Prednosti proizvoda aspha-min®

Tehnični podatki

Izboljša lastnosti asfaltnih zmesi pri vgrajevanju in zgoščanju,
kar pomeni boljšo kvaliteto izvedbe.

Kemične značilnosti:

Podaljša čas vgrajevanja pri težkih pogojih.

Oblika:

Pripomore k varčevanju z energijo in ohranja materialne vire
zaradi nizke proizvodne temperature.
Zmanjšuje stroške prometnih zapor, zaradi nižje temperature
vgrajevanja asfaltne zmesi.
Uporaben brez dodatne izvedbe začetnega preskusa.
Nima vpliva na lastnosti bitumna (PK) zato ni potrebno spreminjati
Receptur.
Omogoča velik delež uporabe rezkanca tudi pri hladnem
dodajanju.
Izboljša delovne pogoje zaradi nizkega izločanja hlapov in
aerosolov na asfaltnih bazah in na gradbiščih.
Zmanjša vplive na okolje (na asfaltnih obratih in gradbiščih)
zaradi nižje temperature vgrajevanja.
Ne podaljšuje časa mešanja, polna zmogljivost asfaltnega obrata
je zagotovljena.

Sintetični zeolit (Natrij-Aluminij-Silikat), hidrotermalno kristaliziran.
Delež kristalne vode znaša 21 %-m.

aspha-min® je na voljo kot fini granulat s povprečnim premerom 380 µm
ali v obliki finega prahu s povprečnim premerom delcev 3,5 µm.

Pakiranje:
Big Bags á 500 kg oz. á 1.000 kg; PE-vrečke á 3 kg in 6 kg
(druge velikosti vrečk po dogovoru); na voljo tudi v razsutem
stanju v silo transportnih vozilih.
Barva: bela
Gostota: 2,0 g/cm3
Nabijalna gostota: ~ 500 g/l
pH-vrednost: 11,6 (5% v vodi)
Topnost v vodi: ni topen
Termično obnašanje:
Med 85 °C in 180 °C se med segrevanjem izloča večji del
kristalne vode.
Opis nevarnosti:
aspha-min® ni nevaren material v smislu kemijskih predpisov in
zakonov oziroma po uredbi o nevarnih materialih ADR.

Ne zahteva dodatnih cistern za bitumen.
Enostavna uporaba - dodajanje in skladiščenje.

Navodila za skladiščenje:
Med –15 °C do +70 °C se ne pojavljajo spremembe. Izogibati se je potrebno
vlažnosti. Nevarnost prašne eksplozije ne obstaja.
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Dodatek

visoke zmogljivosti
za izboljšanje asfaltne zmesi

Osnovno o dodatku
aspha-min® je fino zrnat zeolit, ki se uporablja pri proizvodnji toplih
asfaltnih zmesi in kot dodatek za izboljšanje vgrajevanja in
zgoščanja asfaltnih zmesi.
aspha-min® zagotavlja boljše vgrajevanje in zgoščevanje asfaltne
zmesi pri zelo zahtevnih vrstah veziv (npr.: PmB), pri neugodnih
vremenskih pogojih in pri ročnem vgrajevanju
®

Z uporabo proizvoda aspha-min se lahko temperatura vgrajevanja
asfaltne zmesi zniža za ca. 30 °C. To ne pomeni samo znižanja
stroškov energije, temveč tudi varovanje zdravja delavcev, varstvo
okolja in naprav. Pri tem znižanje temperature omogoča hitrejšo
pripustitev prometa in s tem znižuje stroške prometnih zapor pri
časovno kritičnih gradbenih projektih.

Mineralni materiali oz. zmesi kamnitih zrn se morajo segrevati na 30°C
nižjo temperaturo, da bi lahko v končnem proizvodu dosegli znižanje
temperature. Uporabijo se lahko vse vrste običajnih cestogradbenih
veziv, kot je bitumen, polimerni bitumen ali druge mešanice, kot tudi
ustrezni dodatki.
Pri dodajanju aspha-min® ni potrebno podaljševati mešanja šarže, zato
tudi ne vpliva na proizvodno kapaciteto mešalne naprave.
Pri uporabi aspha-min® se izloča izključno samo vodna para.
Preostanek ostane v obliki sintetičnega peska v deležu polnila asfaltne
zmesi.
Zaradi dostave v Big Bag-ih ali PE-vrečkah na paletah je aspha-min®
enostaven za uporabo in skladiščenje. Tudi pri temperaturah od -15 °C
do +70 °C se ne pojavijo spremembe pri materialu. Investicije v dodatne
bitumenske cisterne ali silose tako odpadejo. Potrebno je le suho
®

skladiščenje na paletah. Mogoča je tudi dostava aspha-min
razsutem stanju v silo transportnih vozilih.

