Aplikácia prírodného asfaltu Trinidad
pri výstavbe ciest
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Pôvod a vlastnosti
Prírodný asfalt Trinidad je prirodzene sa vyskytujúca zmes bitúmenov a jemných čiastočiek
hornín (výplňový materiál / minerálna múčka). Vyčistený a od voľného podielu vody
oddelený prírodný asfalt Trinidad nesie obchodný názov „Trinidad Epuré“ (Epuré, z franc. =
vyčistený). Tento, z technického a ekologického hľadiska nevyhnutný materiál pre výstavbu
ciest sa získava s tzv. „Pitch Lake - u“ na ostrove Trinidad.

Kryštalicky viazaná voda vo vystužených výplňových materiáloch a viskozitu zvyšujúce
vlastnosti rozpustných bitúmenov (pomer: 46/54) majú za následok, že prírodný asfalt
Trinidad patrí k jednej, trvalo kvalitu zlepšujúcej zložke valcovaných a liatych asfaltov.
Modifikácia spojovacích prostriedkov prostredníctvom prírodného asfaltu umožňuje:
•
•
•
•
•
•

Veľmi dobrú zhutniteľnosť a dobrú spracovateľnosť
Zlepšenú priľnavosť bitúmenu ku kamenivu
Vysokú odolnosť proti deformáciám
Zamedzovanie
predčasným
štrukturálnym
a oxidačným
príznakom
starnutia
Odolnosť proti vzniku trhlín
Celkové štrukturálne zabezpečenie kvality podielu bitúmenu v asfalte

Na základe menovaných vlastností dosahujú prírodným asfaltom Trinidad modifikované
ložné a obrusné vrstvy spravidla veľmi dlhé doby využívania.
Z tohto dôvodu zabezpečuje používanie tohto prírodného stavebného materiálu
nadpriemerne vysokú hospodárnosť.
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CE – Certifikát zhody
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Trinidad Epuré „Z“ 0/8

•
•
•
•

Drvený Trinidad Epuré s frakciou zŕn 0/8 mm
Obaľované separačným prostriedkom
54 % hm. bitúmen
46 % hm. výplňový materiál / minerálna
múčka

Aplikácia pre nasledovné druhy zmesí podľa TL Asfalt – Stb 07:
•
•
•
•

Liaty asfalt
Asfaltový betón
Mastixový asfalt s drveným kamenivom (je potrebné osobitné spojivo)
Asfaltové spojivo

Trinidad NAF 501

•
•
•
•
•

Celulózové vlákno obaľované TE
V pomere 5:1
45,0 % hm. bitúmen
38,5 % hm. výplňový materiál / minerálna
múčka
16,5 % hm. vlákno

Aplikácia pre nasledovné druhy zmesí podľa TL Asfalt – Stb 07:
•
•
•

Mastixový asfalt s drveným kamenivom (nie je potrebné osobitné
spojivo)
Asfaltový betón
Asfaltové spojivo
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Trinidad TLC 50/50
TLC 50/50 je jemne zomletý kombinovaný produkt (prášok), pozostávajúci z:
•
•
•

Trinidad prírodného asfaltu
Podielov polyméru (etylén – butyl - akrylát)
Vápencovej múčky

Spája v sebe pozitívne vlastnosti prírodného asfaltu a polymérov pre výstavbu asfaltových
ciest. Okrem svojich viskozitu redukujúcich vlastností zlepšuje pridanie TLC 50/50 únavové
správanie asfaltových povrchov a ich reakciu na chlad.
Aplikácia pre nasledovné druhy zmesí podľa TL Asfalt – Stb 07:
•
•
•

Asfaltové spojivo
Asfaltový betón
Mastixový asfalt s drveným kamenivom (je potrebné osobitné spojivo)

Trinidad Epuré NV

Trinidad Epuré nízko viskózny (TE NV) je rozdrvený Trinidad Epuré na zrnitosť 0/8mm, ku
ktorému sa pridáva vhodný separačný prostriedok ako aj vosk (parafín s dlhými
reťazcami).
Prostredníctvom aplikácie TE NV nie je použitie teplotu redukujúcich samostatných prísad
potrebné, pretože TE NV túto prísadu už obsahuje.
Aplikácia pre nasledovné druhy zmesí podľa TL Asfalt – Stb 07:
•
•
•
•

Liaty asfalt
Mastixový asfalt s drveným kamenivom (je potrebné osobitné spojivo)
Asfaltový betón
Asfaltové spojivo
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Dodatočné odporúčania k produktom Trinidad Epuré

1
2

Zmes

Základné bitúmeny

TE - produkt

Podiel v zmesi

Liaty asfalt (MA)

30/45

TE Z 0/8
TE NV

2,0 % hm.
2,2 % hm.1

Asfaltový betón
(AC D)

50/70

TE Z 0/8
NAF 501
TLC 50/50
TE NV

1,5 % hm.
1,8 % hm.2
2,0 % hm.
1,8 % hm.1

SMA

50/70

TE Z 0/8
NAF 501
TLC 50/50
TE NV

1,5 % hm.
1,8 % hm.2
2,1 % hm.
1,8 % hm.1

ABi
(AC B)

30/45

TE Z 0/8
NAF 501
TLC 50/50
TE NV

1,0 % hm.
1,2 % hm.2
1,5 % hm.
1,2 % hm.1

) obsahujúce viskozitu znižujúce prísady
) obsahujúce stabilizujúce prísady
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Dôkaz prírodného asfaltu Trinidad
Prírodný asfalt Trinidad je v zmesi možné veľmi presne dokázať. Vzhľadom na celkový asfalt
môžu byť koncentrácie od 0,2 % hm. spoľahlivo kvantitatívne zmerané. Princíp merania je
založený na dokazovaní organických zlúčením a špeciálne ich modelu rozloženia, ktoré sa
vyskytujú len v prírodnom asfalte Trinidad. Tieto, vo výskume „Biomarker“ nazývané
zlúčeniny sa koncentrujú vo viacstupňovom čistiacom procese a analyzujú sa pomocou
plynovej chromatológie a hromadnej výberovej detekcie (GC/MS).
Experimentálne série platných postupov okrem iného potvrdili, že v Trinidad Epuré
stanovené biomarkerové substancie v iných bitúmenoch, a to akéhokoľvek pôvodu, sa
nevyskytujú vôbec alebo nie pre Trinidad Epuré typickom rozložení. Toto platí napr. aj pre
Venezuela bitúmen, ktorý by mohol vďaka svojej geografickej blízkosti k Trinidadu vykázať
výskyt podobných markerových substancií.
Vykonané prieskumy ukázali, že biomarkery sú pri bežných spracovateľských teplotách
asfaltu a tým špeciálne aj liateho asfaltu do 250°C stabilné.
Je možné vylúčiť, že pre Trinidad typické biomarkery sa vytvárajú až pri spracovaní asfaltu.
Tieto markerové substancie sú originárne a existujú v prírodne sa vyskytujúcom Trinidad
Epuré.

S týmto postupom je možné v asfalte bežné Trinidad Epuré čiastočky selektívne
a presne stanoviť.
Ďalšie informácie týkajúce sa tohto postupu je možné vyžiadať na
tel. č. +49 (0)421 3040241.
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