
1 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci vypracoval samostatně, pouze za odborného 

vedení školitele specialisty doc. Ing. Pavla Reitermana, Ph.D. 

Dále prohlašuji, že veškeré podklady ,ze kterých jsem čerpal, jsou uvedeny v seznamu 

použité literatury. 

 

 

        …………….…………………………………… 

         Ing. Jan Machovec  



3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Na tomto místě bych rád vyjádřil poděkování mému školiteli doc. Ing. Jiřímu Litošovi, 

Ph.D. za trpělivost a školiteli specialistovi doc. Ing. Pavlu Reitermanovi, Ph.D., který mě vždy 

s úsměvem na tváři namotivoval na další práci a byl mi oporou po celou dobu studia.  

Nemenší dík patří Prof. Ing. Petru Konvalinkovi, CSc., který měl pochopení pro všechny 

životní strasti provázející zpracování této práce. 

Děkuji mé ženě Lucii i celé rodině, kteří mi poskytovali klidné zázemí, psychickou 

podporu a často i oázu klidu. 

V neposlední řadě děkuji společnostem Strojírny Podzimek s.r.o. a Podzimek a synové 

s.r.o. za možnost být účasten při řešení projektu TH04010143. 

  



4 
 

ABSTRAKT 

Tato disertační práce pojednává o vývoji a využití technologie 3D tisku ve stavebnictví, 

konkrétně při 3D tisku z betonu. 3D tisk z betonu je v současné době trendem, od kterého si 

mnozí slibují zefektivnění stavebnictví, snížení nákladů na lidskou sílu, úsporu materiálu, času 

a možnost vytvářet konstrukce rozličných tvarů.  

Při této práci spolupracoval autor na vývoji komplexního systému na 3D tisku z betonu, 

skládajícího se ze samotného strojního zařízení, ovládacího software a vývoji tiskové 

cementové směsi. Autor byl u vývoje od prvního pokusného smíchání cementu s vodou, až po 

vytištění jednopodlažního přízemního objektu.  

Cílem práce je vyvinout vhodnou směs pro 3D tisk, průběžně optimalizovanou na 

základě získaných zkušeností a zhodnotit potencionální přínos 3D tisku pro společnost. 

V úvodu práce tak je rozsáhlá rešerše celé technologie, následovaná praktickou částí tvořenou 

experimentální částí v laboratoři a tisk in situ, závěrem je shrnutí dosažených cílů. 

ABSTRACT 

This thesis discusses development and use of 3D printing technology in the 

construction industry, especially 3D printing with a use of concrete. Nowadays, 3D concrete 

printing is gaining more popularity and many people expect lowering of costs, human labour, 

construction time and amount of materials. It gives us also an opportunity to produce various 

shapes of constructions. 

The author of this thesis cooperated in a development of a complete 3D concrete 

printing technology, consisting of machine, control software and cement printing mixture. The 

author participated on the project from the moment of the first experimental mixing to 

finishing a small one storey structure. 

The aim of this thesis is to develop a suitable 3D printing mixture, find a way to 

optimise this mixture and evaluate the potential benefit of this technology for society. First 

part of this text is a state of the art in 3D printing, followed by physical experiments in 

laboratory and on construction site, the final part is a summary of achieved objectives. 
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1 ÚVOD DO PROBLEMATIKY 3D TISKU 

Současným trendem v technologickém vývoji v mnoha oborech je využívání 3D tisku 

jako pomocníka pro vytváření různých modelů a výrobků, kterých jinými postupy lze 

dosáhnout velmi komplikovaně, draze, v některých případech je dokonce 3D tisk jedinou 

možností výroby. Doktoři si tisknou modely orgánů jako pomůcku před operacemi [1], letecký 

průmysl 3D tiskem zlehčuje letadla [2], strojní průmysl díky 3D tisku získává obrovské možnosti 

výroby prototypů, objevuje nové obchodní modely [3,4] a ve výčtu bychom mohli pokračovat 

téměř v každém odvětví. Bylo tak jen otázkou času, kdy se 3D tisk dostane do stavebnictví, 

které je svou povahou velmi náročné na lidskou práci. Při výstavbě nových objektů nebo 

rekonstrukcí těch starých se na staveništi za dobu výstavby vystřídá velké množství různých 

profesí, mnohdy se musejí vracet opakovaně z důvodu různé časové návaznosti stavebních 

procesů. Najít v tomto komplikovaném systému místo na v podstatě pásovou výrobu je velká 

výzva. Nabízí se proto využití 3D tisku pro konstrukci hrubé stavby, což je předmětem valné 

většiny výzkumných týmů po celém světě.  

