kosz tów
pro duk cji no wych mie sza nek po przez re duk cję do da wa nej ilo ści
le pisz cza as fal to we go.

Ofe ro wa na przez fir mę Ber nar di „Su szar ka ty pu „RED”” speł -
nia wszel kie wa run ki in no wa cyj no ści. Do zo wa ne kru szy wo wyj -
ścio we oraz gra nu lat as fal to wy w ilo ści do 40-50%, w spe cjal nie
skon stru owa nej su szar ce pod da wa ne są od dzia ły wa niu stop nio -
wo wzra sta ją cej wy so kiej tem pe ra tu ry (90°C -160°C). Po wol ny
wzrost tem pe ra tu ry gra nu la tu as fal to we go po wo du je, że nie wy -
stę pu je ewen tu al ny szok ter micz ny a emi sja wę glo wo do rów z le -
pisz cza za war te go w gra nu la cie as fal to wym jest ogra ni czo na.
Do dat ko wą za le tą bu do wy „Su szar ki ty pu „RED”” jest peł na kon -
tro la mak sy mal nej tem pe ra tu ry kru szy wa i gra nu la tu as fal to we go
(160°C), co eli mi nu je mo żli wość tzw. prze pa le nia gra nu la tu as fal -
to we go. Spe cjal na kon struk cja bęb na su szar ki z za sto so wa niem
cen tral nie zlo ka li zo wa ne go do dat ko we go bęb na we wnętrz ne go
zwięk sza spraw ność tech nicz ną urzą dze nia i gwa ran tu je ochro nę
przed nad mier nym prze grza niem gra nu la tu as fal to we go. 

In no wa cyj ne roz wią za nie przed sta wio nej tech no lo gii fir my
Ber nar di da je mo żli wość skie ro wa nia wy grza ne go kru szy wa
ory gi nal ne go i gra nu la tu as fal to we go na sor tow nik w ce lu do -
kład ne go okre śle nia za war to ści po szcze gól nych frak cji mie -
szan ki mi ne ral nej. Na le ży pod kre ślić, że skład ziar no wy mie -
szan ki mi ne ral nej (kru szy wo ory gi nal ne plus gra nu lat as fal to -
wy), przy za sto so wa niu in no wa cyj nej tech no lo gii, po zwa la
na do kład ną kon tro lę skła du wy twa rza nej mie szan ki mi ne ral -
no -as fal to wej.

Ja ko urzą dze nie uzu peł nia ją ce li nii tech no lo gicz nej „Su szar ki
ty pu „RED”” na le ży uznać in sta la cję do pa la cza ga zów po zwa la ją -
cą na ob ni że nie zu ży cia pa li wa o oko ło 15% co sta no wi zna czą ce
ob ni że nie kosz tów pro duk cji mi ne ral no -as fal to wych. 

Pro dukt ten speł nia rów nież wy ma ga nia ochro ny śro do wi ska
przez za go spo da ro wa nie pro duk tów ubocz nych ze sta rych zu ży -
tych warstw as fal to wych. 

Recykling destruktu, system „RED” 
– opis procesu:

Dozator destruktu

Taśma zbiorcza kruszyw

Bęben suszarki

Elewator kruszywa

Sortownik

Komory frakcyjne kruszyw

Waga kruszyw

Mieszalnik
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Taśma załadowcza suszarki

!  Dozowanie destruktu przy pomocy suszarki typu „RED” 
jest najtańszym rozwiązaniem dostępnym na rynku.

!  System dozowania destruktu „RED” można zainstalować
na każdej istniejącej wytwórni w Polsce.

!  Suszarka typu „RED” jest uniwersalna – suszy same kruszywa 
też bez destruktu oszczędzając około 15% paliwa.

Innowacyjne urządzenie BERNARDI
suszarka typu „RED”


