
Remix
Helyszíni meleg aszÍa|t
újrahasznosítás



REMlx ÚrnennelLlrÁclo
HeIyszíni recycling egy menetben

A prob|éma

A közuti asáaltburkolatok kopórétegei
az ál|andó és egyre nöVekvő nehézfor.
galom hatására káÍosan deforÍná|ód-
nak. A beköVetkező deformációk,
nyomvá|yúk, á|ta|ános fe|ü|eti e|-
haszná|ódások' repedések egyre kiteÍ.
jedtebben okoznak ba|eseweszé|yt és
igényeInek kö|tséges fe|újításokat.

Az eliárás

A meg|évő tönkrement, fe|ÚiÍlandó
kopó réteg Íe|me|egílésre kerÜ|, egy, a
gép|ánchoz ta.tozó e|őme|egíÍő-gép
és a REM|X.re szere|t infra gázégők
á|ta|.
A Íe|melegített, Íelpuhu|l kopó réteg a
REMlX gép Íotációs marojáVal fe||azí.
tásra keÍü|, majd a Íe||azított anyag a
REMIX gép keverő teknőjébe kerÜ| to-
VábbításÍa. aho| hozzáadott Íriss asz-
Ía|tkeverék' Vagy bitumen keverésé-
Ve| rejuvenáció következik be. Az új
keverék a keverőegységbő| kikerülvé
e|terítésre kerü| a REMIX gép
szintvezére|t vibrációs terítőpadia ál.
lal.
Az e|iárás nagy előnye, hogy az útre.
habiIitáció egyszeri megmunká|ássa|
egy MoB|L gép|ánc termékekénl |ét
rejön.

Je||emző burkolathiba

Remíxer 300

A mego|dás

A Íenti károsodások he|yreá||ítására a
W|RTGEN cég kiÍej|esáette az úgy-
nevezet| WIRTGEN.REMIX mód-
szert, ame|y igen magas műszaki
színvona|on számos e|őnyt nyújtva a|-
ka|mazza a he|yszíni aszÍalt újrafe|.
haszná|ását.
Az eredeti, károsodott' e|haszná|ódott
aszÍa|t fe|ü|et marással iörténő e|táVo-
|íiása, a Íelmar| anyag összetéte|ének
módosítása és újÍaterítése egy me-
notben történik és az így előál|ílott úi

Burko|a| javÍtás

kopó réteg a |egmagasabb igényeket
is kie|égíti'
A REM|X módszer ideá|isan a|ka|mas
Va|amennyi típusÚ aszÍa|tburkoIat
Recyc|ing úÍján töÍténő fe|újítására'
úgy az a|sóbbrendű' mint a főútvona.
|ak, i||ewe autópá|yák Vonatkozásá-
ban. Az e|járás takarékos, gyors' kör.
nyezewéde|mi szempontbó| e|foga-
dott' kevésbé zavaÍó a közúti forga-
|omra, és je|entős építési anyag meg-
takarítiíst biaosít'

Remixer 1000



A burkoIat melegítése

A Íelújíiandó aszÍa|t réteg 'l20-140 .c.
ra történő feImeIegítése a burko|at Íe|-
puhílását eredményezi. A me|egítést
inÍravöÍös gázégők Végzik, ame|yék
propán gázza| üzeme|nek: Az égők
te|jesítménye és a melegítési munka.
szé|esség könnyen és gyorsan Vá|toz.
tatható.
Az égők te|jesítményét kÜ|ön-kü|ön is
Vá|toztatni |ehet a környeze'ti hőmér
sék|et, a marási mé|ység és a meg-
munká|andó aszÍaltféleség merevsé-
gének Íüggvényében' igy a kötőanyag
tÚ|heVÍtése biztonságga| kerü|hető e|.

A kopó réteg Íe||azítása

Egy rotációs maróhengeren spirá|isan
elhelyezett számos keményÍémÍog
marja fe| a melegítéssel Íe|puhított ko-
pó réteget a meghatározott mé|ysé.
gig. A maróhenger hidrau|ikusan á|Iít-
ható' úgy a marási mé|ységet, mint a
szó|ességet i||etően.
A beál|Ított marási mé|ység pontossá-
ga szintvezérlésseI biztosított'
A maróhenger mögötti kapari |emez
úgy gyűjti Össze a Íe||azított anyagot'
hogy az a BEM|X gép keverőegysé-
gébe kerüI továbbításra.

ADMlX eljáráS

1

A visszanyert anyag ú|rakeverése

A Visszanyert anyagnak' a beépítés
helyén történő újrakeverési recepttú-
rája az e|özetesen Íúrt mintákbó| vég.
zett Vizsgálatokon alapszik. AZ erede.
ti anyag új összetéte|ét előkeven asz-
fa|t, osztá|yozott adalékanyag' kötő-
anyag Vagy rejuvenator hozzáadásá-
Val, i|Ietve ezek kombinációjáVa| |ehet
biztosílani. A Visszanyert és hoz.
záadott anyagok összekeverése a
gép keverőegységéVeI töké|etesen
biztosított.
ADD.M|X esetében (hasonlóan a ha.
gyományos Íinischeres technológiá-



==_-

hoz) bil|enő p|atós szá||ító jármű a
REMIX gép Íogadógaratjába bil|enti a
keverőte|eprő| hozott recéptúra sze-
rinti e|őkevert aszÍa|tot. A Íogadóga.
ratbó| egy kaparó |ánc továbbítja az
aszÍa|toi a keverőegységbe.
A pontos hozzáadási arány, az e|ekt-
ronikusan szabályozható kaparó |ánc
sebességének, Va|amint a REM|X gép
haIadási sebességének ka|ibrá|ásávaI
pontosan beá||ítható. Kötőanyag Vagy
rejuvenator hozzáadása esetén a
pontos adagolás a REM|X gépen e|.
he|yezett Íűthető taÍtá|yból történik. A
kötőanyag Vagy rejuvenaior Íokozat.
mentesen á||ítható szivattyú álta| kerü|

béfecskendezésre a keverőegységbe'
A keverőegységen átha|adva ossze-
kevert, illetve újrakevert anyag a ke-
verőegység mögött e|he|yezett terítő-
csigák és a vibrációs terítőpad e|é ke-
rül.

