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SPÔSOB RECYKLÁCIE BITÚMENOVÉHO ODPADOVÉHO PRODUKTU, AKO JE
ODPADOVÝ BITÚMENOVÝ MEMBRÁNOVÝ PRODUKT
Opis
[0001] Predkladaný vynález sa týka spôsobu recyklácie bitúmenového odpadového produktu,
ako je napríklad bitúmenový odpadový membránový produkt, majúci aspoň bitúmenovú vrstvu
a voliteľne aspoň jednu výstužnú vrstvu v recyklačnej jednotke obsahujúcej prvý rotor uložený
v prvom statore, a komoru vymedzenú vonkajšou stenou prvého rotora, a týka sa tiež
recyklačného zariadenia, ako aj bitúmenových produktov.
[0002] Bitúmen je veľmi zložitý materiál, ktorý môže byť získaný rôznymi druhmi spôsobov
ošetrenia ropy. V závislosti od pôvodu ropy a od použitého spôsobu môže byť získaných
niekoľko druhov bitúmenu s rôznymi vlastnosťami, pokiaľ ide o viskozitu, priepustnosť,
trvanlivosť a bod mäknutia. Napríklad bitúmen produkovaný z ropy pochádzajúcej z Venezuely,
Stredného východu alebo Mexika bude mať odlišné fyzikálne vlastnosti, ktoré tiež závisia aj
od druhu spôsobu použitého na produkciu bitúmenu.
[0003] Vo všeobecnosti je bitúmen produkovaný počas rafinácie ropy. Rafinácia ropy obsahuje
dva kroky. Prvý krok pozostáva z realizácie atmosférickej destilácie v prvej frakcionačnej
kolóne na produkciu hlavne skvapalneného ropného plynu, benzínu a petroleja. Druhý krok
pozostáva z realizácie destilácie vo vákuu v druhej kolóne na produkciu plynového oleja a
destilátov. Spodná frakcia získaná na výstupe z druhej kolóny môže byť spracovaná podľa
spôsobu odasfaltovania alebo destiláciou na separovanie mazív od bitúmenu. Spôsob
odasfaltovania zodpovedá fyzikálnej separácii zostávajúcich komponentov ropy použitím
rozpúšťadiel. Tento krok je skutočne založený na rozdielnej rozpustnosti zostávajúcich
komponentov ropy. V závislosti od druhu použitého rozpúšťadla (bután alebo propán) na
realizáciu uvedeného separačného kroku bude mať získaný bitúmen rôzne fyzikálne vlastnosti.
Naproti tomu destilácia získanej spodnej frakcie pozostáva z krakovania ropy na získanie
bitúmenu na jednej strane a mazív na strane druhej.
[0004] Z týchto dôvodov bude mať bitúmen vlastnosti, ktoré budú závisieť od pôvodu ropy a
od spôsobu použitého na jej produkciu.
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[0005] Keď je bitúmen produkovaný podľa vyššie uvedeného spôsobu zahrnujúceho prvý a
druhý destilačný krok, má kryštalickú štruktúru zodpovedajúcu sólu. Bitúmen majúci štruktúru
sólu, získaný ako spodná frakcia vo frakcionovanej kolóne vo vákuu, môže byť konvertovaný
na gélovú štruktúru aplikovaním spôsobu oxidácie alebo fúkaním vzduchu. Druhý z nich
pozostáva z prechodu vzduchu cez ohriaty bitúmen na zvýšenie vhodnej viskozity bitúmenu.
Tento spôsob produkuje bitúmen so zachovanou flexibilitou pri jeho použití pri teplote okolia.
Keď je bitúmen spracovaný fúkaním vzduchu, jeho viskozita je modifikovaná a vyššie uvedené
ekvilibrium je preto iné. Presnejšie, súčet podielov nasýtených olejov a asfalténov je väčší ako
súčet podielov aromatických olejov a živíc. Koloidná štruktúra je teda gélová štruktúra, kde
množstvo asfalténov v bitúmene je zdvojnásobené vzhľadom na počiatočné množstvo
asfalténov v štruktúre sólu.
[0006] Bitúmen môže byť tiež modifikovaný jeho zmiešaním s polymérom na vytvorenie
modifikovaného bitúmenu. V tomto spôsobe je bitúmen výhodne bitúmen so štruktúrou sólu.
Pridanie polyméru k bitúmenu povedie k fázovej inverzii, keď množstvo polyméru bude
dostatočné na získanie fázovej inverzie zodpovedajúcej vytvoreniu polymérnej matrice, pričom
bitúmen je zadržaný. Keď nastane inverzná fáza, bitúmen majúci správanie newtonovskej
kvapaliny bude mať vlastnosti viskoelastickej tekutiny.
[0007] Polymér a bitúmen majú konkrétne chemické interakcie. Polymér tvorí kontinuálnu fázu
(polymérnu matricu) a bitúmen tvorí disperznú fázu. Keď nastane fázová inverzia, bitúmen je
zadržaný v polymérnej matrici, čo dáva kompozícii obsahujúcej bitúmen a polymér primerané
viskoelastické vlastnosti a stabilitu. Takto modifikovaný bitúmen môže byť použitý na výrobu
hydroizolačnej membrány majúcej vhodnú flexibilitu, čo je výhodné kritérium, napríklad keď
je hydroizolačná membrána aplikovaná na strechu. Fenomén fázovej inverzie závisí od
pomerov polyméru a bitúmenu v kompozícii.
[0008] V súčasnosti existujú dve hlavné kategórie modifikovaného bitúmenu na vytváranie
strešných membrán. Buď je bitúmen modifikovaný s SBS (styrén-butadién-styrén) a vytvorí sa
bitúmen modifikovaný SBS, alebo je bitúmen modifikovaný s APP (ataktický polypropylén) a
vytvorí sa bitúmen modifikovaný APP.
[0009] Modifikovaný bitúmen bude mať odlišné vlastnosti v závislosti od kategórie jeho
modifikujúceho polyméru, ale tiež vďaka akýmkoľvek aditívam doplneným do bitúmenovej
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kompozície. Späť k dvom hlavným kategóriám bitúmenu, modifikácia bitúmenu
prostredníctvom SBS alebo APP umožňuje výrobcom vytvoriť trvanlivejší, odolnejší produkt,
ktorý mu dodáva buď plastové (APP) alebo gumové vlastnosti (SBS). Modifikácia bitúmenu
mu dáva schopnosť odolávať širokému teplotnému rozsahu a vynikajúcu odolnosť voči
poveternostným vplyvom.
[0010] Napríklad bitúmen modifikovaný APP sa začína topiť pri asi 130° – 150 °C, topí sa na
kvapalnú substanciu podobnú vosku, ktorá pôsobí ako takmer voľne tečúca kvapalina, ktorá sa
potom môže utierať po povrchu, umožňujúc jednoduchú aplikáciu horákom. Bitúmen
modifikovaný SBS je lepkavá tavenina, ktorá je flexibilnejšia v porovnaní s plastom použitým
v APP.
[0011] Niekedy sú bitúmenové strešné membrány modifikované SBS poskytnuté s
bridlicovými trblietkami alebo štrkom, pieskom a ich zmesou.
[0012] Existuje aj iný druh bitúmenu, kde je bitúmen na hydroizolačnú membránu
produkovaný s rastlinným olejom, ako napríklad surovým mazom tallového oleja alebo
modifikovaným mazom tallového oleja.
[0013] V dôsledku toho pôvod bitúmenu, povaha polyméru alebo povaha ropného zvyšku,
výrobný spôsob produkcie bitúmenu a následné ošetrenie bitúmenu vytvára širokú škálu
bitúmenových membrán s rôznou povahou a rôznorodou kompozíciou s produkčným odpadom,
ktorý je potrebné recyklovať.
[0014] V súčasnosti je veľká časť plochých striech pokrytá bitúmenovou hydroizolačnou alebo
vodotesnou membránou, ktoré sa na miesto dodávajú v kotúčoch. Bitúmenové membrány sú
zvyčajne aplikované na strechu horákom alebo zváraním horúcim vzduchom alebo sú
podrobené aplikácii hydroizolačnej alebo vodotesnej membrány za studena pomocou
samolepky, lepidla alebo mechanických upevňovacích prostriedkov.
[0015] Počas produkcie hydroizolačných alebo vodotesných bitúmenových membrán je aspoň
jedna výstuž privádzaná a je obojstranne pokrytá bitúmenom a niekedy nakoniec pokrytá
minerálnymi granulami, vločkami, pieskom a/alebo tenkými fóliami.
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[0016] Výstuž môže byť vyrobená výstužnou štruktúrou, ktorá je typicky plochá a tenká z
materiálu zvoleného zo skupiny obsahujúcej polyesterovú netkanú textíliu, sklenenú mriežku
alebo rúno, kombinované výstuže (sklo a polyester), kovové fólie (napr. meď, hliník)) a ich
kombinácie.
[0017] Z patentu US pat. č. 4,185,784 je známa recyklačná jednotka pre bitúmenové produkty.
V známej jednotke je materiál, ktorý má byť recyklovaný, zavádzaný do recyklačnej jednotky
poskytnutej s ohrievacími prostriedkami. Materiál, ktorý má byť recyklovaný, sa teda pod
vplyvom tepla a trenia o rotor jednotky topí. Rotácia rotora dezintegruje výstuže prítomné v
materiáli, ktorý má byť recyklovaný, tak, že takto získaný produkt je recyklovateľný. Známa
jednotka obsahuje komoru, ktorá je usporiadaná v stene statora tak, že šírka tejto komory je
zredukovaná od vstupu, čo spôsobuje lievikový efekt, ktorý tlačí materiál smerom k rotoru.
[0018] Avšak, táto známa recyklačná jednotka a spôsob nie sú celkom vhodné na recykláciu
bitúmenových produktov, ako sú membrány, poskytnutých s aspoň jednou výstužnou vrstvou,
ktorá obsahuje vlákna. Vlákna je ťažké úplne zničiť, čím sa dosiahnu množstvá vlákien
zostávajúcich v produkte, ktoré sú výsledkom recyklačného spôsobu, a bránia tomu, aby bol
tento produkt používaný ako surový materiál na výrobu nových membrán. Ďalej nevalcovitá
konštrukcia statora vyžaduje pomerne zložitú techniku výroby statora.
[0019] Ďalšia recyklačná jednotka bola opísaná v EP1534434, ktorá obsahuje mikronizačnú
komoru tvorenú vybraním usporiadaným v protiprvku namontovanom na statore, ktorý je v
podstate valcovitý. Mikronizačná komora obsahuje nastavovací prostriedok organizovaný na
nastavenie objemu a/alebo tvaru komory a najmenej jedna škrabka organizovaná na škrabanie
vonkajšej steny rotora je namontovaná downstream od mikronizačnej komory, táto škrabka sa
rozprestiera cez aspoň časť dĺžky prvého rotora a má stupňovitý profil majúci aspoň prvý a
druhý stupeň, prvý stupeň, ktorý sa nachádza blízko výstupu z recyklačnej jednotky, je
umiestnený najbližšie k vonkajšej stene prvého rotora.
[0020] Podrobením kúskov mikronizácii sa podarí dezintegrácia výstuže prítomnej v kúskoch
membrány. Bitúmenové spojivo obsiahnuté v kúskoch môže byť tak roztavené, čo umožňuje
jeho ľahšiu regeneráciu a získanie recyklovaného materiálu umožňujúceho zvýšené použitie,
najmä ako surového materiálu. Prítomnosť škrabky umožňuje čistenie steny rotora a zaisťuje,
že recyklovaný bitúmen je vyvedený von z drviča. Stupňovitý profil škrabky umožňuje rozlíšiť
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medzi dostatočne triturovaným materiálom, ktorý je následne odvádzaný výstupom, a
nedostatočne triturovaným materiálom, ktorý nie je odvádzaný a je teda ďalej spracovávaný.
[0021] Tento recyklačný spôsob a jednotka preukázali svoju účinnosť pri recyklácii
produkčného odpadu, tento odpad sú celkom čisté odpadové produkty a pre obmedzený počet
zdrojov bitúmenových produktov, preto je potrebný celkom jednoduchý spôsob recyklácie.
[0022] V súčasnosti, v kontexte obehového hospodárstva, existuje požiadavka recyklovať
čoraz viac odpadových produktov obsahujúcich bitúmenové produkty, a to nielen čistý
produkčný odpad, ale aj použité strešné produkty, ktoré obsahujú kontaminovaný a
degradovaný zostarnutý bitúmen a výstužové časti. Ďalej existuje potreba získať recyklovaný
bitúmenový produkt, ktorý môže byť široko používaný.
[0023] Na implementáciu účinných spôsobov recyklácie však existuje veľa obmedzení. To
znamená, že spôsob by mal byť plynulý, správne optimalizovaný a dostatočne robustný na to,
aby riadil širokú diverzitu a kompozíciu produktov, ktoré majú byť recyklované.
[0024] Zložitejšie odpadové produkty skutočne nemôžu byť ošetrené v recyklačnej jednotke
podľa dokumentu EP1534434 ako také. Pri zbere strešných odpadových produktov sú to
použité produkty majúce degradovanú bitúmenovú vrstvu (zostarnutú) a niekedy aj
degradované výstužné vrstvy. Tieto použité produkty obsahujú veľa kontaminujúcich
produktov, ako sú metalické prvky a elastomérne produkty, ako napríklad EPDM (etylénpropylén-dién-monoméry) alebo oxidovaný bitúmen. Ďalej recyklačná jednotka, ako je opísaná
v tomto dokumente, nie je dostatočne robustná na to, aby zvládla širokú diverzitu odpadových
bitúmenových produktov a je potrebné ju veľmi často opravovať. Napríklad kontaminujúce
produkty vytvárajú zvýšenie tlaku v mikronizačnej komore a degradáciu niekoľkých spojov,
čím sa vytvára únik bitúmenových produktov, čo vedie k zanášaniu a hromadeniu nečistôt okolo
valčekového ložiska rotorového prvku a vibráciám recyklačnej jednotky. To vedie najmä k
požiadavke často zastavovať recyklačnú jednotku kvôli podstúpeniu údržby a výmeny
valčekového ložiska, ktoré sú drahými opotrebiteľnými dielmi. Z dôvodu častého zastavovania
recyklačná jednotka neumožňuje vykonávať recykláciu bitúmenových produktov účinne.
[0025] Samozrejme, v kontexte obehového hospodárstva, zatiaľ čo zámer poskytnúť nižší
dopad na životné prostredie je jasným stimulom, je tu tiež potreba byť priemyselne
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životaschopný. To znamená, že spôsob má byť stabilný a robustný a zároveň ponúkať
priemyselnému zariadeniu dostatočnú ziskovosť.
[0026] Predkladaný vynález sa stretáva s riešením aspoň časti týchto nevýhod poskytnutím
spôsobu recyklácie širokej diverzity odpadových produktov obsahujúcich bitúmenové produkty
a voliteľne výstužné vrstvy, vrátane, bez obmedzenia na ne, produkčného odpadu
bitúmenových membrán, rezného odpadu bitúmenových membrán, strešných odpadových
produktov zozbieraných z demolačných stavenísk majúcich rôznu kompozíciu a kontamináciu;
ktorý je účinný a optimalizovaný na zabezpečenie dostatočnej ziskovosti pre priemyselného
hráča, zatiaľ čo vyžaduje nižšiu údržbu a aspoň menej častú prevádzku údržby a poskytuje
recyklovaný bitúmenový produkt použiteľný v širokej škále nových bitúmenových finálnych
produktov.
[0027] Na vyriešenie tohto problému sa podľa predkladaného vynálezu poskytuje spôsob
recyklácie bitúmenového produktu, voliteľne obsahujúceho výstužné vrstvy, zahrnujúci kroky:
-

