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A Mapei új MAPEFAST ULTRA adalékszere rekord-
idő alatt tette lehetővé az új genovai híd megépítését, 
az itt használt beton fenntartható, tartós és ellenáll az 
agresszív szereknek. Az új genovai híd építésének ve-
zérelve a fenntarthatóság volt. A betongyártáshoz a 
CEM III/A típusú cementet használták, amelynél elő-
írás a klinker 40%-ának kohósalakkal - az acélgyártási 
ciklus mellékterméke - történő helyettesítése. Ezt a ce-
mentet alacsony CO2-kibocsátás (körülbelül 500 kg 
CO2/tonna, szemben a hagyományos Portland cement 
körülbelül 900 kg CO2/tonna értékével), valamint az 
agresszív anyagoknak ellenálló, tartós beton előállí-
tásának bizonyított képessége jellemzi, mint ahogyan 
azt a híd építésénél is tervezték (az ��I E� �0� euró-ék (az ��I E� �0� euró-k (az ��I E� �0� euró-
pai szabvány szerinti XA1 környezeti kitéti osztály).

Új híd 13 hónap alatt a Mapei 
támogatásával

A projekt második jellemző eleme eme alapvető inf-
rastruktúra létrehozása volt a lehető leggyorsabban 
Genova városának gazdasági újjászületéséhez. �019. 
június �5-től, a 9-es pillér első öntésének időpontjától 
a �0�0. augusztus 3-i felavatásig mindössze 13 hónap 
telt el, ami a munka méretéhez képest rekordidő.
A híd legimpozánsabb elemei a 18 pillér, a 45 méteres 
beton óriások, amelyek a hídpályát tartják. Kereszt-
metszetük (9,50 x 4 méter) a függőleges profil mentén 
állandó a munka perspektivikus egységének biztosítá-
sa érdekében.  Az azonos típusú, moduláris falú külső 
zsaluzat használatának köszönhetően sikerült jelentő-ának köszönhetően sikerült jelentő- sikerült jelentő-
sen felgyorsítani a technológiai időket.

A Mapei a Padovai Egyetemmel közösen 
dolgozott a megfelelő megoldásért

A speciális technológiák ellenére azonban nem lehe-
tett volna időben befejezni a munkát a MAPEFAST 
�LTRA innovatív szilárdulás gyorsító adalékszer 
alkalmazása nélkül, amelyet a Mapei kutatólabora-
tóriumaiban fejlesztettek ki a Padovai Egyetem 
Földtudományi Tanszékének Circe Központjának 
közreműködésével. Ennek az az oka, hogy a CEM 
III/A cement - kohósalakban gazdag összetétele miatt 
- nem tudta biztosítani a pillérek gyors felállításához 
szükséges mechanikai szilárdságot, különösen télen, 
amikor az alacsony hőmérséklet erősen lassította a ce-
ment hidratációját. A kötőanyag 40%-át kitevő salak 
puccolános reakciója nem azonnal alakul ki, hanem 
csak néhány héttel az öntés után kezd jelentősen hoz-
zájárulni a mechanikai szilárdsághoz.

A MAPEFAST �LTRA használatának köszönhető-
en az öntéstől számított 16 óra elteltével még a tél 
közepén is el lehetett távolítani a zsaluzatokat, és 
rendkívüli ütemben, havi 3 pillérrel lehetett folytatni 
a munkálatokat.

A MAPEFAST �LTRA-t a többi összetevő-
vel együtt a normál gyártási ciklusban adagolták 
a betonhoz. A DY�AMO� XTE�D W400� és a 
DY�AMO� EW szuperfolyósító szerek kombináció-
ját használták az S5 konzisztenciaosztály (roskadás > 
�10 mm) 1�0 percen túli megőrzésére, a betonüzem-üzem-
ből az építkezés helyszínére történő szállítás során. Az 
1. táblázat mutatja a hídpillérek építéséhez használt 
beton összetételét.

A 2018-as Mario Giacomo Levi díjat a 
MAPEFAST ULTRA adalékszer kapta
 
A MAPEFAST �LTRA tanulmányozása és fejlesztése 
érdekében végzett kutatásért 2018-ban az Olasz Ké-
miai Társaság Ipari Kémiai Szakosztálya a Mapei-t 
és a Padovai Egyetem Circe Központját Giacomo 
Levi Aranyéremmel tüntette ki a legjobb közös 
ipari-akadémiai kutatásért, amely elérte az ipari meg-

valósítás szakaszát. A MAPEFAST �LTRA alapvető 
szerepe az új genovai híd építésében megerősíti az 
ipar és a tudományos közösség közötti együttmű-
ködés fontosságát az innovatív technológiák fejlesz-
tése terén, és bizonyítja a Mapei elkötelezettségét az 
épületek fenntarthatóságára való áttérés előmozdítása 
és megkönnyítése mellett, valamint érzékenységét az 
újrahasznosított gazdaság alapelveivel kapcsolatban. 
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Mapefast Ultra, 
a fenntartható beton 
innovatív technológiája 

1. táblázat:  A genovai híd pilléreihez használt beton 
összetétele 

Cement típus CEM III/A 4�.5�

A cement adagolása 400 kg/m3

Kiegészítő anyag 70 kg/m3

Dynamon Xtend 
W400�

A cement tömegének 
0,75%-a

Dynamon EW A cement tömegének 
0,5%-a

Mapefast �ltra A cement tömegének 
�,��%-a

Konzisztencia osztály S5 
(roskadás > �10 mm)

Az aggregátumok 
maximális átmérője

1� mm
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mennyiségi kedvezmény
 
online termékkínálatunkban is 
elérhetőek a legkorszerűbb  
famentes zsaluzási technológiák 

 







www.shop.meva.hu

zsalurendszerek és tartozékok

összeállított alapcsomagok

akciós használt készletek

Pécs, Vásárcsarnok
MEP keretes állványzat,

Mammut falzsaluzat
 

 

Mammut falzsaluzat, műanyag zsaluhéj
Circo pillér

 

MT60 és MEP állványzat

 

Sopron, Csík Ferenc Uszoda Budapest, Duna Pearl 
lakópark

Válassza a MEVA innovatív zsalurendszereit, 
melyeket már online is megrendelhet.
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