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Gold Recycling
Hideg Remix útrehabilitáció -



HIDEG REMlX útrehabiIitáció:
Helyszíni recycling egy menetben

A prob|éma

A közutak pá|yaszerkezeti réIegei az
á||andó és egyre nöVekvő nehézÍorga-
tom hatására károsan deÍormá|idnak
teherbírásuk kimerü|. A beköVetkező
deformációk' nyomvá|yúk, á|ta|ános
fe|ü|eti elhaszná|ódások, lepedések
egyre kiteÍjedtebben okoznak ba|e-
setveszé|yt és igénye|nek kö|tséges
fe|újításokat.

A méqo|dás

A Íenti károsodások he|yÍeá|lítására a
ajánljuk a hideg BEoYoL|NG e|járá.
soka|, amely igen magas műszaki
színvona|on számos e|őnyt nyújtva
a|katmazza a he|yszÍni pá|yaszer-
kezeti Íétegek újraÍelhaszná|ását.
Az Tredéti. károsodott. teherbÍrásukat
e|vesztett rétegek marássa| történő
e|táVo|ítása, a Íe|mart anyag össze-
lételének módosítása és újraterÍtése
egy menetben 1öÍténik és az igy e|őá|
|ított új burko|ata|ap a |egmagasabb
igényeket is kielégíti.
A hideg REM|X módszerek ideá|isan
a|ka|masak valamennyi típusú pá|ya-
szerkezet REoYoL|NG útján történő
Íelújítására' úgy az a|sóbbrendű, mint
a Íőútvona.ak, illetve autópá|yák vo-
natkozásában.
Az eliárás takarékos, gyors, környe-
zetvédelmi szempontbó| elÍogadott,
kevósbé zavaró a közúti forga|omra,
és ie|entős építési anyag meg-
takarÍtást biztosít.

Az e|iárás
A technológia |ényege, hogy a |erom-
|ott pá|yaszerkezet a kÍVánt' i||ewe
szükséges mé|ységben Íe||azításra
kerül, majd _ az e|őze|es Vizsgá|a.
tokka| megá||apítoti mennyiségű _ új
kötőanyag és eset|eg szÜkséges
kiegészítő ásványi anyag hoz.
záadásáVa| egy új homogén útburko-
|a1a|ap- keverék á|| e|ő' ame|yet a
megfeIe|ő szintre történő e|teÍítést
köVetóen tömörílenek' Az így e|őá||i
tott ú' buÍko|atalap Íe|ü|e|ét a Íorga|mi
igényeknek megÍe|elően kétrétegű
ÍelÜ|eti bevonattaI vagy hengere|t
aszÍa|t réteggeI szükséges Iezárni.

Az e|járás e|őnye

LehetőVé Vá|ik a meg|evő, |erom|ott
pá|yaszerkezetek anyagának mara.
dékta|an felhaszn á|ása az új a|apke-
Verékben, csökkentve ezze| a ^agYo-
mányos e|járású átépíiésekhéz Viszo-
nyított kö|tségeket, Valamint kör-
nyezelkímé|ő hatássa| bír' mive| nem
származik - a hagyományos mód-
szeÍekke| szemben - környezetkáro-
síto hu||adék (aszÍa|ttörme|ék).
Az e|járás a|ka|mazása során a régi
burko|at te|jes anyaga új burko|atalap-
ként hasznosu|.

AlkaImazási terü|et
A hideg REcYcLlNG e|járások a|kal-
masak az útpá|yaburko|atok kötőa-

nyagának e|öregedésébő|, tú|súlyos
nehézgépjárműVek áIta| okozott but.-
kolatsii||yedésék, erősen kátyúsodott
burko|atok, Vagy az adalékanyag
oo|írozódásábó| eredő buÍko|ali hibák
helyszíni megszüntetésére' Így je|-
lemzően a
. megsü||yedt burko|atszé|ek, buÍko-

|atsáVok, szintre emeléses
jaVítására;

. te|jesen e|öregedett, repedezett,
kátyúsodott hengere|t aszÍaltburko-
|atok javítására;

. itatott, portalanított makadámburko-
|atok javítására;

. slabiIizá|t utak, makadámbuÍko|atok
Íe|javítására, teherbírásának
növe|ésére.

. helvszíni stabiIizáció készítésre.