Zbierania odpadových bitúmenových produktov, výhodne odpadových bitúmenových
produktov, výhodne odpadových bitúmenových membránových produktov obsahujúcich
bitúmenové vrstvy a výstužné vrstvy, a triedenie odpadových bitúmenových produktov
do série n dávky (dávok) odpadových bitúmenových produktov,

-

Aspoň jedného kroku mletia každej dávky uvedenej série n dávky (dávok) odpadových
bitúmenových produktov alebo zmesi n dávky (dávok) odpadových bitúmenových
produktov, čím sa vytvorí jemne rozomletá dávka,

-

Zavedenia uvedenej jemne rozomletej dávky do recyklačnej jednotky majúcej aspoň rotor
a stator a mikronizačnú komoru, uvedená jemne rozomletá dávka je ohrievaná a tavená
pevnosťou v šmyku pri prevádzke statora, rotora a mikronizačnej komory, a zbierania
roztaveného produktu,

vyznačujúci sa tým, že uvedený spôsob ďalej obsahuje krok privádzania uvedeného
roztaveného produktu do zmiešavacej nádrže majúcej vopred stanovený objem obsahujúcej
čerstvý nosič na úrovni obsiahnutej medzi 25 a 75 hmot. %, výhodne medzi 30 a 60 hmot. %
vzhľadom na vopred stanovený objem, pri teplote zdržania medzi 160 a 200 °C, výhodne medzi
170 a 190 °C, výhodnejšie okolo 180 °C, uvedená zmiešavacia nádrž je kontinuálne miešaná
horizontálnou alebo vertikálnou závitovkou majúcou miešacie lopatky, uvedený roztavený
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produkt je privádzaný do uvedenej zmiešavacej nádrže, kým objem roztaveného produktu
nebude obsiahnutý medzi 25 a 75 %, výhodne medzi 40 a 70 hmot. % vzhľadom na vopred
stanovený objem, na poskytnutie recyklovaného bitúmenu majúceho vopred definovanú
viskozitu pri 180 °C pre čerpateľnosť obsiahnutú medzi 500 a 45 000 cPS.
[0028] V zmysle predkladaného vynálezu každý krok mletia poskytuje materiál zredukovaný
na kúsky ako výsledok mletia. Každý kúsok má rozmery charakterizujúce veľkosť kúskov, tu
nazývané veľkosť častíc. V súlade s tým môžu byť kúsok, častica alebo zrno v tejto patentovej
prihláške použité zameniteľne.
[0029] Na účely tohto vynálezu termín „stredná distribúcia veľkosti častíc“ predstavuje priemer
vyjadrený v µm, vo vzťahu ku ktorému je 50 % meraných častíc alebo zŕn menších alebo
rovných.
[0030] Bolo skutočne zistené, že predkladaný vynález umožňuje recyklovať širokú diverzitu
produkčného odpadu bitúmenových membrán, zatiaľ čo je tiež schopný recyklovať použité
bitúmenové membrány, ale aj zvyšky vodotesných membrán v robustnom a účinnom spôsobe,
ale aj tam, kde je produkčná CO2 stopa zredukovaná v porovnaní s produkciou panenského
bitúmenu, čím sa poskytuje recyklovaný bitúmen, ktorý môže byť zavádzaný späť do
produkčného spôsobu, napríklad bitúmenová membrána s vysokým pomerom, ako napríklad
viac ako 25 %, výhodne viac ako 30 %, výhodnejšie viac ako 50 % bitúmenu je recyklovaný
bitúmen, zatiaľ čo je tiež možné použiť drasticky nižšie množstvo, ak je to potrebné. V
niektorom prípade môže byť recyklovaný bitúmenový produkt získaný spôsobom podľa
predkladaného vynálezu skutočne zriedený s inými nosnými látkami pred použitím vo finálnom
bitúmenovom produkte.
[0031] Ako je možné vidieť, spôsob podľa predkladaného vynálezu obsahuje krok riedenia
roztaveného produktu v čerstvom nosiči, čím sa zabráni skladovaniu roztaveného produktu vo
vedrách a nutnosti ich ochladzovania na opätovné ohrievanie.
[0032] Vďaka tomuto kroku riedenia môže byť recyklovaný bitúmen čerpaný a filtrovaný
súbežne alebo dokonca okamžite použitý v závislosti od jeho čistoty alebo môže byť
skladovaný v skladovacích nádržiach majúcich ohrievací prostriedok na udržanie v podstate
konštantnej teploty, aby bol udržiavaný v čerpateľnej forme.
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[0033] Vďaka predkladanému vynálezu je recyklovaný bitúmen skladovaný v ohrievanej a
miešanej skladovacej nádrži na okamžité použitie a nemusí podstupovať povinne ďalšie kroky
purifikácie.
[0034] Ďalej, recyklovaný bitúmen už obsahuje časť polyméru pochádzajúceho z odpadového
produktu, čo nebráni tomu, aby bol bitúmenový produkt skladovaný v priebehu času a
neinterferoval s ďalším spôsobom, zatiaľ čo redukuje spotrebu polyméru potrebného na
realizáciu fázovej inverzie v ďalšom spôsobe, keď je recyklovaný bitúmen použitý.
[0035] Ďalej, viskozita vďaka kroku riedenia bola optimalizovaná tak, aby umožňovala
čerpanie a filtráciu plynulým spôsobom, ale tiež bez spôsobovania akýchkoľvek problémov pri
zmiešaní s iným čerstvým nosičom v následnom kroku produkcie bitúmenového produktu, ako
sú hydroizolačné membrány alebo vodotesné membrány.
[0036] Ďalej sa ukázalo, že napriek prítomnosti polyméru v existujúcej a použitej bitúmenovej
membráne, prítomnosť polyméru nebráni tomu, aby bol bitúmenový produkt (roztavený
produkt) znovu použitý pri produkcii bitúmenovej membrány, naopak sa ukázalo, že to
umožňuje výhodne zredukovať spotrebu polyméru počas výrobného spôsobu v dôsledku
skutočnosti, že významná časť je už prítomná v odpadovom produkte. Pri použití
modifikovaného bitúmenu na produkciu hydroizolačnej membrány je vo všeobecnosti k
bitúmenu skutočne pridávaný polymér na dosiahnutie fázovej inverzie. Pre bitúmen
modifikovaný APP je úroveň polyméru vzhľadom na množstvo bitúmenu typicky obsiahnutá
medzi 12 a 25 hmot. %. Pre bitúmen modifikovaný SBS je úroveň polyméru vzhľadom na
množstvo bitúmenu obsiahnutá medzi 2 a 20 hmot. %., typicky medzi 4 a 12 hmot. %.
[0037] Spôsob podľa predkladaného vynálezu umožňuje produkovať recyklovaný bitúmen už
obsahujúci množstvo polyméru, čo znamená, že množstvo, ktoré má byť pridané na dosiahnutie
fázovej inverzie, je redukované a niekedy drasticky až na menej ako 50 % normálneho
požadovaného množstva. Malo by byť skutočne poznamenané, že keď je roztavený produkt
získaný spôsobom podľa predkladaného vynálezu, tento roztavený produkt môže obsahovať
ešte viac polyméru, ako je množstvo požadované na dosiahnutie fázovej inverzie, čo nie je
problém a dokonca výhoda, pretože pri príprave modifikovaného bitúmenu nie je najdrahšou
substanciou bitúmen, ale polymér. V súlade s tým, aj keď množstvo polyméru neseného
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recyklovaným bitúmenom predstavuje vyšší pomer ako konečný pomer potrebný medzi
polymérom a bitúmenom, polymér bude potom zriedený v zmesi s čerstvým nosičom alebo
iným nosičom, aby sa zredukoval pomer medzi polymérom a bitúmenom (alebo bitúmenom +
nosičom).
[0038] Recykláciou existujúceho strešného produktu môže polymér použitý pri výrobe
membrány opäť hrať svoju úlohu v bitúmenovej inverzii fázy, Nakoniec je kvalita bitúmenu
získaného spôsobom podľa predkladaného vynálezu dostatočne vysoká na to, aby mohla byť
opätovne zavedená do bitúmenovej membrány na úrovni vyššej ako 50 hmot. % alebo 75 %,
dokonca 100 % vzhľadom na celkovú hmotnosť bitúmenu v konečnom produkte.
[0039] Spôsob podľa predkladaného vynálezu teda umožňuje účinný spôsob produkcie
recyklovaného bitúmenového odpadového produktu, ktorý môže byť opäť použitý v
produkčnom spôsobe pre bitúmenovú membránu.
[0040] Okrem toho je spôsob podľa predkladaného vynálezu veľmi robustný. Kroky mletia a
triedenia upstream od vstupu do recyklačnej jednotky umožňujú kontinuálnu recykláciu
bitúmenového odpadového produktu napriek rôznorodosti pôvodu, veku a nečistotám a s
pozitívnou energetickou rovnováhou vzhľadom na produkciu čerstvého nosiča, ktorá je
udržiavaná v pozitívnom stave ešte viac vďaka skutočnosti, že údržba je zredukovaná, a teda aj
kroky opätovného spustenia (a opätovného ohrevu) recyklačnej jednotky.
[0041] Spôsob podľa predkladaného vynálezu ďalej zahŕňa aspoň jeden krok mletia, ktorý
obsahuje:
-

