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Flexibilné, rýchle a udržateľné podkladové vrstvy.
Mechanicky Spevnené Kamenivo (MSK 0/32 alebo 0/45) je
starostlivo navrhnutá nestmelená zmes kameniva do konštrukcií
vozoviek. Charakteristické je ideálnou čiarou zrnitosti, ktorá sa
dosahuje miešaním úzkych frakcií prírodného drveného kameniva.
Spolu s optimálnym množstvom vlhkosti umožňuje dosiahnutie
excelentných mechanických vlastností.
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ÚČEL POUŽITIA
MSK je ideálnou volbou pre podkladové vrstvy netuhých vozoviek, letiskových plách
alebo parkovísk.
MSK je pomerne inovatívne riešenie podkladovej vrstvy pre plošné betónové
konštrukcie podláh priemyselných hál alebo občíanskych stavíeb.

PREHĽAD A CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI
MSKje výrobok certifikovaný podľa STN EN 13285.
MSK sa vyrába v kontínuálnej výrobnej Iinke počítačom riadeným miešaním úzkych
frakcií kameniva.
Do zmesi MSK sa dávkuje voda v takom množstve, aby MSK pri dodaní na stavbu malo
optimálnu vlhkost.
Výrobná linka disponuje výkonom 200t/h (približne 90 m3/h).
MSKvyrábamevofrakciácho/32a0/45.
V prípade dopytu vieme navrhnút, overita neskárvyrábataj inéfrakcie.
Odvodením od indexu okamžitej únosnosti (IBl) možno očakávat výrazné redukcie
hrúbok oproti konvenčnej nestmelenej vrstve štrkodrviny (UM ŠD). Konkrétny návrh je
vždy závislý od deformačných charakteristík podložia a kvality zhutnenia UM.
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Poznámka: Slúži pre informatívne porovnanie mechanických vlastností.

APLIKÁCIA A VÝHODY
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MSK sa vyrába v kontinuálne pracujúcej Iinkesvýkonom 200t/h.
MSK sa dopravuje v zakrytých korbách nákladných vozidiel.
MSK sa ukladá pomocou graderov alebo finišerov.
Zhutňuje sa vibračnými valcami pre efektívnevyužitie potenciálu MSK.
MSKvd‘aka ideálnej čiare zrnitosti zvyšuje únosnostvozovky, a tým aj jej životnost.
MSK umožňuje optimalizovat skladbu stmelených vrstiev vozovky a znížit tak celkovú
cenu pri zachovaní životnosti vozovky.
Priame úspory MSK ponúka na hrúbkach nestmelených vrstíev, zemných prácach fHTÚ),
transporte výkopku, prípadne spojive stmelených zmesí. Rovnako priame úspory
ponúka v hrúbkach vrchných vrstiev.
Nepriame úspory MSK ponúka v skrátení doby výstavby redukciou technologickej
prestávky po zhotovení(t.j. získanie 7 dní).
Lepšia homogénnostakov prípade UM ŠD.
Rovnako efektívna a rýchle ukladanie a zhutňovanie ako UM ŠD.
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