A Íorró bitumen habosításának modelIie
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A REcYcLER sema|ikus ábraja



1. Javítás víz és bitumenemu|zió adago|ássaI
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A meglevő aszfa|tburko|atot (a kopó és az a|aprétegel egyÜtt) a REcYcLER |e||azít}a, azt a|aposan átkeveri' homoge-
nizá|ja a mikroprocesszorokkal vezérelt szivatlyÚk á|tal _ tadály gépkocsibó| adago|t - bitumenemUIzióVa| és (ha az emu|-
zió víz|a|1a|ma kisebb az optimumná|) vízze|. r aJékoztató bitumenemu|zió szukség|et 5-10%. A helyszínen így megkevert
keveréket (Íe|javított, ú] úta|apot) a cé|gép e|teríti és a gréder kja|akítja a kíVánt proÍj|1'

2. Javítás cementterítésseI
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A meg|evő pá|yára (az átkeverendő mennyiségtő| Íüggően gépi Úton) a cementet előÍe e| keI| teríleni, a fe||azított burko-
lati anyag és aZ eset|eg hozzáado|t kőzúza|ék egyÜttes tömegéhez Viszonyítva mintegy 2-5% menny:ségben' A WR 2500
RECYcLER a megÍelelő mé|ységig aZ útpá|yát ÍeIlazítja, a marótórben az e|őre e|terített cementte| és zúza|ékka|, Valamint
a mikroprocesszoros vezér|ésű szivattyúVaI adago|t VíZ hozzáadásáva| azt homogenizá|ja és elteríti. A gréder kiaIakitja a
kíVánt proÍiIt.

3. JaVítás e|őkeveri cementtei adago|ássaI

Az e|járás megegyezik az 2' ponI a|att ismertetette|' azzal a kű|önbségge|, hogy a WR 2500 BECYoLEB á|ta| Íe||azított
régi burkolat anyagához, a keverőegységbe közvet|enÜ| _ m]kroprocesszorÍa| vezére|I szivattyÚVa| _ a WM 400 típusú
gépben az előzetes Vizsgá|atok a|apján megtervezett és e|őkevert cementtejet adagoInak' A homogenizá|ást a maíótér
ben a fe||azítással egy időben végzi, majd azt elteríti és a gréder kia|akÍtja a kíVánt proÍi|t.'

4. Javítás e|őkevert cementtei és bitumenemu|zió adago|ássa|

A WR 2500 REoYcLER á|ta| fe||azí'.ott régi bUrko|at anyagához e|őzetes zÚza|ékteÍítés után mikfoprocesszorok á|tal
VézéÍe|l szivaltyÚkkal WM 400 lípusú gépben e|őkevert cementtejet és ku|ön szállító-tartá|ykocslból bitumenemu|ziól
adagoInak, e|őzetes Vizsgálatok aIapján megtervezett receptúra szerinti mennyiségben.

5. Javítás habosított bitumen adago|ássaI

A meg|evő pá|yaszerkezetet megÍe|e|ő mé|ységben a WB 2500 REoYOLER Íe||azít]a, azt a|aposan átkeveri' homoge-
nizá\a - a mikroprocesszorokka] Vezére|t szivattyúk á|ta| sZá|líló{artá|ygépkocsikbó| adagoIt Vízzel és a,'habosított'' bitu-
menne|. A,,habosított', bitument a bitumenszál|ító laftá|ykocsiból nyert forró bitumenbő| a céIgép á||ítja e|ő, me|y így aIka|-
mas az ásványi anyagszemcsék vékony rétegben és igen hatékonyan Va|ó bevonására' A homogenizá|t keveréket (Íe|-
javított' új Útalapot) a gép elteríti és a gréder k:alakítja a kíVánt proÍi|t'

6' Javíiás cement és habosított bitumen adago|ássa|
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Ti]!]0BÍTÉs VIZADAGOLAS ZUZALEKIEB]TES CEN]]ENT TERITTS

A meglevő pá|yaszerkezetet megÍe|e|ő mé|ységben a WR 2500 HEoYoLER Íe||azIa' homogenizá|ja az e|őzetesen a
Íelületre terített cementle| és zúza|ékkal, Valamint a mikrop|ocesszorokka| Vezére|t szivattyúk á|ta| a szá||ító{artá|ygép-
kocsikbi| adago|l Vízzel és habosított bitumenne|' A có|gép az Így e|őál|ítotl keveréket elterÍti a fe|Ü|etre, majd a gréder
kialakitja a kíVánt profi|t'



HlDEG REMlx eljárások
Gazdaságos és tartós útrehabilitáció = helyszíni újrahasznosítás

A H|DEG REM|X e|iáÍás új |ehe-
tőségeket nyit meg a te|ies útleha.
bi|ítációk kivitelezésében :

. a régi pá|yaszerkezet he|yszínen
történő te|ies úirahasznosítása

. kieme|kedően magas te|iesítmény

. rtivid kivite|ezési Ídő

. kölnyezetbarát e|iárás

. ielentős teherbírás növe|és

. megÍe|e|ő ploÍiIkia|akítás

. megnöve|t é|ettartam

Mindezekbő| következően gazdasá-
gos és a növekedő ÍoÍga|mi tel-
he|ések me|lett is hosszú é|ettarta.
mot biztosító útÍehabiIitáció.
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GéplÍpus ltlunlasré|esséqikevetési
vaslagtA

BECYCLER
tl,R 2500 2500 mm 500 mm

BECYCTTR
1000 cR 1000 nn 180 mm

RECYCI.EB
2100 ocB 2100 mm 300 mm

RTCYCTEB
l|,R 4500 4500 nm 300 mm

|nreco Humgary Kíft.

Tel.: (23) 422-175
Fax: (23) 421-BBg


