
Een toeslagmateriaal, speciaal geproduceerd voor:

Asfaltverhardingen en Beton

EOS-edelsplit
®



EOS-Edelsplit is een elektro-ovenslak, die vrijkomt bij de

productie van staal, dat geproduceerd wordt bij

staalproducent BSN in Kehl, Duitsland. Het

productieproces van de slak wordt zodanig aangepast dat

een hoogwaardig kunstmatig toeslagmateriaal voor de

wegenbouw wordt verkregen.

In tegenstelling tot andere restproducten van de

staalindustrie, bevat EOS-Edelsplit geen vrije kalk. Mede

hierdoor is EOS-Edelsplit uitermate geschikt als

toeslagstof om traditionele steenfracties in asfaltmengsels

geheel, of gedeeltelijk te vervangen.
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EOS-Edelsplit
®

Hoge weerstand tegen vervorming

Grote stroefheid



Hoge weerstand tegen vervorming
De belasting van wegen neemt de laatste jaren steeds
meer toe door een toename in de hoeveelheid verkeer
en door een vergroting van aslasten. Verhardingen van
kruispunten en opstelstroken worden nog eens extra
belast door langzaam rijdend, optrekkend en remmend
verkeer. V

EOS-Edelsplit heeft een zeer "grillige" vorm. Door in
asfaltverhardingen de gebruikelijke steenfractie te
vervangen door EOS-edelsplit ontstaat er een mengsel
dat beter bestand is tegen vervormingen dan
conventionele verhardingen, zelfs bij hoge
temperaturen. In wegconstructies, waarin een van EOS-
edelsplit voorzien mengsel is toegepast ,
is na enkele jaren nauwelijks tot geen spoorvorming
waargenomen.

®

®

eel voorkomende schadebeelden, die hierdoor
ontstaan, zijn spoor- en ribbelvorming.

als tussenlaag
®

Warmtegeleiding

Door in een wegdek E toe te passen, is
deze beter in staat om warmte te geleiden dan
conventionele wegdekken. Deze eigenschap is zeer
nuttig bij een systeem om warmte op te slaan in de
bodem. Bij vorst kan deze warmte worden gebruikt bij
het tegengaan van een opvriezend wegdek.
Warmteoverschot kan worden gebruikt voor het
opwekken van energie.

OS-edelsplit
®

Betonklinkerverhardingen
De nieuwste ontwikkeling op het gebied van EOS-
Edelsplit is het toepassen van het materiaal bij het
vervaardigen van betonklinkers. Het gebruik van deze
klinkers maakt het mogelijk om een hoog rendement te
behalen bij het winnen van energie uit betonklinker-
verhardingen. Er wordt gewerkt aan de ontwikkeling van
betonklinkers die, door het gebruik van EOS-Edelsplit
als toeslagmateriaal, een geluidsabsorberende werking
krijgen, waardoor een afname van verkeershinder kan
worden gerealiseerd.

®
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Geluidsreductie en stroefheid

Door toepassing van EOS-edelsplit in de deklaag van
een wegconstructie, wordt een significante
geluidsreductie waargenomen. Metingen van M+P
raadgevende ingenieurs hebben aangetoond dat een
geluidsreductie mogelijk is van 4 dB(A) bij 100 km/h
door toepassing van een mengel met 100% EOS-
edelsplit als steenfractie.
Het toepassen van
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EOS-edelsplit in de deklaag zorgt er
tevens voor dat de stroefheid van het wegdek groter is
dan bij conventionele wegconstructies.

®

Geluidsreductie

Warmtegeleiding

Temperatuurverloop 30-05-98 - 1/6/98
Gemeten door de Universiteit van Karlsruhe
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Tijd

Convetioneel asfalt

Asfalt met EOS-Edelsplit

Buitentemperatuur

®

Met EOS-Edelsplit in het asfaltmengsel kan spoorvorming in het wegdek
in grote mate worden gereduceerd, of zelf voorkomen worden

®

Elementenverharding met EOS-Edelsplit bouwstof



Kenmerkende eigenschappen EOS-Edelsplit
®

- Polijstwaarde PSV=58;
- Verbrijzelingfactor 28;
- Goede hechting aan de bitumen vanwege basische

eigenschappen;
- Grote haakweerstand door "grillige" vorm;Dichtheid s.g. 3,8;
- Hoge weerstand tegen vervorming;
- Hoge stroefheid;
- Geluidsreducerend;Warmtegeleidend;
- Voldoet aan bouwstoffenbesluit als categorie 1 bouwstof;
- Gecertificeerd;
- Geschikt voor hergebruik.

Referenties

Sinds 1990 wordt reeds gewerkt met EOS-Edelsplit in zowel Nederland, Duitsland en Frankrijk, waarbij de split
wordt toegepast in veelvoorkomende asfaltmengsels zoals ZOAB, microdeklagen en stabiliserende tussenlagen.

®

A7, afslag Bennemeer N758, Nieuwleusen

EOS-Edelsplit is milieuvriendelijk en voldoet aan het bouwstoffenbesluit
®

Maten

EOS-Edelsplit is beschikbaar in
de volgende maten:

- 0-2 - 8-11
- 2-5 - 11-16
- 5-8 - 16-22

®

"Grillige"
vorm EOS-Edelsplit

®
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