3D tisk hrubé stavby umožňuje velkou míru 

přizpůsobení zákazníkovi, kde tiskárna je 

omezená jen několika faktory, především 

rozměry tiskového prostoru tiskárny 

(příklad tiskového prostoru na běžné 

domácí 3D tiskárně viz.  Obr. 1). 

Využití 3D tisku může probíhat několika 

způsoby, ze dvou hlavních se jedná 

především o tisk konstrukcí přímo na 

staveništi, ve druhém případě výroba 

prefabrikátů v halových podmínkách. Pro 

každý druh se hodí jiný typ tiskárny (více viz. 

kapitola 5.2  na str. 40). Obě metody mají 

své výhody stejně tak jako své nevýhody, jedná se například o: 

− Úspora materiálu – při klasické betonáži se vyplní i objem konstrukcí, kde z technického 

hlediska beton zapotřebí není 

Obr. 1 - Tisknutelný prostor (1) 
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− Úspora času – jedná se především o čas samotné stavby, příprava ale může být časově 

náročnější 

− Menší potřeba pracovníků – Je sice nižší potřeba řemeslníků, na druhou stranu více 

specializovaných odborníků jako například strojař, IT specialista apod. 

− Snadnější replikovatelnost 

− Architektonická svoboda – architekti jsou nyní mnohokrát nuceni používat opakovaně 

určité tvary, především pravoúhlé. Díky možnosti 3D tisku se jim rozvazují ruce při 

vymýšlení komplikovaných organických tvarů i v rámci jedné realizace [5] 

 

Proces využití 3D tisku je procesně rozdělen na dvě části [3], které se dají popsat jako 

softwarová a hardwarová část. V softwarové části se nejprve nejčastěji pomocí CAD softwarů 

navrhne tvar objektu, který se následně převede do konkrétních pohybů tiskové hlavice 

v závislosti na definované tloušťce a výšce tištěných vrstev (tzv. G-Code). Nároky na použitý 

materiál se liší dle technologie, 3D tisku z plastu je nutno znát tavnou teplotu konkrétního 

plastu, u tisku z betonu musí mít směs téměř minimální sednutí, ale zároveň musí být dobře 

čerpatelná.  

1.1 Druhy 3D tisku 

Technologie 3D tisku z betonu je velmi podobná dnes již dá se říci tradičnímu 3D tisku 

z plastu, oboje je popisováno jako aditivní výroba „additive manufacturing“. Při aditivní výrobě 

je výrobek tvořen přidáváním jednotlivých vrstev materiálu na základě předem vytvořeného 

počítačového modelu. Strojně to znamená, že se tiskárna pohybuje v budoucím objemu 

samotné konstrukce. Z hlediska materiálu se jedná o náročný proces, kdy musí materiál být 

schopný tvořit pevnou strukturu ve velmi krátkém časovém horizontu, aby se na něj dala uložit 

další vrstva. Při tomto procesu vzniká minimum odpadového materiálu.  

Opakem je „subtractive manufacturing“ [5]. Nejlepším překladem do češtiny je 

obrábění. Je to proces, kdy je ze základní obecné hmoty materiálu odstraňován všechen 

přebytečný materiál. Stroj v tomto případě opisuje vnější obrysy finálního produktu, na 

materiál nemusí být kladeny vysoké nároky, musí být pouze frézovatelný. Při tomto procesu 

vzniká množství odpadového materiálu a nelze touto metodou vytvářet vnitřní strukturu 

objektu. Množství odpadního materiálu závisí na tvaru startovacího kusu materiálu. 
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Rozdíl mezi aditivní výrobou a obráběním je názorně zobrazen na Obr. 2. 

