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Před Prvokem
Co se týče vlastního materiálu pro 3D 
tisk a jeho vývoje, musíme se vrátit 
do roku 2016. V tomto roce obdržela 
naše společnost poprvé v České re-
publice poptávku na dodávku mate-
riálu pro 3D tisk ve stavebnictví. Tehdy 
to ještě nebyla poptávka od součas-
ného partnera. Začátky nebyly vůbec 
jednoduché. Jen naše základní otáz-
ka: „Jaké mají být základní vlastnosti 
tohoto materiálu?“ neměla jednoznač-
né odpovědi. Jediné zadání tak znělo: 
„Ať se s tím materiálem dá tisknout.“ 
Požadavky na konzistenci, dobu zpra-
covatelnosti, čerpatelnost či počáteč-
ní pevnosti nebyly definovány, a proto 
jsme je museli víceméně sami predi-
kovat dle dostupných informací 
a např. i dle videí z internetu. Naše zá-
kladní představa stran parametrů ma-
teriálu zněla – měl by být dobře 
čerpatelný, vysoce tixotropní a záro-
veň rychle tuhnoucí. V roce 2017 pro-
běhly první reálné zkoušky s naší smě-
sí. Na vývoji se dále pokračovalo 
a zkoušely se různé verze, ale již jen 
v laboratoři, neboť zájem soukromé 
společnosti opadl. Materiál na tisk byl 
připraven, ale to je jen část z celé mo-
zaiky 3D tisku ve stavebnictví. Samot-
ná tiskárna, pak čerpadlo, míchač-
ka… a spousta dalších detailů a sou-

vislostí zůstávala s velkým otazníkem. 
Škoda, že to tehdejší soukromá sta-
vební firma vzdala, ale ani se jí nediví-
me. Neznámých bylo ještě hodně 
a reá lná možnost komerčního využití 
byla vzdálená. My jsme však v bu-
doucnost této technologie věřili a z la-
boratoře jsme se posunuli až k testo-
vání ve výrobě. Tak jsme vyrobili první 
šarže materiálu MasterRoc 3DP. Mate-
riál tehdy ještě neobsahoval polypro-
pylenová mikrovlákna, jeho doba 
zpracovatelnosti byla cca 15 až 25 min. 
v závislosti na okolních teplotních 
podmínkách, dal se dobře čerpat, byl 
vysoce tixotropní a jednotlivé vrstvy 
se během tisku spojovaly. Jeho pev-
nost v tlaku byla již v této počáteční 
fázi vysoká, po 28 dnech dosahovala 
více než 40 MPa.

Materiál pro Prvoka
Dalšího cca půl roku se nic nedělo. 
Poté jsme shodou okolností byli při-
zváni, abychom byli nápomocni Mi-
chalovi Trpákovi s jeho sochařskými 
počátky 3D tisku. Poptával se zejmé-
na po našich mikrovláknech Master-
Fiber, aby se pokusil vylepšit směsi 
od konkurenčních dodavatelů, kteří 
se mu sami nabízeli. Po první schůzce 
jsme se dohodli na spolutestování 
našeho materiálu MasterRoc 3DP. 

Stáří 
zkušebního 
vzorku

Pevnost v tahu 
za ohybu Pevnost v tlaku

Rf  [N/mm2] Rc [N/mm2]

(lo = 100 mm) (A = 1 600 mm2)

6 h 0,5 1,4

24 h 5,5 36,5

7 dní 6,4 50

Tab. 1 Základní parametry použitého materiálu
Tab. 1 Strengths of used materials

1 Pohled do koupelny s toaletou 2 Obývací 
prostor s pohledem do ložnice 3 Detail stěny  
s osazenou zásuvkou a vypínačem
1 View into the bathroom with a toilet 2 Living 
space with a view into the bedroom 3 Detail of 
the wall with a power socket and a switch
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První reakce ze strany celého týmu 
Scoolpt byly nadšené. Náš materiál 
byl použit na sympoziu s názvem 
Umění ve městě v Českých Budějovi-
cích, kde vznikly velice povedené 
první veřejně tištěné výtvory v rámci 
ČR. Po sympoziu jsme se domluvili 
na další spolupráci a začali defino-
vat další požadavky a navrhovat vy-
lepšení vlastností materiálu, zjedno-
dušení aplikace atd. Začala opět 
práce ohledně testování a „ladění“ 
receptury. 

