Remix
Helyszíni meleg aszÍa|t
újrahasznosítás

REMlxÚrnennelLlrÁclo

HeIyszínirecycling egy menetben

A prob|éma
A közuti asáaltburkolatokkopórétegei
az ál|andóésegyre nöVekvő nehézfor.
galom hatására káÍosan deforÍná|ódnak. A beköVetkező deformációk,
nyomvá|yúk,á|ta|ános fe|ü|eti e|haszná|ódások'repedésekegyre kiteÍ.
jedtebbenokoznak ba|eseweszé|yt
és
igényeInek
kö|tségesfe|újításokat.

Az eliárás
A meg|évőtönkrement,fe|ÚiÍlandó
kopó rétegÍe|me|egílésre
kerÜ|,egy,a
gép|ánchozta.tozó e|őme|egíÍő-gép
és a REM|X.re szere|tinfra gázégők Remíxer300
á|ta|.
A Íe|melegített,
Íelpuhu|l
kopó rétega A mego|dás
REMlX gépÍotációsmarojáValfe||azí.
tásra keÍü|,majd a Íe||azított
a
anyag a A Íentikárosodásokhe|yreá||ítására
az úgyREMIX gépkeverőteknőjébekerÜ|to- W|RTGEN cég kiÍej|esáette
VábbításÍa.
aho|hozzáadottÍrissasz- nevezet| WIRTGEN.REMIX módÍa|tkeverék'
Vagy bitumenkeverésé- szert, ame|y igen magas műszaki
Ve| rejuvenációkövetkezik be. Az új színvona|on
számos e|őnytnyújtva
a|keveréka keverőegységbő|
kikerülvé ka|mazzaa he|yszíniaszÍaltújrafe|.
e|terítésrekerü| a REMIX gép haszná|ását.
szintvezére|t
vibrációs terítőpadiaál. Az eredeti,károsodott'e|haszná|ódott
aszÍa|t
fe|ü|etmarássaliörténőe|táVolal.
Az e|iárásnagy előnye,hogy az útre. |íiása,a Íelmar|
anyagösszetéte|ének
habiIitációegyszeri megmunká|ássa| módosításaés újÍaterítése
egy meegy MoB|L gép|ánctermékekénl
|ét notbentörténikésaz ígyelőál|ílottúi
rejön.
Je||emzőburkolathiba

Burko|a|javÍtás

kopó rétega |egmagasabbigényeket
is kie|égíti'
A REM|X módszer ideá|isana|ka|mas
Va|amennyitípusÚ aszÍa|tburkoIat
Recyc|ingúÍjántöÍténőfe|újítására'
úgyaz a|sóbbrendű'minta főútvona.
|ak, i||eweautópá|yák Vonatkozáságyors' kör.
ban.Az e|járástakarékos,
nyezewéde|miszempontbó| e|fogadott' kevésbézavaÍó a közúti forga|omra,ésje|entősépítési
anyagmegtakarítiíst
biaosít'

Remixer1000

A burkoIat melegítése
A Íelújíiandó
aszÍa|t
réteg'l20-140.c.
Íe|ra történőfeImeIegítése
a burko|at
puhílásáteredményezi.
A me|egítést
inÍravöÍösgázégőkVégzik,ame|yék
propán gázza| üzeme|nek:Az égők
munka.
te|jesítménye
ésa melegítési
könnyen ésgyorsanVá|toz.
szé|esség
tatható.
Az égőkte|jesítményét
kÜ|ön-kü|önis
Vá|toztatni
|eheta környeze'tihőmér
sék|et,
a marásimé|ység
és a megmerevsémunká|andóaszÍaltféleség
génekÍüggvényében'
igya kötőanyag
kerü|hető
e|.
tÚ|heVÍtése
biztonságga|

A kopó réteg Íe||azítása
Egy rotációsmaróhengeren
spirá|isan
elhelyezettszámos keményÍémÍog
Íe|puhított
komarjafe|a melegítéssel
pó rétegeta meghatározottmé|ysé.
gig.A maróhenger
hidrau|ikusan
á|Iítminta
ható' úgya marásimé|ységet,
szó|ességet
i||etően.
pontossámarásimé|ység
A beál|Ított
ga szintvezérlésseI
biztosított'
A maróhengermögötti kapari |emez
úgygyűjtiÖssze a Íe||azított
anyagot'
hogyaz a BEM|X gépkeverőegységébekerüItovábbításra.
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ADMlX eljáráS
A visszanyert anyag ú|rakeverése
A Visszanyertanyagnak'a beépítés
recepttúhelyéntörténőújrakeverési
vég.
mintákbó|
rájaaz e|özetesenÍúrt
zettVizsgálatokon
alapszik.AZ erede.
ti anyagújösszetéte|ét
előkevenaszfa|t, osztá|yozottadalékanyag'kötőanyag Vagy rejuvenatorhozzáadásá|ehet
Val,i|Ietve
ezek kombinációjáVa|
biztosílani.A Visszanyertés hoz.
záadott anyagok összekeverésea
gép keverőegységéVeI
töké|etesen
biztosított.
(hasonlóana ha.
ADD.M|Xesetében
gyományosÍinischeres
technológiá-