 

Obr. 2 - Rozdíl mezi "Subtractive" a "Additive" manufacturing (2) 

1.1.1 Fused filament fabrication (FFF) 

Nejběžnějším typem 3D tisku je fused filament fabrication, 

kdy je termoplastický materiál kladen po horizontálních vrstvách 

pomocí pohybu trysky v osách „x, y, z“. V doposud běžných 

komerčně dostupných tiskárnách na plast je tiskový prostor 

obestavěn konstrukcí tiskárny a je tak omezen na nižší řády desítek 

centimetrů (např. Obr. 3). Použitý materiál může mít různé 

vlastnosti, jako hygienická nezávadnost, pružnost, příměsi různých 

látek (celulóza, kov, …), vodivost, …. Pokročilejší tiskové stroje 

mohou při jednom tisku využívat větší množství tiskových strun 

najednou pro dosažení např. barevného odlišení částí. Pro tento 

způsob tisku však lze využít jiný materiál, než polymer, musí však 

být schopný dosáhnout únosnosti v krátkém časovém horizontu 

pro umístění dalších vytištěných vrstev. 

Obr. 3 - Ukázka komerčně 

dostupné 3D tiskárny pro tisk 

z plastové struny (3) 
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1.1.2 Stereolitografie (SLA) 

Jedná se o proces, kdy je za pomoci 

laseru a pohyblivých zrcadel tvořen finální 

objekt z tekutých fotocitlivých polymerů, které 

vytvrdí po ozáření světlem určité vlnové délky. 

[6] Pomocí metody SLA lze dosáhnout velmi 

detailních výrobků s kvalitním povrchem. 

Omezením však je použití pouze fotocitlivých 

materiálů a cena technologie. 

 

 

1.1.3 Selective laser sintering (SLS) 

SLS tiskárny mají princip velmi 

podobný SLA, k samotné výrobě ale 

nevyužívají tekutý polymer, ale polymer 

v pevné prachové formě. Správně mířeným 

laserem se jednotlivá zrna polymeru zahřívají 

a dochází k jejich slinutí. [7] Výhody i 

nevýhody jsou podobné jako u SLA. 

 

 

 

Ze tří výše uvedených nejčastějších metod je jasně patrné, že pro technologii 3D tisku z betonu 

je použitelná pouze technologie založená na principu FFF.   

Obr. 4 - Stereolitografie (7) 

Obr. 5 - Schéma SLS metody (8) 
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2 VYUŽITÍ TECHNOLOGIE 3D TISKU Z BETONU 

Jde o technologii, u které je často prezentován potenciál změnit stavební průmysl na 

celé Zemi a to nejenom urychlením, ale hlavně zlevněním staveb v rozvojových oblastech. 

V tento okamžik rané fáze vývoje se jedná o vysoce nastavenou laťku, nicméně plný potenciál 

se ukáže s postupujícím časem. Jedná se nesporně o technologii, která může změnit pohled na 

některá stavební odvětví. S 3D tiskem z betonu je však spojeno velké množství překážek a 

výzev, které jsou v této práci nastíněny. 

Tisk konstrukcí umožní budovat především architektonicky zajímavá díla, která by jinak 

nebyla možná kvůli náročnosti svého tvaru a bednění. Jednou z velkých výhod tohoto systému 

je umožnění budování konstrukcí na míru bez využití bednění, tedy tzv. free-form.  

Mezi jedno z nejzajímavějších využití metody a dle autora využití s největším 

opodstatněním vložených nákladů je budování konstrukcí na jiných planetách. Společnost 

NASA si za jeden ze svých cílů dala připravit takovou technologii, která by potřebovala 

minimální lidskou spoluúčast a byla schopná v maximální možné míře využívat lokálních 

materiálů pro stavbu konstrukcí budoucích obyvatel planet. Vyhlásila soutěž s názvem „3D-

Printed Habitat Challenge“, která v několika fázích vybírá ze společnosti schopné dodat tuto 

technologii [8]. Z 18 ti týmů z celého světa bylo do užšího výběru vybráno 5 týmů, kdy každý 

volí odlišný způsob uvažování, volbu materiálů a postup výstavby (např. Obr. 6). Hlavní idea je 

taková, že v předstihu se na Mars vyšlou stavební stroje se základním materiálem, kde 

vybudují zázemí pro lidskou posádku, která následně přiletí a může zabydlovat připravenou 

hrubou stavbu. [9] 



14 
 

 

Obr. 6 - Zřejmě nejzajímavější využití technologie 3D tisku - obydlí na Marsu (9) 

 