Prvé mletie každej dávky z uvedenej série n dávky (dávok) odpadového bitúmenového
produktu v nožovom sekáči na zredukovanie veľkosti uvedenej každej dávky na prvú
rozsekanú dávku majúcu strednú distribúciu veľkosti častíc obsiahnutú medzi 20 a 50 cm,
výhodne medzi 20 a 40 cm,

-

Druhé mletie každej prvej rozsekanej dávky v rotorovom granulátore, kde je veľkosť
každej prvej rozsekanej dávky zredukovaná na prvú rozdrvenú dávku majúcu strednú
distribúciu veľkosti častíc medzi 5 a 25 cm, výhodne medzi 8 a 20 cm,

-

Tretie mletie každej prvej rozdrvenej dávky v rotorovom granulátore, kde je veľkosť
každej prvej rozdrvenej dávky zredukovaná na prvú rozomletú dávku majúcu strednú
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distribúciu veľkosti častíc medzi 20 a 50 mm, výhodne medzi 25 a 40 mm, výhodnejšie
medzi 27 a 35 mm.
[0042] Podľa predkladaného vynálezu aspoň jeden krok mletia obsahuje sekvenciu 3
špecifických krokov mletia umožňujúcich privádzať do recyklačnej jednotky jemne rozomletú
dávku majúcu strednú distribúciu veľkostí častíc medzi 20 a 50 mm, výhodne medzi 25 a 40
mm, výhodnejšie medzi 27 a 35 mm, ktorá je kontinuálne privádzaná vysokou rýchlosťou
privádzania a umožňuje kontinuálne účinne produkovať recyklovaný bitúmen pri konštantnej
frekvencii.
[0043] Spôsob podľa predkladaného vynálezu poskytuje dobrú rovnováhu medzi nie príliš
malými časticami a nie príliš veľkými časticami, čím sa dosiahne optimálne šmykové napätie
na časticiach na získanie bitúmenu, čím sa zabezpečí správna teplota vo vnútri recyklačnej
jednotky.
[0044] Keď je šmykové napätie vo vnútri recyklačnej jednotky príliš vysoké, skutočne to
vytvára abnormálne opotrebovanie a môže vytvoriť horúce miesta degradujúce kvalitu
bitúmenu, keď sú do recyklačnej jednotky poskytnuté príliš malé častice, nedostatočné
šmykové napätie môže negatívne ovplyvniť teplotu v recyklačnej jednotke.
[0045] To bolo umožnené podľa predkladaného vynálezu na zvolenie správnej veľkosti častíc
vstupujúcich do recyklačnej jednotky, kde môže byť teplota ľahko kontrolovaná a nevyžaduje
veľa ohrievacích dodatkov, čím drasticky redukuje CO2 stopu spôsobu.
[0046] Ďalej pomocou kombinovaného účinku poskytovania kroku triedenia na triedenie
odpadových bitúmenových produktov v sérii n dávky (dávok) odpadového bitúmenového
produktu a výberu následných krokov mletia sa teplota vo vnútri recyklačnej jednotky ľahšie
kontroluje, ale môže byť recyklovaná aj obrovská diverzita existujúcich striech, spolu s
produkčným a rezným odpadom, ktorý môže byť recyklovaný, čo znamená, že spôsob môže
dosiahnuť odpadový produkt, ktorý je na jednej strane diverzifikovaný, ale aj celkom špinavý.
[0047] Výhodne je pred privedením do uvedenej recyklačnej jednotky uvedená jemne
rozomletá dávka dopravená na vibračné sito, aby sa zozbierala jemne rozomletá dávka v
podstate zbavená prachu a častíc majúcich veľkosť častíc d100 menšiu ako 8 mm, čo ďalej
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prispieva k privádzaniu jemne rozomletej frakcie do recyklačnej jednotky, zbavenej prachu
kontinuálne pri vysokej rýchlosti privádzania a umožneniu kontinuálne produkovať účinne
recyklovaný bitúmen pri konštantnej frekvencii.
[0048] Výhodne, podľa predkladaného vynálezu pred privedením do uvedenej recyklačnej
jednotky, uvedená jemne rozomletá dávka podstúpi krok separácie kovových kúskov od
nekovových kúskov aplikáciou Foucaultovho prúdu na uvedenú jemne rozomletú dávku a zberu
jemne rozomletej dávky v podstate zbavenej kovových kúskov.
[0049] Vo výhodnom uskutočnení je uvedená jemne rozomletá dávka uvedenej série n dávky
(dávok) odpadového bitúmenového produktu uložená v aspoň jednej nádrži.
[0050] Vo variantnom uskutočnení spôsobu podľa predkladaného vynálezu je každá séria n
dávky (dávok) odpadového bitúmenového produktu uložená pod formou jej uvedenej jemne
rozomletej dávky v nádrži, čím sa poskytuje n nádrž odpadového bitúmenového produktu,
každá obsahujúca odpadový bitúmenový produkt.
[0051] Výhodne je v spôsobe podľa predkladaného vynálezu uvedený krok zavedenia aspoň
jednej jemne rozomletej dávky do recyklačnej jednotky krokom zavedenia zmesi x rozomletej
dávky (dávok), kde x je celé číslo obsiahnuté medzi 1 a n a je výhodne 1, 2 alebo 3.
[0052] Podľa predkladaného vynálezu bolo skutočne pozorované, že spôsob môže zvládať
celkom homogénny odpadový produkt alebo diverzifikované odpadové produkty. V závislosti
od zozbieraného odpadu sú možné rôzne situácie, ako napríklad:
a) je zbieraný čistý odpadový produkt z produkcie jediného typu membránového
produktu (napríklad preto, že sa vyskytol problém v produkčnej linke a na strešnej
membráne je prítomné počiatočné nastavenie).
b) je zbieraný čistý bitúmenový odpadový produkt z miesta staveniska jediného typu
(napríklad po veľkom projekte).
c) zber prinesený na odpadový membránový produkt recyklačného miesta z miesta
demolácie, ktorý je kontaminovaný zvyškami z miesta demolácie a membrány sú
zostarnuté a degradované.
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d) zber prinesený na recyklačné miesto súčasne s odpadovým membránovým produktom
z a), b) a/alebo c).
[0053] V praxi bude odpadový membránový produkt triedený v n dávke(dávkach), napríklad
membrány modifikované SBS budú separované od membrán modifikovaných APP a každá
bude triedená podľa druhu odpadového produktu, ako napríklad produkčný odpad, rezný odpad
z miesta staveniska a odpadové membránové produkty z miesta demolácie, a budú rozomleté
separovane a uložené v nádrži. Pred vstupom do recyklačnej jednotky bude potom pripravená
zmes so špecifickým pomerom každého pôvodného odpadového membránového produktu.
Niektoré príklady zmesí v závislosti od dostupnosti zdroja produktu sú uvedené v tabuľke 1:
Tabuľka 1.
(pokračovanie)
Recyklovaný Recyklovaný Recyklovaný Recyklovaný Recyklovaný
bitúmen č. 1

bitúmen č. 2

bitúmen č. 3

bitúmen č. 4

bitúmen č. 5

APP
membránové
produkty z
produkčného

Od 50 do 55

Od 60 do 70

hmot. %

hmot. %

odpadu
APP
membránové
produkty
rezného

Od 15 do 40
hmot. %

odpadu
APP
membránové
produkty

Od 35 do 5

Od 30 do 40

odpadu z

hmot. %

hmot. %

miesta
demolácie

100 hmot. %
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(pokračovanie)
Recyklovaný Recyklovaný Recyklovaný Recyklovaný Recyklovaný
bitúmen č. 1