==_-

hoz) bil|enő p|atós szá||ítójármű a
REMIX gépÍogadógaratjába
bil|entia
keverőte|eprő|hozott recéptúra
szeA Íogadóga.
rinti e|őkevertaszÍa|tot.
ratbó|egy kaparó |ánc továbbítjaaz
aszÍa|toi
a keverőegységbe.
A pontoshozzáadásiarány,az e|ektronikusanszabályozhatókaparó |ánc
Va|amint
a REM|X gép
sebességének,
haIadásisebességének
ka|ibrá|ásávaI
pontosanbeá||ítható.
Kötőanyag Vagy
rejuvenator hozzáadása esetén a
pontosadagolása REM|X gépene|.
he|yezettÍűthetőtaÍtá|yból
történik.A
kötőanyag Vagy rejuvenaiorÍokozat.
mentesená||ítható
szivattyú
álta|kerü|

gö|őve| és VibráoÍra|e||átottszint
pad Végziaz anyagVégsőel.
vezére|t
terítését.
MiVe|az e|őzőekbentÖrtént
burko|at.
me|egítés
során a marási mélységen
tú|is beköVetkezik a burko|atbizotovábnyos mértékű
Íelme|egédése,
inÍra.
bá a F|EM|Xgépene|he|yezett
Az úirakevert
anyage|terítése vörös gazégőkközvetlenü|is me|egítik a Íe|martfe|ü|etetaz e|terített
új
A keverőegységbő|Ío|yamatosan kopó réteg úgynevezett''HoT lN
kiüÍÜ|ő
anyagközvetlenü|a maÍi.hen. HoT. kötésse|kerü|az a|só rétegre.
ger á|ta|Íe|mart
Íe|ü|etre A Írissenterítettkopó ráeg végsőtöÍeIme|egíte|l
kerü|,ahol e|osztócsigákrendezika mörítése oneumatikusés vibrációs
REMIX géphidrauIikusan
Vá|toztatha- hengerekkeI
történik.
tó Vibrác|ósterítőpadja
e|é.Az é|dönbéfecskendezésre
a keverőegységbe'
átha|advaosszeA keverőegységen
kevert,illetveújrakevert
anyag a keverőegységmögött e|he|yezett
terítőcsigák ésa vibrációsterítőpade|ékerül.

REMIX-PLUS

Helyszínirecyc|ing + ul kopóréteg

Save

&

Recycle

Felü|étÍe|úiító
eliárásokREM|x-PLUs
módszerre|

REM|X-PLUSe|iáÍás

Remixer4500

A REM|X-PLUS módszer |ényegében
megegyezik az e|őzőekben ismertetett
REM|X Vagy ADD.M|X e|iárássa|.Azon.
ban a REMIX.PLUS módszera|kalmazá.
sakoregy VékonyrétegűújaszÍa|t
kerij|a
fe||azÍtott,
úirakevert,
és újraterített
kopó
Íétegre.A módszer a|ka|mazásátegy
másodikterítőpada REM|X géprétörténő Íe|szere|ése
teszi |ehetőVé.
A BEM|X-PLUsmódszereredménye
egy
í00%-banVisszanyenasáa|tbó| készült
kopó réteg,ame|y..HoT |N HoT' kötés.
se| a |egfe|sőzóndában egy vékonyúj
aszÍa|trétegge|
van |ezáNa.
REM|X.PLUS e|ónyei:
- Pc' a régikopó réteg'ame|ykorábbanki
Vo|ltéVea forga|ome|haszná|óhatásai.
nak, most újrakeverve
tarlalmazegy te|jesen újkeverékbő|
á||óvékony,de ígen
kopásá|lóÍe|ü|etet.
- A BEMIX-PLUS e|járás |ehetőVé
teszi
o|yanspeciális keverékek,aszÍaltÍé|eségek a|kalmazásáta kopó rétegÍe|sőzó.
nájában,ame|yeka kopó rétegte|iesVastagságában kö||ségességt]k
miatt nem
aIka|mazhatók'
- A HEM|X.PLUS |ehetőVé
teszi a he|yszíniú.irafeIhaszná|ását
o|yanaszfaltÍé|eségeknekis, amé|yekegyébkénterre
(Pé|dáuI
nem a|ka|masak.
magaspo|írozódó haj|amúásványi anyagtarta|mú
aszÍa|tÍé|eségek.
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Gazdaságoséstartós útrehabiIitáció
helyszíniújrahasznosítás

MáYimá|isMátimá|is
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A REM|Xe|járásoke|őnyei:
I

te|jesútrehabi|itáció
He|yszíniaszfa|túiraÍe|haszná|ássa|

r

átha|adással
egyszerimegmunká|ássa|,
Útfetü|etÍe|újítás

l

környezetbarátésa|apanyag-takarékos
Gyors,takaÍékos'

r

átfutásiidő' je|entősaz
20-30%.kalrövidebb az építés
is
energia,alapanyagésa szá||ításikö|tségmegtakarítás

I

|gensok |ehetőséget
biztosítaz eredetikopó réteg
minőségének'
újkeverék,ásványi anyagok,köÍőanyagok
vagy rejuvenátorhozzáadásáva|történőjavítására.

l

Fe|adatÍüggvényében
megvá|asáhatómunkaszé|esség

l

a|atti
|ehetőVé
teszika forga|om
A REM|X gépekméretei
kiviteIezést

l

Mindössze egy forga|misáv |ezárásáva|a |ehetőminimá|is
zavaÍ|okozzaa közútiköz|ekedésben

l

rövid kivitelezési
határidők
Nagyte|jesítmény,

l

TöbbÍé|ee|járásegy berendezésse|:
ADM|XésREMlx.PLUs

Techno|ógia
Remix
Plus

A géppark:
Az a|ka|mazottgéppark kizáró|ag
Wirtgengyártmá.
magasszínvona|ú
á||'me|yek
nyúcé|berendezésekbő|
aIkalmasak va|amennyi he|yszíni
mun.
me|egasáa|t újrahasznosítási
te|jesítéka mennyiségi
és minőségi
sére.
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