Dnes je tedy i shodou náhod 
a okolností na světě materiál ne-
soucí název MasterFlow 3D 100, 
který je sestaven z lokálních suro-
vin a je vyráběn v závodě skupiny 
MBCC Group v Chrudimi. Základní 
parametry materiálu (pevnosti v ta-
hu za ohybu a v tlaku stanovené 

podle ČSN EN 1015-11 a ČSN EN 
12190) jsou uvedeny v tab. 1, zkou-
šky byly provedeny na trámečcích 
o rozměrech 160 × 40 × 40 mm. Ten-
to tixotropní materiál je čerpa telný 
standardními šnekovými čerpadly, 
má dobu zpracovatelnosti 25 min. 
(za laboratorních podmínek při tep-
lotě cca 20 až 25 °C), maximální ve-
likost zrn je 0,5 mm, je objemově 
stálý a obsahuje polypropylenová 
mikrovlákna MasterFiber 012.

Závěr
Vzhledem k dynamice celého projek-
tu Prvok a především díky nadšení 
týmu Scoolpt jsme se v technologii 
3D tisku ve stavebnictví posunuli 
o krok dále. Dodalo nám to elán 
do další práce a nyní už pracujeme 
na další variantě použitého cemento-

vého materiálu. Pohráváme si i s my-
šlenkou, kam posunout celý 3D tisk 
a jak konečně začít tisknout s beto-
nem. Stále však hledáme zatřídění, 
kam naši směs zařadit, protože o be-
ton se podle specifikace v normě ne-
jedná, neboť neodpovídá definici dle 
ČSN EN 206 (obsahuje pouze drobné 
kamenivo do 4 mm, avšak nikoliv 
hrubé kamenivo nad 4 mm ).

Fotografie: 
1, 5 – archiv Stavební spořitelny Buřinka 
(převzato z videa)
2, 3, 4 – Stanislav Krupař, 
archiv Stavební spořitelny Buřinka
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BASF Stavební hmoty 
Česká republika, s. r. o.
lubos.matzner@mbcc-group.com

Ing. Michal Zámečník
BASF Stavební hmoty
Česká republika, s. r. o.
michal.zamecnik@mbcc-group.com

4 Večerní pohled s Národním divadlem 
a Smetanovým nábřežím 5 Střední část – 
dřevostavba – doplněná ozeleněním
4 Night view with the National Theatre and 
Smetana Embankment 5 Middle part – 
a wooden structure – completed by the 
greenery 
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50 %
delší doba 
využití bednicí 
techniky *

98 %
obnovitelné 
zdroje *

30 %
úspory nákladů *

 
  QUANTIFIED SUSTAINABLE BENEFITS –  
REDUCE YOUR FOOTPRINT AND BOOST YOUR BOTTOM LINE

Výrobce prefabrikátů společnost IDEAL Beton chce změnit bázi odbedňovacích olejů na biologicky 
snadno odbouratelné. Současně potřebuje docílit povrchů bez vad a s vysokými nároky na estetiku. 
Perfektní řešení je použití kombinace produktů: čistič bednění MasterFinish CLN 689 a odbedňovací 
olej řady MasterFinish RL. Oba splňují podmínky biologické odbouratelnosti, umožňují zachovat 
bednění bez šlemu a zvýšit dobu využití bednicí techniky. Současně s  těmito produkty lze docílit 
vynikajících povrchů. Tímto způsobem firma IDEAL Beton dokázala přejít na produkt, který je šetrný 
k životnímu prostředí, a zajistit prvotřídní kvalitu při snížení nákladů na bednicí techniku.
 

Více informací o této úspěšné spolupráci se můžete dozvědět na: 

sustainability.master-builders-solutions.basf.cz

POTŘEBUJI POHLEDOVÝ BETON 
S NEJVYŠŠÍMI ESTETICKÝMI NÁROKY
MasterFinish: odbedňovací oleje na bázi biologicky 
odbouratelných surovin pro betonové plochy bez pórů

*Uvedená procenta se týkají konkrétní případové studie provedené v IDEAL Beton ve městě Montabaur v Německu. Snížení nákladů se týká nákladů na čištění bednění.
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