Holandsko chce pomocí stavby domů s využitím 3D technologie čelit nedostatku 

zedníků [10]. Město Eindhoven chce ve spolupráci s místní univerzitou postavit první 

komerčně dostupný komplex budov na svém území. Prvních 5 domů mělo být hotovo v roce 

2019 pod názvem „Projekt Milestone“ (Obr. 8), tedy „milník“, což je k potenciálu využité 

technologie více než výstižné. Nicméně první dům byl dokončen až v dubnu 2021 [11], termín 

dokončení dalších je zatím v nedohlednu. 
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Obr. 7 - První a zatím jediný z dokončených domů projektu Milestone [12] 

 Základová konstrukce byla vytvořena podle konvenčních metod, stěny prvního domu 

měly být prefabrikovány, vize ale byla taková, že se stavbou každého dalšího domu se bude 

technologie vyvíjet a poslední dům už bude vytištěn přímo na místě. Domy budou splňovat 

všechny místní regulativy. 

 

Obr. 8 - Vizualizace projektu Milestone v Eindhovenu [10] 

Odlišný přístup k využití technologie 3D tisku naznačují Asprone et al. [5], kteří pomocí 

3D tisku zhmotňují statický model „strut and tie“ (viz. Obr. 9). Pro výrobu lehkého nosníku 

nejprve vytiskli tlačenou část z betonu a následně nosník opatřili táhly v tažených částech 
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nosníku. Jedná se tak o krásný příklad šetření materiálem, kdy autoři deklarují úsporu až 54 % 

oproti plnému nosníku o rozměrech 200 x 450 mm. Další výhodou je nízká hmotnost a tím 

pádem snadnější manipulovatelnost, nevýhodou však je nízká požární odolnost. Při zatěžovací 

zkoušce ohybem však došlo k porušení v místě styku betonu a táhel, nosník také dosáhl 

nadlimitního průhybu. 

Je také otázkou, zda se takový nosník bude chovat podle výpočtového modelu i 

v reálných situacích, kde může docházet i k jiným nečekaným zatížením, které nebyly pokryty 

výpočtovým modelem. Jedná se však o slibný směr výzkumu. 

 

Obr. 9 - Nosník z vytištěných betonových částí spojených ocelovými tyčemi [5] 

Populárním příkladem 3D tisku z betonu budova Office of the Future v Dubaji (Obr. 10). 

Nejednalo se však o klasické tištění in-situ, budova byla po částech vytištěna v Číně a následně 

převezena a složena na místě. V tomto případě je však diskutabilní, zda převoz vytištěných dílů 

nebyl větší ekologickou zátěží, než kdyby byl dům vyroben z klasického železobetonu. 

 

Obr. 10 - Office of the Future, Dubaj [11] 
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Dalším z možných míst využití je ve vojenství pro ženijní jednotky jako možnost 

vybudování potřebných konstrukcí na místě z lokálního materiálu. Může se jednat o mosty, 

jednoduché budovy či další pomocné konstrukce. Jednotka 1st Marine Logistics Group tuto 

technologii testuje [13], zatím však není připravena k nasazení v praxi. 

 

Obr. 11 - Ženijní most vybudovaný 1st Marine Logistics Group [13] 

Vojáci z „The Additive Manufacturing Team at Marine Corps Systems Command“ ve 

spolupráci s „I. Marine expeditionary Force“ v roce 2018 využili svojí v té době údajně největší 

3D tiskárnu na světě pro vytisknutí kasárenského domu [14]. Z textu však vyplývá, že nešlo o 

plně automatizovaný tisk, ale míchání a čerpání směsi bylo řízeno lidskou silou.  

 

Obr. 12 - Kasárenský objekt v Champaign, Illinios (10) 
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3 BETONOVÁ MATRICE – OBECNÉ POŽADAVKY 

I přes prudký nárůst zájmu výzkumníků o 3D tisk z betonu stále nejsou upřesněny 

požadavky na používanou matrici [15], každý tak víceméně začíná s na zelené louce a snaží si 

přijít na vlastní know-how. Neexistují ani jednotné charakteristiky pro samotnou 3D tiskárnu, 

délku dopravních cest, tvar trysky apod. Plnivo musí být voleno v závislosti na minimálním 

dopravní rozměry uvnitř pumpovací trasy, max. frakce plniva se pohybují kolem 2-3 mm. 