Az úirakevert anyag e|terítése

A keverőegységbő| Ío|yamatosan
kiüÍÜ|ő anyag közvetlenü| a maÍi.hen.
ger á|ta| Íe|mart ÍeIme|egíte|l Íe|ü|etre
kerü|, ahol e|osztócsigák rendezik a
REMIX gép hidrauIikusan Vá|toztatha-
tó Vibrác|ós terítőpadja e|é. Az é|dön-

gö|őve| és VibráoÍra| e||átott szint
vezére|t pad Végzi az anyag Végső el.
terítését.
MiVe| az e|őzőekben tÖrtént burko|at.
me|egítés során a marási mélységen
tú| is beköVetkezik a burko|at bizo-
nyos mértékű Íelme|egédése, továb-
bá a F|EM|X gépen e|he|yezett inÍra.
vörös gazégők közvetlenü| is me|egí-
tik a Íe|mart fe|ü|etet az e|terített új
kopó réteg úgynevezett ''HoT lN
HoT. kötésse| kerü| az a|só rétegre.
A Írissen terített kopó ráeg végső tö-
mörítése oneumatikus és vibrációs
hengerekkeI történik.



REMIX-PLUS
Helyszíni recyc|ing + kopóréteg

REM|X-PLUS e|iáÍás

Felü|étÍe|úiító eliárások REM|x-PLUs
módszerre|

A REM|X-PLUS módszer |ényegében
megegyezik az e|őzőekben ismertetett
REM|X Vagy ADD.M|X e|iárássa|. Azon.
ban a REMIX.PLUS módszer a|kalmazá.
sakor egy Vékony rétegű új aszÍa|t kerij| a
fe||azÍtott, úirakevert, és újraterített kopó
Íétegre. A módszer a|ka|mazását egy
második terítőpad a REM|X gépré törté-
nő Íe|szere|ése teszi |ehetőVé.
A BEM|X-PLUs módszer eredménye egy
í00%-ban Visszanyen asáa|tbó| készült
kopó réteg, ame|y ..HoT |N HoT' kötés.
se| a |egfe|ső zóndában egy vékony új
aszÍa|trétegge| v an |ezáN a.
REM|X.PLUS e|ónyei:
- Pc' a régi kopó réteg' ame|y korábban ki
Vo|l téVe a forga|om e|haszná|ó hatásai.
nak, most újrakeverve tarlalmaz egy te|-
jesen új keverékbő| á||ó vékony, de ígen
kopásá|ló Íe|ü|etet.
- A BEMIX-PLUS e|járás |ehetőVé teszi
o|yan speciális keverékek, aszÍaltÍé|esé-
gek a|kalmazását a kopó réteg Íe|ső zó.
nájában, ame|yek a kopó réteg te|ies Vas-
tagságában kö||ségességt]k miatt nem
aIka|mazhatók'
- A HEM|X.PLUS |ehetőVé teszi a he|y-
színi ú.irafeIhaszná|ását o|yan aszfaltÍé|e-
ségeknek is, amé|yek egyébként erre
nem a|ka|masak. (Pé|dáuI magas po|íro-
zódó haj|amú ásványi anyagtarta|mú
aszÍa|tÍé|eségek.

Save
&

Recycleul

Remixer 4500



Gazdaságos és tartós útrehabiIitáció =
helyszíni újrahasznosítás

i€mtter .

Remixer 2500

A REM|X e|járások e|őnyei:
I He|yszíni aszfa|t úira Íe|haszná|ássa| te|jes útrehabi|itáció

r Útfetü|et Íe|újítás egyszeri megmunká|ássa|, átha|adással

l Gyors, takaÍékos' környezetbarát és a|apanyag-takarékos

r 20-30 %.kal rövidebb az építés átfutási idő' je|entős az
energia, alapanyag és a szá||ítási kö|tség megtakarítás is

I |gen sok |ehetőséget biztosít az eredeti kopó réteg
minőségének' új keverék, ásványi anyagok, köÍőanyagok
vagy rejuvenátor hozzáadásáva| történő javítására.

l Fe|adat Íüggvényében megvá|asáható munkaszé|esség

l A REM|X gépek méretei |ehetőVé teszik a forga|om a|atti
kiviteIezést

l Mindössze egy forga|mi sáv |ezárásáva| a |ehető minimá|is
zavaÍ| okozza a közúti köz|ekedésben

l Nagy te|jesítmény, rövid kivitelezési határidők

l TöbbÍé|e e|járás egy berendezésse|:

ADM|X és REMlx.PLUs

A géppark:

Az a|ka|mazott géppark kizáró|ag
magas színvona|ú Wirtgen gyártmá.
nyú cé|berendezésekbő| á||' me|yek
aIkalmasak va|amennyi he|yszíni
me|eg asáa|t újrahasznosítási mun.
ka mennyiségi és minőségi te|jesíté-
sére.

Gép|hus
Wirlgen

MáYimá|isMátimá|is Techno|ógia
munKa-

szé|esség
mm

marási
mé|yseg
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