bitúmen č. 2

bitúmen č. 3

bitúmen č. 4

bitúmen č. 5

SBS
membránové
produkty z

100 hmot. %

50 hmot. %

produkčného
odpadu
SBS
membránové
produkty

40 hmot. %

rezného
odpadu
SBS
membránové
produkty
odpadu z

10 hmot. %

miesta
demolácie
[0054] Pri spôsobe podľa vynálezu je skutočne výhodné kontrolovať množstvo membránových
produktov odpadu z miesta demolácie a mať pomer výhodne nepresahujúci obsiahnutie medzi
10 až 100 %. Na druhej strane, niekedy v závislosti od membrány, ktorá má byť vyprodukovaná
s recyklovaným bitúmenom, môže byť žiaduce prispôsobiť podiel medzi niekoľkými dávkami
v zmesi, ktorá má byť zavedená do recyklačnej jednotky.
[0055] Vo výhodnom uskutočnení sa recyklovaná bitúmenová frakcia ďalej odoberá čerpaním
v dávke (dávkach) a filtruje sa vo vrecovom filtri, voliteľne pred alebo po uskladnení v
skladovacej nádrži, pri teplote výhodne obsiahnutej medzi 170 a 190 °C.
[0056] V jednom výhodnom uskutočnení spôsobu podľa predkladaného vynálezu je uvedená
jemne rozomletá dávka roztavená pri teplote obsiahnutej medzi 110 až 260 °C.
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[0057] V ešte ďalšom výhodnom uskutočnení spôsobu podľa predkladaného vynálezu je
uvedený roztavený produkt pretekajúci pozdĺž hnacej osi recyklačnej jednotky zbieraný v
nádobe prúdením cez priestor poskytnutý medzi statorom a spojovacím prvkom poskytnutým
na spojenie rotora recyklačnej jednotky a motora.
[0058] Výhodne je podľa predkladaného vynálezu uvedený roztavený produkt pretekajúci
pozdĺž hnacej osi zbieraný v nádobe prúdením cez priestor poskytnutý medzi statorom a
koncom osi otáčania na strane protiľahlej k strane pripojenej k motoru.
[0059] Vybudovaním priestoru poskytnutým medzi statorom a spojovacím prvkom a/alebo
medzi statorom a koncom osi otáčania môže roztavený produkt uniknúť v nádobe pri pretekaní
pozdĺž hnacej osi, keď je utiahnutie zdegradované alebo keď sa vo vnútri recyklačnej jednotky
dejú drastické podmienky spôsobujúce bod vysokého tlaku. Tým sa zabráni degradovaniu
valčekového ložiska a nutnosti vykonávať nákladnú a rozsiahlu činnosť údržby a umožní to,
aby bol spôsob podľa predkladaného vynálezu robustnejší a aby bol vykonávaný po dlhší čas
medzi dvoma normálnymi prevádzkami údržby. Skutočne bolo prekvapivo pozorované, že
napriek veľmi vysokej pevnosti a veľmi vysokému šmykovému napätiu aplikovanému vo
vnútri recyklačnej jednotky bolo možné vyradiť dvojicu rotora/statora a motora a mať dlhšiu
hnaciu os bez narušenia otáčania rotora vo vnútri statora.
[0060] Ďalšie uskutočnenia spôsobu podľa predkladaného vynálezu sú uvedené v pripojených
nárokoch.
[0061] Predkladaná prihláška sa tiež týka recyklačného zariadenia na recykláciu odpadových
bitúmenových produktov, výhodne odpadových bitúmenových produktov, výhodne
odpadových bitúmenových membránových produktov obsahujúcich výstužný materiál,
obsahujúceho:
(i) aspoň jeden mlecí prostriedok poskytnutý na mletie dávky odpadového bitúmenového
produktu alebo zmesi n dávky(dávok) odpadového bitúmenového produktu, čím sa
vytvorí jemne rozomletá dávka,
(ii) aspoň jednu recyklačnú jednotku obsahujúcu privádzací prostriedok, poskytnutý na
prijatie uvedenej jemne mletej dávky, prvý rotor uložený v prvom statore, poskytnutý s
komorou vymedzenou vonkajšou stenou prvého rotora, pričom komora je mikronizačná
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komora tvorená vybraním usporiadaným v aspoň jednom protiprvku namontovanom na
statore, ktorý je v podstate valcovitý, táto mikronizačná komora obsahuje nastavovací
prostriedok organizovaný na nastavenie objemu a/alebo tvaru komory, a pričom
downstream od mikronizačnej komory je namontovaná aspoň jedna škrabka
organizovaná na škrabanie vonkajšej steny rotora, uvedená recyklačná jednotka
obsahujúca aspoň výstup poskytnutý na výstup roztaveného produktu, ktorý prešiel
uvedenou mikronizačnou komorou,
(iii) zmiešavacia nádrž vo fludinej komunikácii s jedným výstupom jednej recyklačnej
jednotky, umiestnenou pod výstupom recyklačnej jednotky a majúcou vopred stanovený
objem a obsahujúcou aspoň prvú horizontálnu závitovku s miešacími lopatkami,
poskytnutú na miešanie recyklovanej bitúmenovej frakcie obsiahnutej v uvedenej
zmiešavacej nádrži, uvedená recyklovaná bitúmenová frakcia obsahujúca časť čerstvého
nosiča obsiahnutú medzi 25 a 75 %, výhodne medzi 30 a 60 hmot. % vzhľadom na
celkovú hmotnosť bitúmenu a časť recyklovaného bitúmenu obsiahnutú medzi 25 a 75 %
výhodne medzi 40 a 70 hmot. % vzhľadom na celkovú hmotnosť uvedeného bitúmenu,
uvedený recyklovaný bitúmen majúci vopred definovanú viskozitu pri 180 °C pre
čerpateľnosť obsiahnutú medzi 500 a 45000 cPS.
[0062] Výhodne v recyklačnom zariadení, uvedená zmiešavacia nádrž je poskytnutá s prvou
zónou a druhou zónou, uvedená prvá zóna je nad uvedenou druhou zónou, uvedená druhá zóna
je spodnou zónou, uvedená zmiešavacia nádrž majúca druhú horizontálnu závitovku s
dopravovacími priehradkami vo vnútri uvedenej spodnej zóny, uvedená aspoň prvá
horizontálna závitovka s miešacími lopatkami je poskytnutá vo vnútri uvedenej prvej zóny,
uvedená druhá horizontálna závitovka s dopravovacími priehradkami je poskytnutá na
vyprázdňovanie zvyškov a bitúmenového produktu naakumulovaného a sedimentovaného v
uvedenej spodnej zóne, zatiaľ čo uvedená aspoň prvá horizontálna závitovka s miešacími
lopatkami je poskytnutá na miešanie uvedeného bitúmenového produktu umiestneného v prvej
zóne, každá prvá zóna a druhá zóna sú poskytnuté s výstupom vybaveným ventilom, prípadne
spojeným s čerpadlom.
[0063] Vo výhodnom uskutočnení recyklačného zariadenia je k výstupu z prvej zóny
zmiešavacej nádrže pripojený aspoň vrecový filter.
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[0064] V ďalšom výhodnom uskutočnení recyklačného zariadenia uvedený aspoň jeden mlecí
prostriedok obsahuje:
(i) prvý mlecí prostriedok, ako napríklad nožový sekáč poskytnutý na mletie aspoň jednej
dávky uvedenej série n dávky (dávok) odpadového bitúmenového produktu na prvú
rozsekanú dávku majúcu strednú distribúciu veľkosti častíc obsiahnutú medzi 20 a 50 cm,
výhodne medzi 20 a 40 cm, uvedený prvý mlecí prostriedok majúci prvý vstup a prvý
výstup,
(ii) druhý mlecí prostriedok, ako napríklad rotorový granulátor poskytnutý na mletie
aspoň jednej prvej rozsekanej dávky na prvú rozdrvenú dávku majúcu strednú distribúciu
veľkosti častíc medzi 5 a 25 cm, výhodne medzi 8 a 20 cm, uvedený druhý mlecí
prostriedok majúci druhý vstup a druhý výstup, uvedený druhý vstup je spojený s
uvedeným prvým výstupom aspoň pomocou dopravovacieho prostriedku,
(iii) tretí mlecí prostriedok, ako napríklad rotorový granulátor poskytnutý na mletie aspoň
prvej rozdrvenej dávky na prvú rozomletú dávku majúcu strednú distribúciu veľkosti
častíc medzi 20 a 50 mm, výhodne medzi 25 a 40 mm, výhodnejšie medzi 27 a 35 mm,
uvedený tretí mlecí prostriedok majúci tretí vstup a tretí výstup, uvedený tretí vstup je
spojený s uvedeným druhým výstupom aspoň pomocou dopravovacieho prostriedku.
[0065] Výhodne, recyklačné zariadenie ďalej obsahuje vibračné sito poskytnuté na dopravu a
preosiatie jemne rozomletej dávky a na poskytnutie jemne rozomletej dávky v podstate
zbavenej prachu a častíc majúcich veľkosť častíc d100 menej ako 8 mm, výhodne menej ako 7
mm, výhodnejšie menej ako 6 mm.
[0066] Výhodne recyklačný plán ďalej obsahuje separátor poskytnutý na separovanie
kovových kúskov od nekovových kúskov aplikáciou Foucaultovho prúdu na uvedenú jemne
rozomletú dávku a na produkciu jemne mletej dávky v podstate zbavenej kovových kúskov.
[0067] Vo výhodnom uskutočnení je uvedená mikronizačná komora tvorená vybraním
usporiadaná v bloku príchytky medzi dvoma protiprvkami namontovanými na statore.
[0068] V inom výhodnom uskutočnení recyklačná jednotka obsahuje druhú mikronizačnú
komoru alebo dutinu vymedzenú vonkajšou stenou prvého rotora, uvedená dutina je tvorená vo
vybraní usporiadanom v bloku príchytky medzi dvoma protiprvkami, uvedené protiprvky a dva
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bloky príchytiek sú navzájom súdržné a spojené s podperným prvkom obsahujúcim
nastavovacie prostriedky organizované na nastavenie objemu a/alebo tvaru komory a pohyb
blokov príchytiek pozdĺž protiprvkov.
[0069] Výhodne, vonkajšia stena rotora má drážkovaný profil na poháňanie recyklovaného
produktu a jeho vedenie smerom k mikronizačnej komore, čím sa zlepšuje účinnosť jednotky.
[0070] Výhodne sa v recyklačnom zariadení uvedená aspoň jedna škrabka rozprestiera aspoň
cez časť dĺžky prvého rotora a má stupňovitý profil majúci aspoň prvý a druhý stupeň, prvý
stupeň, ktorý sa nachádza blízko výstupu z recyklačnej jednotky, je umiestnený najbližšie k
vonkajšej stene prvého rotora.
[0071] V ďalšom výhodnom uskutočnení, pričom protiprvok obsahuje prvú čepeľ noža
namontovanú na prvom podpernom prvku tak, aby bolo možné nastaviť jeho vzdialenosť
vzhľadom na vonkajšiu stenu rotora, a druhú čepeľ noža namontovanú na druhom podpernom
prvku tak, aby bolo možné nastaviť jeho vzdialenosť vzhľadom na vonkajšiu stenu rotora,
uvedený prvý a druhý podperný prvok sú pevne spojené so súdržným prvkom umožňujúcim
nastaviť vzdialenosť prvého aj druhého podperného prvku navzájom vzhľadom na vonkajšiu
stenu rotora.
[0072] Prvá a druhá čepeľ noža sú organizované, výhodne downstream od komory, na
dezintegráciu výstuže a na zvýšenie jej dezintegrácie, ale tiež na rozomletie vločiek a granúl
poskytnutých na povrchu bitúmenovej membrány ako minerálneho pokrytia.
[0073] V ešte ďalšom výhodnom uskutočnení je rotor ovládaný motorom poháňajúcim os
otáčania pripojenú tesným spojením k rotoru, uvedený motor je spojený s osou otáčania
spojovacím prvkom, uvedená os otáčania prechádzajúca cez blok valčekového ložiska
umiestnený medzi tesným spojením a spojovacím prvkom, uvedené tesné spojenie a uvedený
blok valčekového ložiska sú separované vzdialenosťou d obsiahnutou medzi 6 a 20 cm,
výhodne medzi 7,5 cm a 15 cm.
[0074] Bolo skutočne zistené, na rozdiel od toho, čo je všeobecne aplikované v strojnom
inžinierstve, že poskytnutie významného priestoru medzi tesným spojením a blokom
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valčekového ložiska umožňuje zvýšiť účinnosť recyklačného zariadenia zredukovaním doby
vypnutia a tým drastickým zvýšením operačnej životnosti zariadenia medzi dvomi údržbami.
[0075] Priestor poskytnutý medzi tesným spojením a blokom valčekového ložiska umožňuje
horúcemu bitúmenu pretekajúcemu z rotora pozdĺž osi otáčania stekať smerom nadol, a tým
bráni valčekovému ložisku, aby sa znečistilo a kontaminovalo recyklovaným bitúmenom, čo
by bolo veľmi nepriaznivé pre jeho životnosť.
[0076] V ďalšom výhodnom uskutočnení je rotor na jednom konci pripojený k motoru
poháňajúcemu os otáčania a na druhom konci pripojený k slepému koncu uvedenej osi otáčania
tesným spojením k rotoru, uvedený slepý koniec osi otáčania prechádzajúci cez blok
valčekového ložiska umiestnený medzi tesným spojením a koncom osi otáčania, uvedené tesné
spojenie a uvedený blok valčekového ložiska sú separované vzdialenosťou e obsiahnutou medzi
6 a 20 cm, výhodne medzi 7,5 cm a 15 cm.
[0077] Vo výhodnom uskutočnení uvedené tesné spojenie obsahujúce šnúru O-krúžku
obklopujúce kovový krúžok umiestnený okolo uvedenej osi otáčania, uvedená šnúra O-krúžku
rozprestierajúca sa cez dĺžku uvedenej osi otáčania definovanej medzi 2 prírubami.
[0078] V ďalčom výhodnom uskutočnení, v uvedených tesných spojeniach, aspoň jedna z 2
prírub obsahuje jednu pohyblivú prírubu poskytnutú na pohyb pozdĺž smeru rovnobežného s
osou otáčania, napríklad pomocou uťahovacej svorky.
[0079] Podľa výhodného uskutočnenia je downstream od mikronizačnej komory vo výstupnom
otvore recyklačnej jednotky umiestnený deflektor, uvedený deflektor je umiestnený pozdĺž
časti vonkajšej steny rotora na udržanie recyklovaného materiálu v dlhšom kontakte s rotorom
a tým na jeho namazanie recyklovaným materiálom. Okrem toho prítomnosť deflektora
downstream od mikronizačnej komory a skutočnosť, že tento deflektor umožňuje držať materiál
proti rotoru, má dodatočnú výhodu v uhasení akýchkoľvek iskier v recyklovanom materiáli,
ktoré mohli byť vytvorené počas mletia minerálneho pokrytia.
[0080] Výhodne sú protiprvok a/alebo stator ošetrené substanciou odolnou voči opotrebovaniu,
najmä karbidom volfrámu. Vďaka tomu je materiál, z ktorého sú vyrobené stator a valcovité
telo, odolnejší voči odieraniu a lepšie ich chráni proti vplyvu minerálneho pokrytia.