v

Časovni razponi vgrajevanja asfaltnih zmesi morajo biti vedno krajši,
pri čemer pa se vse več pojavljajo reklamacije zaradi nedoseganja
zahtevane stopnje zgoščenosti asfaltnih plasti.
Z dodajanjem (0,3%-m) aspha-min® dosežemo bolj prilagojeno in s
tem tudi vgradljivejšo asfaltno zmes. S tem zagotovimo ustrezno
votlavost in stabilnejšo, zgoščeno asfaltno plast.
aspha-min® omogoči daljši časovni razpon vgrajevanja v težkih
delovnih pogojih, daljše transportne poti kakor tudi daljše čakalne
čase med vgrajevanjem asfaltne zmesi. Najnižja možna temperatura
vgrajevanja asfaltne zmesi je okoli 100 °C.
Uporaba aspha-min® se je izkazala še posebej primerna pri ročnem
vgrajevanju za popolno zlepljenost asfaltnih plasti npr. pri vgradnji
asfalta na cestnih prehodih z železniškimi tiri.
Tudi pri ekstremno visokem deležu rezkanca v asfaltnih zmeseh se
vgradljivost z uporabo aspha-min® znatno izboljša.

Dodatek za znižanje temperature
Dodatek za vgrajevanje in zgoščevanje
Področja uporabe
aspha-min® vsebuje ca. 20% kristalne vode, ki se v mešalniku pri
dodajanju bitumna izloča v obliki fino razpršene vodne pare. Ta
efekt penjenja pripelje do povečanja volumna bitumenskega veziva.
Fini mehurčki vodne pare tvorijo mikropore, zaradi katerih asfaltna
zmes, kljub zmanjšani temperaturi ostane prilagodljiva in lažje
vgradljiva. Zmanjša se viskoznost asfaltne zmesi. Ker se kristalna
voda ne izloči takoj, ampak se izloča postopoma in kontinuirno, tako
opisani postopek traja daljši čas (6 - 8 ur), dokler se zmes ne ohladi
pod 100 °C. Ta asfaltna zmes tako rekoč v tem času »živi«.
Uporaba oz. dodajanje aspha-min® v granulirani obliki je
enostavna. Dodaja se s polnilom ali zmesjo kamnitih zrn pred
bitumnom v količini 0,3%-m. Pri asfaltnih zmeseh drobirja z
bitumenskim mastiksom (SMA) se meša skupaj s celuloznimi vlakni.
Za doziranje aspha-min® se uporabljajo enake dozirne naprave kot
za celulozna vlakna. Takšne ali drugačne tehnične rešitve je
potrebno glede na povpraševanje reševati posamezno.

Poleg klasične uporabe v proizvodnji toplih asfaltov se je aspha-min®
dokazal tudi kot dodatek pri vgrajevanju in zgoščevanju vročih asfaltnih
zmesi, posebno v težkih vremenskih pogojih (nizke temperature, dolge
transportne razdalje,J)
Zahteve po kvalitetnih asfaltnih zmeseh in kakovostnem vgrajevanju se
stalno stopnjujejo. Vedno več se vgrajujejo visoko odporne asfaltne
zmesi (z uporabo trših veziv) in tudi v vedno tanjših slojih.

Asfaltne zmesi z dodatkom aspha-min® se pri nižjih temperaturah
vgrajevanja ustrezno proizvajajo in vgrajujejo. S tem je poraba
energije bistveno manjša, zmanjšani so tudi vplivi na okolje, naprave
in zdravje delavcev.
Z uporabo aspha-min® se bistveno znižajo izpusti ogljikovega
dioksida (CO2), dušikovih oksidov (NOX) in izparljivih organskih spojin,
ki nastajajo med samim proizvodnim procesom. Prav tako se zmanjša
izpust hlapov in aerosolov iz bitumna med vgrajevanjem. Zaradi
zmanjšane temperature vgrajevanja se pogoji dela na gradbiščih zelo
izboljšajo.
Za zahtevnejša gradbišča, kjer je običajno treba dela izvajati ponoči,
zaradi velikih prometnih obremenitev in kratkih rokov izvedbe (npr.
letališča, zelo prometne avtoceste) je uporaba aspha-min® zelo
priporočljiva. Zaradi nižje temperature asfaltne zmesi lahko promet
spustimo prej kot običajno in s tem skrajšamo čas zapor.

