
MAPEI Shotcrete Test Centre (STC) 
  
Mapei AS er et av få selskaper som har gått i bresjen for å utvikle alkalifri 
sprøytebetongakselerator. Utviklingen av denne teknologien startet i siste halvdel av 1990-tallet, 
og foregikk i laboratorium, i små blandinger, for deretter å bli produsert og tatt med ut i tunneler 
for fullskalatest.  
  
STC = «The missing link». I alle år har det vært en risiko for at småskala-forsøk i laboratorium gir 
andre svar enn det man oppnår på tester i full skala. Det har vist seg flere ganger at det ikke alltid 
er slik at fullskalatester ender med like godt resultat som i lab. I tillegg er det en god del variasjon 
på en rekke parametere ute i den virkelige verden. Dette er hovedårsakene til at Mapei har 
investert i STC, der man kan teste sprøytebetong i full skala, men i en lab, og uten at dette 
forstyrrer den daglige drift i en tunnel. STC ble operativt i november 2010, og ble offisielt åpnet i 
juni 2011. 
 

 
Våre italienske eiere er tilstede på åpningen av senteret. 

  
STC er utstyrt med det samme utstyr som finnes på moderne sprøyterigger, men det er montert 
for stasjonært bruk og går utelukkende på elektrisk kraft. På STC produseres egen sprøytebetong 
i 0,5 m3 blandemaskin. Hensikten er å kunne ha full kontroll på kvaliteten i den ferske betongen. 
Betongen slippes rett fra blander og ned i stempelpumpe, for deretter å bli pumpet frem til 
munnstykke der den blandes med akselerator og sprøytes ved hjelp av trykkluft. 
 

    
Tilsettingsstoff blandes inn i betongen.  Betongblander og pumpe. 

 
 
 



Hva kan STC brukes til? 

• Teste forskjellige akseleratorer og doseringer av disse 

• Teste forskjellige sementer 

• Teste forskjellige fibere 

• Teste forskjellige betongresepter 

• Teste forskjellige tilslag med forskjellige siktekurver 

• Teste forskjellige tilsetningsstoffer 

• Teste forskjellige herdebetingelser, ved å lagre prøver varmt (inne) eller kjølig (ute) 

• Samt flere muligheter 
 

 

 
Betongpumpen. 

 
    

Mapei har i løpet av de første to-tre år for det meste benyttet STC til tester i forbindelse med 
produktutvikling og dokumentasjon av akseleratorer, tilsetningsstoffer og fiber. 
I tillegg er det gjennomført samarbeidsprosjekter med Statens vegvesen, Vegdirektoratet i 2011, 
2012 og 2013. Det blir også utført tester med norske tilslags-, sement- og betongprodusenter. 
 
Videre ser vi for oss at STC fortsatt skal brukes til intern produktutvikling, samt forsøk med 
sprøytebetong for å finne ut av sammenhenger og problemstillinger, samt samarbeid med aktører 
i bransjen.  
  
STC er lokalisert på et nedlagt sagbruk i grenda Knapper i Nord-Odal. Beliggenheten kan virke 
øde på mange, men er egentlig helt glimrende. Vi har ingen naboer helt innpå oss, og støy og støv 
skaper derfor ingen konflikter.  
   
 
 
 



 
Sprøyterobot. 
 

 
Her sprøytes testprøver. 

 

  
MAPEI Shotcrete Test Centre. 



 
 
 

 
 
 

1. 
 
Start retning nord-vest på Vallsetvegen, kjør 0,2 km 
(Ca 1 minutt) Totalt 0,2 km 

 
2. 

 

Sving til høyre inn på Movegen (209), kjør 6,0 km 
(Ca 5 minutt) Totalt 6,2 km 



 
3. 

 

Sving til venstre ved Best bensinstasjon 
(skiltet Solør-Odalsvegen). Fortsett svakt til venstre ved 
Joker butikk på Knapper, kjør totalt 7,0 km 
(Ca 9 minutt) Totalt 13,2 km 

 
4. 

 

Sving til venstre rett etter bomkasse. 
Du ser nå Shotcrete Test Center skilt, kjør 0,2 km 
(Ca 18 sekund) Totalt 13,4 km 

 
 