19

EP3852932 B1

[0081] Recyklačné zariadenie výhodne obsahuje vstupný otvor a výstupný otvor, umiestnené
pozdĺž rovnakej osi, ktorá je posunutá vzhľadom na vertikálnu stredovú os rotora. Sací účinok
tak na materiáli vzniká skutočným otáčaním rotora. To umožňuje lepší prechod materiálu v
recyklačnej jednotke.
[0082] V ďalšom výhodnom uskutočnení recyklačné zariadenie obsahuje druhú recyklačnú
jednotku poskytnutú s druhým rotorom umiestneným v druhom statore poskytnutom s
vymeniteľnou mikronizačnou komorou, tento druhý stator a rotor sú namontované downstream
od prvého statora a rotora. Prítomnosť dvoch rotorov umiestnených v sérii umožňuje, aby bolo
mletie vykonávané v dvoch stupňoch. Rozomletie vločiek a granúl sa teda uskutoční v po sebe
nasledujúcich granulometrických fázach, ak je veľkosť mikronizačnej komory v druhom statore
v porovnaní s tou v prvom statore menšia.
[0083] Ďalšie uskutočnenie zariadenia obsahuje prvý a druhý stator, ktoré majú stredový vstup
a ďalší bočný vstup, stator majúci stredový vstup má výstup umiestnený na jednom konci rotora,
s každým z rotorov je tam asociovaná jedna z uvedených škrabiek, škrabka asociovaná s
rotorom umiestneným v statore, majúca jej výstup na konci rotora, je umiestnená tak, že
škrabanie je vykonávané na uvedenom konci, a škrabka asociovaná s rotorom, ktorého stator
má bočný vstup je umiestnená v strede rotora, s ktorým je asociovaná. Kapacita dvoch rotorov
a dvoch statorov je tak využitá na maximum.
[0084] Výhodne je aspoň jedna zo škrabiek namontovaná na čape organizovanom tak, aby sa
škrabka otáčala medzi prvou polohou, kde škrabka škrabe pozdĺž rotora, a druhou polohou, kde
sa škrabka uzatvára.
[0085] V ďalšom výhodnom uskutočnení spôsobu podľa predkladaného vynálezu je aspoň
jeden koniec rotora vybavený Archimedovou skrutkou orientovanou v opačnom smere k tomu,
pozdĺž ktorého cirkuluje materiál, ktorý má byť recyklovaný.
[0086] Výhodne recyklačné zariadenie obsahuje:
-

prvú skladovaciu zónu na skladovanie série odpadových bitúmenových produktov
obsahujúcich bitúmenové vrstvy a voliteľne výstužné vrstvy
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Prvú zmiešavaciu zónu určenú na miešanie série odpadových bitúmenových produktov
na poskytnutie prvej zmesi odpadového bitúmenového produktu,

[0087] Výhodne, recyklačné zariadenie ďalej obsahuje: zmiešavaciu nádrž umiestnenú pod
výstupom z recyklačnej jednotky majúcej vopred stanovený objem a obsahujúcu aspoň prvú
horizontálnu závitovku s miešacími lopatkami, poskytnutými na miešanie bitúmenového
produktu obsiahnutého v uvedenej zmiešavacej nádrži.
[0088] Vo výhodnom variante recyklačného zariadenia je uvedená zmiešavacia nádrž
poskytnutá s prvou zónou a druhou zónou, uvedená prvá zóna je nad uvedenou druhou zónou,
uvedená druhá zóna je spodnou zónou, uvedená zmiešavacia nádrž majúca druhú horizontálnu
závitovku s dopravovacími priehradkami vo vnútri uvedenej spodnej zóny, uvedená aspoň prvá
horizontálna závitovka s miešacími lopatkami je poskytnutá vo vnútri uvedenej prvej zóny,
uvedená druhá horizontálna závitovka s dopravovacími priehradkami je poskytnutá na
vyprázdňovanie zvyškov a bitúmenového produktu naakumulovaného a sedimentovaného v
uvedenej spodnej zóne, zatiaľ čo uvedená aspoň prvá horizontálna závitovka s miešacími
lopatkami je poskytnutá na miešanie uvedeného bitúmenového produktu umiestneného v prvej
zóne, každá prvá zóna a druhá zóna sú poskytnuté s výstupom vybaveným ventilom, prípadne
spojeným s čerpadlom.
[0089] Výhodne v inom variante recyklačné zariadenie tiež obsahuje aspoň vrecový filter,
pripojený k výstupu z prvej zóny zmiešavacej nádrže.
[0090] Predlkladaná prihláška sa tiež týka fluxovaného recyklovaného bitúmenu majúceho
vopred definovanú viskozitu na čerpateľnosť obsiahnutú medzi 500 a 45000 cPs, meranú
pomocou reometra s paralelnými doskami pri 180 °C, uvedený recyklovaný bitúmen obsahujúci
organickú fázu pri obsahu obsiahnutom medzi 70 a 99,5 hmot. %, výhodne medzi 80 a 99
hmot. %, výhodne medzi 85 a 95 hmot. %, výhodne medzi 90 a 95 % vzhľadom na hmotnosť
recyklovaného bitúmenu a anorganických zvyškov, ako je vlákno, plnivo, vločka, bridlica a
podobne, pri obsahu obsiahnutom medzi 0,5 a 30 hmot. %, výhodne medzi 1 a 20 hmot. %,
výhodne medzi 2 a 15 hmot. %, výhodne medzi 5 a 10 hmot. % vzhľadom na hmotnosť
recyklovaného bitúmenu meranú pomocou hmotnostného obsahu zvyškov po kalcinácii pri
800 °C, obsah organickej fázy je stanovený výpočtom rozdielu vzhľadom na 100 hmot. %,
uvedený recyklovaný bitúmen ďalej vykazujúci popolový zvyšok obsiahnutý medzi 1 a 40

21

EP3852932 B1

hmot. %. výhodne medzi 5 a 38 hmot.%, výhodne medzi 7 a 35 hmot.%, výhodne medzi 9 a 32
hmot. %, výhodne medzi 11 a 29 hmot. % vzhľadom na hmotnosť recyklovaného bitúmenu po
kalcinácii pri 800 °C, uvedené anorganické zvyšky majúce distribúciu veľkosti častíc s 95 %
častíc majúcimi veľkosť menšiu ako alebo rovnú 1 mm.
[0091] V zmysle predkladaného vynálezu, termín „viskozita“ znamená, že viskozita bola
meraná pri 180 °C pomocou reometra s paralelnými doskami (Anton Paar - Physica MCR101),
obsahujúceho dva paralelné disky, z ktorých sa jeden otáča. Paralelné disky majú priemer 10
mm a medzera medzi diskami je 1,3 mm pri rýchlosti otáčania vyššej ako je rýchlosť šmyku od
1 do 60 s-1.
[0092] Vo výhodnom uskutočnení má fluxovaný recyklovaný bitúmen penetrabilitu pri 25 °C
obsiahnutú medzi 0,2 cm a 0,4 cm ako strednú hodnotu medzi vnútornou stranou a hornou
stranou vo formovanej vzorke. Penetrabilita bola meraná penetrometrom PNR12 podľa normy
ASTM D5 (verzia z roku 2006) na meranie vzdialenosti v mm, ktorou štandardná ihla vertikálne
penetruje vzorku materiálu za známych podmienok zaťaženia, času a teploty. Hmotnosť ihly a
záťaže je 100 g a doba trvania penetračného testu je 5 sekúnd pri teplote 25 °C a 60 °C. Merania
boli vykonané 5-krát a dve extrémne hodnoty sú odstránené, zatiaľ čo pre 3 zostávajúce merania
je vypočítaný priemer. Vzorka bola naliata do formy s rozmermi 5 cm x 5 cm x 5 cm a hrúbka
vzorky by mala byť aspoň 3,5 cm.
[0093] Výhodne má fluxovaný recyklovaný bitúmen bod mäknutia medzi 45/65 a 55/80 ako
bolo namerané guľôčkovým žíhacím testom podľa nasledujúceho spôsobu. Konkrétnejšie má
recyklovaný bitúmen podľa predkladaného vynálezu obsah vlákna medzi 2 a 12 %, ako bolo
namerané guľôčkovým žíhacím testom.
[0094] V zmysle predkladaného vynálezu, termín „hustota“ znamená, že hustota bola meraná
v a z H2O pre penetračnú kocku (5 x 5 x 5 cm) vzorky mierky L420P.
[0095] Ďalšie uskutočnenia recyklovaného bitúmenového produktu podľa predkladaného
vynálezu sú uvedené v pripojených nárokoch.
[0096] Predkladaný vynález sa tiež týka recyklovanej bitúmenovej fázy obsahujúcej fluxovaný
recyklovaný bitúmen podľa predkladaného vynálezu pri obsahu obsiahnutom medzi 10 a 100
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hmot. % vzhľadom na hmotnosť recyklovanej bitúmenovej fázy, čerstvú bitúmenovú zlúčeninu
pri obsahu obsiahnutom medzi 0 a 90 hmot. % vzhľadom na hmotnosť recyklovanej
bitúmenovej fázy, aditíva pri obsahu obsiahnutom medzi 0 a 5 hmot. % vzhľadom na hmotnosť
recyklovanej bitúmenovej fázy, ako je polymér, zmäkčovadlo a podobne.
[0097] Predkladaný vynález sa tiež týka bitúmenovej membrány obsahujúcej bitúmenovú fázu
a výstužnú vrstvu, uvedená bitúmenová fáza obsahujúca fluxovaný recyklovaný bitúmen podľa
predkladaného vynálezu pri obsahu obsiahnutom medzi 4 a 90 hmot. %, výhodne medzi 10 a
85 hmot. % vzhľadom na hmotnosť uvedenej bitúmenovej fázy, čerstvá bitúmenová zlúčenina
pri obsahu obsiahnutom medzi 0 a 90 hmot. % vzhľadom na hmotnosť uvedenej bitúmenovej
fázy, aditíva pri obsahu obsiahnutom medzi 0 a 50 hmot. % vzhľadom na hmotnosť uvedenej
bitúmenovej fázy a obsah čerstvého polyméru obsiahnutý medzi 5 a 30 hmot. %, výhodne
medzi 10 a 25 hmot. % vzhľadom na hmotnosť uvedenej bitúmenovej fázy, uvedený
recyklovaný bitúmen a čerstvý bitúmen spolu tvoriace celkový obsah bitúmenu obsiahnutý
medzi 30 a 95 hmot. % vzhľadom na hmotnosť uvedenej bitúmenovej fázy.
[0098] Vo výhodnom uskutočnení bitúmenová membrána ďalej obsahuje aspoň jednu konečnú
vrstvu, ako napríklad minerálnu vrstvu, adhéznu vrstvu, vrstvu polymérneho filmu a ich
kombinácie.
[0099] Predkladaný vynález sa tiež týka použitia použitia fluxovaného recyklovaného
bitúmenu podľa vyššie uvedeného na vnútorný alebo vonkajší bitúmenový produkt, ako
napríklad na podlahové aplikácie, strešné aplikácie, stenové aplikácie alebo cestné aplikácie.
Na obrázkoch, obrázok 1 predstavuje schematický vývojový diagram spôsobu podľa
predkladaného vynálezu.
Obrázok 2 je recyklačné zariadenie podľa predkladanej prihlášky
Obrázok 3 predstavuje schematický pohľad na recyklačnú jednotku majúcu prvú a druhú
zostavu rotora/statora.
Obrázok 4 predstavuje čiastočný prierez recyklačnou jednotkou majúcou prvú a druhú
zostavu rotora/statora pozdĺž čiary Z-Z z obrázka 5.
Obrázok 5 predstavuje prierez pozdĺž vertikálnej osi 19 rotora druhej recyklačnej
jednotky 1' znázornenej na obrázku 2.
Obrázok 6 je zväčšený pohľad na os otáčania medzi rotorom a motorom.
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Obrázok 7 je čiastočný prierez recyklačným zariadením podľa predkladanej aplikácie
zobrazujúci detaily zmiešavacej nádrže.
Obrázok 8 je prierez zmiešavacej nádrže umiestnenej pod recyklačnými jednotkami.
Obrázok 9 je pohľad zhora na zmiešavaciu nádrž umiestnenú pod recyklačnými
jednotkami.
[0100] Na obrázkoch boli rovnaké vzťahové značky priradené rovnakému alebo analogickému
prvku
[0101] Ako je možné vidieť na obrázku 1, spôsob obsahuje prvý krok zberu odpadových
bitúmenových produktov, výhodne odpadových bitúmenových produktov, výhodne
odpadových bitúmenových membránových produktov obsahujúcich bitúmenové vrstvy a
voliteľne výstužné vrstvy (A). Zozbieraný bitúmenový odpad použitý v tomto príklade
obsahuje iba bitúmenový odpad modifikovaný APP a môže obsahovať a) čisté bitúmenové
produkty z produkčného odpadu a/alebo b) bitúmenové produkty z rezného odpadu a/alebo c)
zostarnuté a/alebo degradované strešné membrány.
[0102] Zozbieraný odpadový bitúmenový produkt je potom triedený do n dávky (dávok),
napríklad dávky (b1), dávky (bx) a dávky (bn). Každá dávka bude ošetrená v zariadení
separovane, aj keď v niektorých prípadoch je možné spoločne ošetrovať odpadové produkty,
ktoré sú blízko seba. Ďalej v niektorých prípadoch budú vzorky analyzované na stanovenie
povahy a počtu dávky (dávok) (b1, bx, bn), do ktorých bude zozbieraný odpadový bitúmenový
produkt roztriedený.
[0103] Výsledkom kroku triedenia a voliteľne kroku analýzy je séria n dávky (dávok)
odpadových bitúmenových produktov (b1, bx, bn).
[0104] Dávka (dávky) preto môžu mať rôznu kompozíciu (chemickú kompozíciu, vek, úroveň
kontaminácie) navzájom alebo nie v závislosti od povahy zozbieraného odpadového
bitúmenového produktu.
[0105] Taktiež, niekedy budú zozbierané odpadové bitúmenové produkty, výhodne zozbierané
odpadové bitúmenové produkty A skontrolované a budú považované za dostatočne homogénne
na to, aby mohli byť vytriedené do jedinej dávky b1.
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[0106] Každá dávka na recykláciu bude podrobená prvému kroku mletia v nožovom sekáči,
kde dôjde k redukcii veľkosti na strednú distribúciu veľkosti častíc (d50) obsiahnutú medzi 20
a 50 cm na vytvorenie prvej rozsekanej dávky B. V súlade s tým, na základe n dávky (dávok),
ktorá má byť recyklovaná (b1, ....,bx,....,bn) sa medzistupňovo vytvorí n prvá rozsekaná dávka
(dávky) (B1,bO; Bx,..., Bn). N prvá rozsekaná dávka (dávky) (B1,..., BX,..., Bn) bude dopravovaná
pomocou dopravovacieho prostriedku 10 do druhého kroku mletia. Veľkosť každej n prvej
rozsekanej dávky (dávok) (B1,..., BX,..., Bn) bude zredukovaná na n prvú rozdrvenú dávku
(dávky) (C1,..., Cx,....,Cn), kde častice majú strednú distribúciu veľkosti častíc medzi 5 a 25 cm,
výhodne medzi 8 a 20 cm.
[0107] N prvá rozdrvená dávka (dávky) ((C1,..., Cx,....,Cn) bude dopravovaná pomocou
dopravovacieho prostriedku 11 do tretieho kroku mletia. Veľkosť každej n prvej rozdrvenej
dávky (dávok) (C1,..., Cx,....,Cn) bude veľkostne zredukovaná na prvú rozomletú dávku (D1,...,
Dx, D, Da), kde je stredná distribúcia veľkosti častíc medzi 20 a 50 mm, typicky medzi 25 a 40
mm a konkrétnejšie medzi 27 a 35 mm.
[0108] Každá prvá rozomletá dávka (D1,..., Dx,....,Dn) je potom nezávisle dopravovaná na
vibračné sito 12, kde prach a častice majúce d100 menej ako 8 mm, výhodne menej ako 7 mm,
výhodnejšie menej ako 6 mm, budú odstránené. n druhá rozomletá dávka (dávky) (E1,...,
Ex,....,En) sú preto získané v tomto poradí z n prvej rozomletej dávky (dávok) (D1,..., Dx,....,Dn).
Každá n druhá rozomletá dávka (dávky) (E1,..., Ex,....,En) potom prechádza cez Foucaultovu
klietku, kde je aplikovaný Foucaultov prúd na odstránenie metalických prvkov z každej druhej
dávky(dávok) ((E1,..., Ex,....,En). Výhodne sú kontaminanty zo železných kovov (Fe, Ni, Cu,..)
priťahované a zbierané na jednu stranu, zatiaľ čo kontaminanty z neželezných kovov (Al, Mg)
sú odpudzované a zbierané na druhú stranu. Zostávajúce častice tvoria tretiu rozomletú dávku
(F1,..., Fx,....,Fn), čo je druhá rozomletá dávka zbavená kovovej kontaminácie. Každá tretia
rozomletá dávka (F1,..., Fx,....,Fn) je potom uložená v úložnej nádrži alebo sile 60. Výhodne je
zmes uložená v úložnej nádrži alebo sile analyzovaná (pred alebo po umiestnení do sila), aby
sa zozbierali údaje týkajúce sa chemickej kompozície bitúmenu, fyzikálnych vlastností, ale aj
úrovne obsiahnutého polyméru.
[0109] Na základe analýzy a na základe vlastností očakávaných od recyklovaného produktu,
operátor potom ustúpi od vopred stanoveného množstva sila a pripraví v mixéri 61 zmes
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niekoľkých tretích rozomletých dávok zvolených spomedzi (B1,..., Bx,....,Bn), ktorá má byť
zavedená a privádzaná do recyklačnej jednotky 1. Roztavený produkt bude zbieraný na konci
recyklačnej jednotky v nádobe 14.
[0110] Dávka (dávky) sú zmiešané dokopy na základe vopred stanoveného pomeru predtým,
ako sú uložené ako zmes vopred stanoveného pomeru tretej rozomletej dávky (dávok) v sile
alebo úložnej nádrži 61, na privádzanie do recyklačnej jednotky 1 a získanie recyklovaného
produktu v roztavenej forme v nádobe 14.
[0111] Výber zmesi, ktorá má byť vykonaná, môže byť predpísaný na základe mnohých kritérií
v závislosti od:
-

konečného použitia recyklovaného produktu

-

úrovne a povahy bitúmenu

-

úrovne a povahy polyméru

-

úrovne a povahy kontaminantov

-

úrovne recyklovaného produktu v konečnom produkte,...

[0112] Ako je možné vidieť na obrázku 2, recyklačné zariadenie je schematicky znázornené na
recykláciu jednej dávky odpadového bitúmenového produktu, voliteľne dávky odpadového
bitúmenového membránového produktu obsahujúcej výstužný materiál, ktorý obsahuje aspoň
jednu recyklačnú jednotku 1 obsahujúcu puzdro 2' a privádzací prostriedok 3. Puzdro obklopuje
prvý stator a prvý rotor poháňaný motorom 4. Recyklačné zariadenie ďalej obsahuje prvý mlecí
prostriedok 5, ako napríklad nožový sekáč poskytnutý na mletie každej prvej dávky
odpadového bitúmenového produktu dávky 6 na prvú rozsekanú dávku majúcu strednú
distribúciu veľkosti častíc obsiahnutú medzi 20 a 50 cm, výhodne medzi 20 cm a 40 cm. Prvý
mlecí prostriedok 5 má prvý vstup na prijímanie odpadových bitúmenových produktov 6 a prvý
výstup na výstup prvej rozsekanej dávky.
[0113] Recyklačné zariadenie tiež obsahuje druhý mlecí prostriedok 7, ako napríklad rotorový
granulátor, do ktorého je v tomto zobrazenom uskutočnení, ale bez obmedzenia naň, privádzaná
uvedená prvá rozsekaná dávka. Druhý mlecí prostriedok 7 je poskytnutý na mletie uvedenej
prvej rozsekanej dávky na prvú rozdrvenú dávku majúcu strednú distribúciu veľkosti častíc
medzi 5 a 25 cm, výhodne medzi 8 a 20 cm. Druhý mlecí prostriedok 7 má druhý vstup na
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uloženie prvej rozsekanej dávky a druhý výstup na výstup z prvej rozdrvenej dávky. Druhý
vstup druhého mlecieho prostriedku je spojený s prvým výstupom prvého mlecieho prostriedku
5 aspoň pomocou dopravovacieho prostriedku 10.
[0114] Termínom „spojený“ sa podľa predkladaného vynálezu rozumie, že tok hmoty
nasleduje dráhu od prvku A k prvku B, je rovnaký alebo odlišný od A, ktorý je priamo alebo
nepriamo spojený s prvkom A, fyzickými prostriedkami jednoduchého prúdenia z prvku A do
prvku B, aj keď prechádzajúc vnútri iným vybavením, keďže medzi prvkom A a B môže byť
zavedený dodatočný prvok.
[0115] Recyklačné zariadenie ďalej obsahuje tretí mlecí prostriedok 8, ako napríklad rotorový
granulátor, poskytnutý na mletie uvedenej prvej rozdrvenej dávky na prvú rozomletú dávku
majúcu strednú distribúciu veľkosti častíc medzi 20 a 50 mm, výhodne medzi 25 a 40 mm,
výhodnejšie medzi 27 a 35 mm. Tretí mlecí prostriedok 8 má tretí vstup a tretí výstup. Tretí
vstup je spojený s druhým výstupom druhého mlecieho prostriedku aspoň pomocou
dopravovacieho prostriedku 11.
[0116] Zariadenie je tiež poskytnuté s c vibračným sitom 12 poskytnutým na dopravovanie a
preosievanie prvej rozomletej dávky pochádzajúcej z tretieho mlecieho prostriedku 8 a na
poskytovanie druhej rozomletej dávky, prvá rozomletá dávka je v podstate zbavená prachu a
častíc majúcich veľkosť častíc d100 menšiu ako 8 mm, výhodne menšiu ako 7 mm a viac.
Vibračné sito 12 dopravuje druhú rozomletú dávku do separátora 9 poskytnutého na
separovanie kovových kúskov od nekovových kúskov aplikáciou Foucaultovho prúdu na
uvedenú druhú rozomletú dávku a na produkovanie jemne rozomletej dávky, uvedená druhá
rozomletá dávka je v podstate zbavená kovových kúskov.
[0117] Tretia rozomletá dávka je ďalej dopravovaná pomocou dopravovacieho prostriedku 13
do privádzacieho prostriedku 3 recyklačnej jednotky 1.
[0118] V tomto znázornenom uskutočnení je nádoba 14 na zbieranie recyklovaného
bitúmenového produktu poskytnutá pod recyklačnou jednotkou 1, kde je predpokladaný výstup.
[0119] Na Obrázku 3 je zobrazený detail v priereze prvého uskutočnenia podľa predkladaného
vynálezu, kde sú prítomné dve recyklačné jednotky 1, 1'. Ako je možné vidieť na obrázku 1,
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každá recyklačná jednotka 1, 1' obsahuje obsahujúc prvý rotor 15 uložený v prvom statore 2.
Stator 2 má v podstate valcovitú geometriu, ktorá uľahčuje jeho výrobu. Vstup 16 a výstup 17
sú situované pozdĺž rovnakej vertikálnej osi 18, ktorá je posunutá vzhľadom na stredovú
vertikálnu os 19 rotora 15. Tento posun má za následok, že rotáciou rotora 15 sa vytvorí sací
účinok na kúsky tretej rozomletej dávky zavedenej do vstupu 16. V rámci predkladaného
vynálezu je tiež možné vzhľadom jedného k druhému posunúť vstup 16 a výstup 17. Stator 2
je poskytnutý s komorou 20 vymedzenou vonkajšou stenou prvého rotora 15. Komora 20 je
mikronizačná komora 20 tvorená vybraním usporiadaným medzi dvoma protiprvkami 21, 21'
namontovanými na statore 2, ktorý je v podstate valcovitý a obsahuje nastavovací prostriedok
24 organizovaný na nastavenie objemu a/alebo tvaru komory. Je potrebné nájsť dobrý
kompromis medzi dobrou úrovňou mletia vlákien a prijateľnou prietokovou rýchlosťou. Ak je
vzdialenosť medzi rotorom a protiprvkom 21, 21' príliš malá, recyklovaný produkt vykazuje
príliš malú časticovú veľkosť vlákien rozprestretých v roztavenom produkte (t. j. z výstužnej
vrstvy, ak je prítomná) a prietoková rýchlosť recyklačnej jednotky je príliš nízka. Ak je
vzdialenosť medzi rotorom a protiprvkom 21, 21' príliš veľká, recyklovaný produkt obsahuje
dlhé vlákna, ale vykazuje vysokú prietokovú rýchlosť na výstupe.
[0120] Mikronizačná komora 20 umožňuje, aby sa hmota tretej rozomletej dávky zavedenej do
vstupného otvoru 16 v ňom dočasne akumulovala. Pretože komora 20 je vymedzená vonkajšou
stenou rotora 15, bitúmenová hmota, ktorá sa nachádza v tejto komore, bude rotačne poháňaná
rotáciou rotora 15 a tým sa bude víriť okolo v komore 20. Takto sa zavedená studená tretia
rozomletá dávka rýchlejšie ohreje a bude ľahšie triturovaná. Je to preto, že odstredivá sila
pôsobiaca na hmotu rotorom 15 spôsobí, že sa ohreje rýchlejšie.
[0121] Hmota takto prítomná v komore 20 bude zmiešaná a/alebo rozomletá, aby sa roztavila.
Keď je recyklačná jednotka 1 vybavená ohrievacími prostriedkami, tieto prispievajú k ohrevu
uvedenej hmoty. Priechod 22, ktorý sa rozprestiera medzi vstupným otvorom 16 a
mikronizačnou komorou 20, je zvolený tak, aby bol dostatočne široký, aby uľahčil prístup do
mikronizačnej komory 20.
[0122] Mikronizačná komora 20 je namontovaná nastaviteľným a odnímateľným spôsobom v
statore 2. Na tento účel je mikronizačná komora 20 namontovaná medzi dve podpery 23, každá
je poskytnutá s nastavovacím prostriedkom 24, napríklad tvoreným skrutkou a závitom.
Nastavovací prostriedok 24 umožňuje nielen montáž a odstránenie komory, ale tiež umožňuje
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meniť veľkosť komory jej posunutím bližšie alebo ďalej vzhľadom na vonkajšiu stenu rotora
15.
[0123] Jeden koniec protiprvku 21, umiestnený downstream od komory 20, tvorí špičku čepele
noža, ktorý je používaný na ďalšie strihanie kúskov tretej rozomletej dávky triturovanej v
komore 20 a na dezintegráciu výstuže, ak je prítomná v kúskoch. Čepeľ noža je tiež používaná
na strihanie a rozomletie minerálneho pokrytia poskytnutého na povrchu bitúmenovej
membrány.
[0124] Deflektor 25 je namontovaný downstream od mikronizačnej komory. Deflektor 25 je
namontovaný na statore 2 a umiestnený vo výstupnom otvore 21 pozdĺž časti vonkajšej steny
rotora 11. Deflektor 25 má výhodne lichobežníkový tvar a vymedzuje prvú dutinu 26,
vytvorenú medzi dolnou časťou podpery 23, hornou časťou deflektora 25, statorom 2 a rotorom
15. Takže bitúmenová hmota, ktorá prešla cez komoru 20, sa môže dočasne akumulovať v tejto
prvej dutine 26, ktorá tak tvorí nárazník. Z tohto nárazníka bude potom roztavená hmota
dopravovaná deflektorom 25 pozdĺž rotora 15 a bude ho mazať.
[0125] Škrabka 27 je namontovaná downstream od deflektora 25 tiež vo výstupnom otvore 21.
Škrabka 27 a deflektor 25 sú umiestnené tak, aby boli vo vzdialenosti od seba na opačných
stranách výstupného otvoru 17. Medzi deflektorom 25 a škrabkou 27 je tak vytvorený koridor,
cez ktorý sa môže spracovaný materiál dostať k výstupnému otvoru 17. Škrabka 27 je
namontovaná na podpere 28 použitím nastavovacieho prostriedku 29. Škrabka 27 je používaná
na škrabanie vonkajšej steny rotora 15 tak, aby sa zoškrabal bitúmenový materiál, ktorý sa
akumuluje na tejto stene. Výhodne sa škrabka 27 rozprestiera cez aspoň časť dĺžky rotora 15.
[0126] V tomto znázornenom uskutočnení sú obsiahnuté dve recyklačné jednotky 1, kde prvý
a druhý stator 2 a rotory 15 výhodne majú v podstate identickú konštrukciu a sú umiestnené v
sérii tak, že druhá recyklačná jednotka 1' je downstream od prvej recyklačnej jednotky 1.
Výstup 17 prvej recyklačnej jednotky 1 teda ústi do vstupu 16 druhej recyklačnej jednotky 1'.
Pre uľahčenie pochopenia boli identické prvky druhého člena označené použitím rovnakej
značky, aká bola použitá pre prvého.
[0127] Na recykláciu bitúmenového produktu alebo membránových kúskov, je tretia rozomletá
dávka zavedená do vstupného otvoru 16 prvej recyklačnej jednotky 1. Rotácia, označená šípkou
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30, rotora 15 a posun otvoru 16 vzhľadom na stredovú os 19 spôsobujú nasávanie zavedenej
tretej rozomletej dávky smerom k rotoru 15. Tá sa najskôr akumuluje v otvore na vonkajšej
stene rotora, ktorý prechádza cez otvor počas jeho otáčania. Hmota sa môže ohriať rýchlejšie,
ak sú stator 2 a rotor 15 ohrievané použitím ohrievacieho tela. Ohriata tretia rozomletá dávka
bude potom otáčaním rotora 15 poháňaná smerom k mikronizačnej komore 20 a ak je to možné,
smerom k prvej čepeli 21 noža.
[0128] Výhodne sú protiprvok 21 a/alebo stator 2 ošetrené substanciou odolnou voči
opotrebovaniu, najmä karbidom volfrámu.
[0129] Po prejdení čepelí 21 nožov sa horúca hmota dočasne naakumuluje v dutine 26, aby sa
viac ohriala a dosiahla svoj bod tavenia, aby bola ďalej dopravená pozdĺž vonkajšej steny rotora
15. Horúca hmota teda maže rotor 15. Potom sa hmota dostane do koridoru medzi deflektorom
25 a škrabkou 27, aby padla do výstupného otvoru 17 pôsobením gravitácie. Škrabka 27 sa stará
o škrabanie vonkajšej steny rotora, aby sa zabránilo tomu, že hmota, ktorá je lepkavá v dôsledku
prítomnosti horúceho bitúmenu, sa akumuluje na rotore 15 a tým zabraňuje jeho otáčaniu.
Vzdialenosť medzi škrabkou 27 a vonkajšou stenou rotora je zvolená tak, aby na rotore 15
zostalo trochu bitúmenovej hmoty a mazalo jeho pohyb.
[0130] V tomto znázornenom uskutočnení je stredová vertikálna os 19 rotora 15 prvej
recyklačnej jednotky 1 zarovnaná so stredovou vertikálnou osou 19 rotora 15 druhej
recyklačnej jednotky 1'.
[0131] Vo výhodnom uskutočnení znázornenom na obrázku 4 je stredová vertikálna os 19
rotora 15 prvej recyklačnej jednotky 1 posunutá od stredovej vertikálnej osi 19 rotora 15 druhej
recyklačnej jednotky 1'.
[0132] Ako je možné vidieť na obrázku 4, každá recyklačná jednotka 1, 1' obsahuje rovnaké
prvky, aké sú znázornené pre uskutočnenie na obrázku 1. Stator 2 je poskytnutý s komorou 20
vymedzenou vonkajšou stenou prvého rotora 15. Komora 20 je mikronizačná komora 20
tvorená vybraním usporiadaným v bloku 31 príchytky medzi dvoma protiprvkami 21, 21'
namontovanými na statore 2. Druhá mikronizačná komora alebo dutina 26 je vymedzená
vonkajšou stenou prvého rotora 15. Dutina 26 je vytvorená vo vybraní usporiadanom v bloku
31 príchytky medzi dvoma protiprvkami 21' a 21". Dva bloky príchytiek sú navzájom súdržné
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a spojené s podperným prvkom 23 obsahujúcim nastavovací prostriedok 24 organizovaný na
nastavenie objemu a/alebo tvaru komory. Nastavovací prostriedok 24 môže byť ovládaný
manuálne pomocou kolesa 34 (ručného kolesa) alebo motorizovaného kolesa 34. Protiprvky 21,
21' a 21" sú štrukturálnou časťou recyklačného zariadenia a vedú bloky 31 a 31' príchytiek pri
nastavovaní chodu dopredu alebo dozadu.
[0133] Mikronizačná komora 20 umožňuje, aby sa hmota tretej rozomletej dávky zavedenej do
vstupného otvoru 16 v ňom dočasne akumulovala. Pretože komora 20 je vymedzená vonkajšou
stenou rotora 15, bitúmenová hmota, ktorá sa nachádza v tejto komore, bude rotačne poháňaná
rotáciou rotora 15 a tým sa bude víriť okolo v komore 20.
[0134] Posuvné padacie dvere 32 môžu byť poháňané manuálne motorom 33.
[0135] Ako je možné vidieť na obrázku 5, rotor 15 je ovládaný motorom 35 poháňajúcim os
36 otáčania pripojenú tesným spojením 37 k rotoru 15. Motor 35 je spojený s osou 36 otáčania
spojovacím prvkom 38. Os 36 otáčania ďalej prechádza cez blok 39 valčekového ložiska
umiestnený medzi tesným spojením 37 a spojovacím prvkom 38. Tesné spojenie 37 a blok 39
valčekového ložiska sú separované vzdialenosťou d obsiahnutou medzi 6 a 20 cm, výhodne
medzi 7,5 a 15 cm.
[0136] Bolo skutočne zistené, na rozdiel od toho, čo je všeobecne aplikované v strojnom
inžinierstve, že poskytnutie významného priestoru medzi tesným spojením 37 a blokom 39
valčekového ložiska umožňuje zvýšiť účinnosť recyklačného zariadenia zredukovaním doby
vypnutia a tým drasticky zvýšiť operačnú životnosť zariadenia medzi dvomi údržbami.
[0137] Rotor 15 je na jednom konci pripojený k motoru 35 poháňajúcemu os 36 otáčania a na
druhom konci pripojený k slepému koncu uvedenej osi 36 otáčania pomocou tesného spojenia
37 s rotorom 15. Slepý koniec osi otáčania prechádzajúci cez blok 46 valčekového ložiska na
opačnej strane recyklačnej jednotky 1, 1' vzhľadom na stranu pripojenú k motoru 35. Blok 46
valčekového ložiska je umiestnený medzi tesným spojením 37 a koncom osi 36 otáčania. Tesné
spojenie 37 a blok 39 valčekového ložiska sú separované vzdialenosťou e obsiahnutou medzi
6 a 20 cm, výhodne medzi 7,5 a 15 cm.
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[0138] Priestor vzdialenosti d alebo priestor vzdialenosti e umožňuje uvedenému roztavenému
produktu pretekajúcemu pozdĺž hnacej osi (osi otáčania) 36, aby bol zbieraný v nádobe
prúdením cez priestor poskytnutý medzi statorom a spojovacím prvkom poskytnutým na
spojenie rotora recyklačnej jednotky a motora alebo na opačnej strane medzi statorom 2 a
koncom hnacej osi (osi otáčania) 36.
[0139] Ako je možné vidieť na obrázku 6, priestor vzdialenosti d poskytnutý medzi tesným
spojením 37 a blokom 39 valčekového ložiska umožňuje horúcemu bitúmenu pretekajúcemu z
rotora 15 pozdĺž osi 36 otáčania stekať smerom nadol, a tým bráni valčekovému ložisku 40,
aby sa znečistilo a kontaminovalo recyklovaným bitúmenom, čo by bolo veľmi nepriaznivé pre
jeho životnosť.
[0140] Ako je tiež možné vidieť na obrázku 6, tesné spojenie 37 obsahuje šnúru 41 O-krúžku
obklopujúcu kovový krúžok 42 umiestnený okolo uvedenej osi 36 otáčania a rozprestierajúcu
sa po dĺžke uvedenej osi 36 otáčania definovanej medzi 2 prírubami 44, 45.
[0141] V ďalšom výhodnom uskutočnení v uvedených tesných spojeniach aspoň jedna z 2
prírub 44, 45 obsahuje jednu pohyblivú prírubu 44, ktorá sa môže pohybovať pozdĺž smeru
rovnobežného s osou 36 otáčania, aby sa zredukovala alebo zväčšila vzdialenosť medzi
uvedenými 2 prírubami 44, 45, napríklad pomocou uťahovacej svorky 43.
[0142] Ako je možné vidieť na obrázku 7, zmiešavacia nádrž 14 je umiestnená pod
recyklačnými jednotkami 1, 1'. Zmiešavacia nádrž 14 umiestnená pod výstupom 17 z
recyklačnej jednotky 1' má vopred stanovený objem a obsahuje aspoň prvú horizontálnu
závitovku 47 s miešacími lopatkami 48, poskytnutými na miešanie bitúmenového produktu
obsiahnutého v uvedenej zmiešavacej nádrži 14. Zmiešavacia nádrž obsahuje ohrievacie
prostriedky na poskytnutie teploty zotrvania obsiahnutej medzi 160 a 200 °C, výhodne medzi
170 a 190 °C, výhodnejšie okolo 180 °C
[0143] Ako bude zrejmejšie z obrázka 7 a 8, zmiešavacia nádrž 14 je poskytnutá s prvou zónou
49 a druhou zónou 50. Prvá zóna 49 je umiestnená nad uvedenou druhou zónou 50, ktorá je
spodnou zónou 50. Druhá horizontálna závitovka 51 s dopravovacími priehradkami 52 vo
vnútri uvedenej spodnej zóny 50. Aspoň prvá horizontálna závitovka 47 s miešacími lopatkami
48 je poskytnutá vo vnútri uvedenej prvej zóny a počet prvej horizontálnej závitovky môže byť
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vyšší ako 1, v závislosti od veľkosti horizontálnej sekcie prvej zóny 49. V tomto výhodnom
znázornenom uskutočnení, počet horizontálnych závitoviek 47 s miešacími lopatkami 48 je 2.
[0144] Druhá horizontálna závitovka 51 pôsobí ako dopravovací prostriedok s priehradkami 52
a je poskytnutá na odstraňovanie akéhokoľvek odpadového produktu umiestneného v uvedenej
spodnej zóne 50. Kľuka 53 umožňuje otvoriť padacie dvere na strane recyklačnej jednotky.
Otáčaním závitovky 51 sú odpadové produkty odvádzané zo zmiešavacej nádrže. Táto operácia
je vykonávaná po vyprázdnení zmiešavacej nádrže 14.
Príklady
[0145] Nasledujúci recyklovaný bitúmen bol získaný zo spôsobu podľa predkladaného
vynálezu.
Príklad 1.[0146] Z produkčného zariadenia bolo zozbieraných 10 ton APP odpadového bitúmenového
membránového produktu. Zozbieraný odpadový produkt bol vytriedený v jednej jedinej dávke.
Dávka bola zavedená do zariadenia podľa predkladaného vynálezu, a bola teda 3-krát mletá.
Prvý krok mletia umožňuje zredukovať strednú distribúciu veľkosti častíc (dso) na 300 mm;
druhý krok mletia umožňuje zredukovať strednú distribúciu veľkosti častíc (dso) na 150 mm,
zatiaľ čo tretí krok mletia umožňuje zredukovať strednú distribúciu veľkosti častíc (dso) na 30
mm, tvoriac tak bitúmenové vločky. Dávka bola roztavená v recyklačnom zariadení pri teplote
asi 200 °C a vytvorila zozbieraný roztavený materiál.
[0147] Recyklovaný bitúmen bol zozbieraný v zmiešavacej nádrži obsahujúcej 50 % bežného
bitúmenu 70/100 ako nosiča vzhľadom na objem zmiešavacej nádrže. Po naplnení ďalších 50 %
objemu zmiešavacej nádrže recyklovaným bitúmenom bol po kontinuálnom miešaní počas
plnenia získaný konečný recyklovaný bitúmenový produkt.
[0148] Zozbieraný roztavený materiál vykazoval vlastnosti uvedené v tabuľke 2.
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Tabuľka 2
Príklad 7
Viskozita cPS

na

25 °C Penetrabilita (cm)

0,35

TBA (°C)

49/70

Hustota

1,14

Popol (%)

na

Príklad 2.[0149] Príklad 1 bol reprodukovaný s tým rozdielom, že častice boli zbavené jemných častíc
menších ako 6 mm.
[0150] Zozbieraný roztavený materiál vykazoval vlastnosti uvedené v tabuľke 3.
Tabuľka 3
Príklad 8
Viskozita cPS

na

25 °C Penetrabilita (cm)

0,36

TBA (°C)

45/68

Hustota

1,13

Popol (%)

na

Príklad 3.[0151] Príklad 1 bol reprodukovaný s tým rozdielom, že zozbieraný odpadový bitúmenový
membránový produkt bola hlavne použitá a zostarnutá APP strešná membrána z miesta
demolácie. Zozbieraný materiál bol triedený v jedinej dávke.
[0152] Zozbieraný roztavený materiál vykazoval vlastnosti uvedené v tabuľke 4.
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Tabuľka 4
Príklad 9
Viskozita cPS

na

25 °C Penetrabilita (cm)

0,31

TBA (°C)

55/75

Hustota

1,15

Popol (%)

na

Príklad 4.[0153] Príklad 3 bol reprodukovaný s tým rozdielom, že častice boli zbavené jemných častíc
menších ako 6 mm.
[0154] Zozbieraný roztavený materiál vykazoval vlastnosti uvedené v tabuľke 5.
Tabuľka 5
Príklad 9
Viskozita cPS

na

25 °C Penetrabilita (cm)

0,26

TBA (°C)

66/76

Hustota

1,13

Popol (%)

na

Príklad 5.[0155] Z produkčného zariadenia bolo zozbieraných 10 ton SBS odpadového bitúmenového
membránového produktu. Zozbieraný odpadový produkt bol vytriedený v jednej jedinej dávke.
Dávka bola zavedená do zariadenia podľa predkladaného vynálezu, a bola teda 3-krát mletá.
Prvý krok mletia umožňuje zredukovať strednú distribúciu veľkosti častíc (dso) na 300 mm;
druhý krok mletia umožňuje zredukovať strednú distribúciu veľkosti častíc (dso) na 150 mm,
zatiaľ čo tretí krok mletia umožňuje zredukovať strednú distribúciu veľkosti častíc (dso) na 30
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mm, tvoriac tak bitúmenové vločky. Dávka bola roztavená v recyklačnej jednotke pri teplote
asi 200 °C a vytvorila zozbieraný roztavený materiál.
[0156] Zozbieraný roztavený materiál vykazoval vlastnosti uvedené v tabuľke 6.
Tabuľka 6
Príklad 5
Viskozita cPS

625

60 °C Penetrabilita (cm)

0,37

TBA (°C)

61/74

Hustota

1,11

Popol (%)

9,68

[0157] Malo by byť chápané, že predkladaný vynález nie je obmedzený na opísané
uskutočnenia a že môžu byť aplikované variácie bez toho, aby prekročili rozsah pripojených
nárokov.
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Nároky
1.

Spôsob recyklácie bitúmenového produktu, výhodne bitúmenového membránového
produktu obsahujúceho výstužné vrstvy, obsahujúci kroky:
- Zbierania odpadových bitúmenových produktov, výhodne odpadových
bitúmenových membránových produktov obsahujúcich bitúmenové vrstvy a
výstužné vrstvy, a triedenia odpadových bitúmenových produktov do série n dávky
(dávok) odpadových bitúmenových produktov,
- Aspoň jeden krok mletia každej dávky uvedenej série n dávky (dávok)
odpadových bitúmenových produktov alebo zmesi n dávky (dávok) odpadových
bitúmenových produktov, čím sa vytvorí jemne rozomletá dávka,
- Zavedenia uvedenej jemne rozomletej dávky do recyklačnej jednotky (1, 1‘)
majúcej aspoň rotor (15) a stator (2) a mikronizačnú komoru (20), uvedená jemne
rozomletá dávka je ohrievaná a tavená pevnosťou v šmyku pri prevádzke statora,
rotora a mikronizačnej komory (20), a zbierania roztaveného produktu.
- Privádzania uvedeného roztaveného produktu do zmiešavacej nádrže (14) majúcej
vopred stanovený objem obsahujúcej čerstvý nosič na úrovni obsiahnutej medzi 25
a 75 hmot. %, výhodne medzi 30 a 60 hmot. % vzhľadom na vopred stanovený
objem, pri teplote zdržania obsiahnutej medzi 160 a 200 °C, výhodne medzi 170 a
190 °C, výhodnejšie okolo 180 °C, uvedená zmiešavacia nádrž (14) je kontinuálne
miešaná horizontálnou závitovkou (47) majúcou miešacie lopatky (48), uvedený
roztavený produkt je privádzaný do uvedenej zmiešavacej nádrže (14), kým objem
roztaveného produktu nebude obsiahnutý medzi 25 a 75 %, výhodne medzi 40 a 70
hmot. % vzhľadom na vopred stanovený objem na poskytnutie recyklovaného
bitúmenu majúceho vopred definovanú viskozitu pri 180 °C pre čerpateľnosť
obsiahnutú medzi 500 a 45000 cPS, pričom uvedený aspoň jeden krok mletia
obsahuje:
– Prvé mletie každej dávky z uvedenej série n dávky (dávok) odpadového
bitúmenového produktu v nožovom sekáči (5) na zredukovanie veľkosti
uvedenej každej dávky v prvej rozsekanej dávke majúcej strednú distribúciu
veľkosti častíc obsiahnutú medzi 20 a 50 cm, výhodne medzi 20 a 40 cm,
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– Druhé mletie každej prvej rozsekanej dávky v rotorovom granulátore (7),
kde je veľkosť každej prvej rozsekanej dávky zredukovaná na prvú rozdrvenú
dávku majúcu strednú distribúciu veľkosti častíc medzi 5 a 25 cm, výhodne
medzi 8 a 20 cm,
– Tretie mletie každej prvej rozdrvenej dávky v rotorovom granulátore (8, 9),
kde je veľkosť každej prvej rozdrvenej dávky zredukovaná na prvú rozomletú
dávku majúcu strednú distribúciu veľkosti častíc medzi 20 a 50 mm, výhodne
medzi 25 a 40 mm, výhodnejšie medzi 27 a 35 mm.
2.

Spôsob podľa nároku 1, pričom pred privedením do uvedenej recyklačnej jednotky,
uvedená jemne rozomletého dávka je dopravovaná na vibračné sito na zozbieranie jemne
rozomletej dávky v podstate zbavenej prachu a častíc majúcich veľkosť častíc d100 nižšiu
ako 8 mm, výhodne nižšiu ako 7 mm, výhodnejšie menšiu ako 6 mm.

3.

Spôsob podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 alebo 2, pričom pred privedením do uvedenej
recyklačnej jednotky je uvedená jemne rozomletá dávka podrobená kroku separácie
kovových kúskov od nekovových kúskov aplikáciou Foucaultovho prúdu na uvedenú
jemne rozomletú zmes a zozbierania jemne rozomletej zmesi v podstate zbavenej
kovových kúskov.

4.

Spôsob podľa nároku 1, pričom je recyklovaná bitúmenová frakcia ďalej odoberá
čerpaním v dávkach a je filtrovaná vo vrecovom filtri, voliteľne pred alebo po uskladnení
v skladovacej nádrži.

5.

Spôsob podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 5, pričom uvedená jemne rozomletá zmes je
roztavená pri teplote obsiahnutej medzi 110 °C a 260 °C.
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Obrázok 1

EP3852932 B1

Obrázok 2
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Obrázok 3
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Obrázok 4
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Obrázok 5
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Obrázok 6
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Obrázok 7
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Obrázok 8
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Obrázok 9
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