Z důvodu absence externí síly ve formě vibrace jsou na směs kladeny vysoké nároky a 

střetávají se zde protichůdné požadavky. Matrice musí být na jednu stranu dostatečně tekutá, 

aby nezpůsobovala ucpávání dopravního hadicového systému, na stranu druhou ale nesmí 

docházet k segregaci plniva a musí docházet k rychlému tuhnutí po vytištění. Dále je i při tomto 

rychlém tuhnutí nutno dosáhnout vysokých vazebných sil při aplikaci dvou vrstev na sebe.  

Použití klasického betonu nepřichází v úvahu, především kvůli běžné velikosti 

jednotlivých kusů plniva, za druhé kvůli konzistenci, která je často volena tak, aby beton po 

zavibrování zaplnil všechny skuliny. 

U tisku z plastu (PLA materiál) je rozdílných vlastností dosaženo prudkou změnou 

teplot materiálu, kdy v tiskové trubici je plast zahřátý až na 200 °C, při aplikaci na povrch je 

ochlazen na zhruba 50 °C a dochází k téměř okamžitému zatuhnutí. [15] 

3.1 Mechanické vlastnosti 

Rozlišení požadavků na čerstvou směs a vlastnosti zatvrdlého betonu jsou v případě 3D 

tisku minimálně stejně důležité jako u klasické betonáže. Základní požadavek na čerstvou směs 

je její čerpatelnost (viz. 3.3.2 - Čerpatelnost směsi na str. 24), směs tedy musí být tixotropní, 

dostatečně lepivá, mít co největší objemovou stálost a musí mít rychlý nárůst počátečních 

pevností. U zatvrdlé směsi jsou požadavky obdobné jako u klasického betonu, tedy co nejvyšší 

pevnost v tlaku, ohybu a nejdelší trvanlivost, které se dosáhne zabráněním vzniku mikrotrhlin 

vlivem smrštění. Jednotlivé vlastnosti budou více rozebrány v dalším textu. 

Několik testů ukazuje, že pevnost v tlaku kolmo na plochu roviny tisku i při působení 

síly ve směru horizontálním je větší, než u klasicky betonovaných prvků. Tento jev zatím nemá 

vysvětlení, nabízí se však zhutnění směsi tlakem působícím na beton při extruzi. [3,16]  
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Zpracovatelnost směsi se vhodně posuzuje dle poklesu kužele a reologie pomocí 

rotačního reometru na vzorku 3 l čerstvé směsi [3]. Třída tekutosti betonu by měla být volena 

co nejnižší, tedy S1. Sednutí kužele v [5] mělo hodnoty 14 ± 2 mm. 

 

Napětí, které by vytištěná matrice ihned po vytištění měla být schopna odolat by se 

podle základní úvahy [17] měla rovnat vlastnímu hydrostatickému tlaku, tedy 

𝑝 = ℎ × 𝜌 × 𝑔 

Při výškách vrstvy od 1 mm do 10 cm se jedná řádově o několik desítek až několik 

tisíc Pa. 

 

3.2 Příklady složení použitých směsí  

Stále neexistují jasná specifika směsi, která by přesně vyhovovala všem potřebným 

parametrům, nicméně po porovnání směsí použitých různými výzkumnými týmy (viz Tabulka 

1) se dá shrnout několik základních faktů: 

- Kromě cementu použití dalších pucolánových pojiv 

- Velikost zrn plniva do 1 mm 

- Vodní součinitel mezi 0,3 a 0,4 

- Použití superplastifikátoru 

- V případě použití vláken padá výběr na vlákna polypropylenová 

  

(1) 
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Tabulka 1 - Složení různých směsí pro 3D tisk z betonu 

číslo 
mixu 

pojivo  plnivo voda další ostatní Zdroj 

1 
cement, mikrosilika, 

popílek 
písek s max. 
zrnem 1 mm 

voda 
sodium lignosulfonát 

(plastifikátor) 
  [3] 

2 
cement, mikrosilika, 

popílek 
písek s max. 
zrnem 1 mm 

voda 
sodium lignosulfonát 

(plastifikátor) 
skleněná vlákna 

délky 6 mm 
[3] 

3 
struska, mikrosilika, 

popílek 
písek s max. 
zrnem 1 mm 

voda + K2SiO3 
a KOH k 
aktivaci 

geopolymerace 

Actigel (zlepšení 
čerpatelnosti) 
bentonitový jíl  

  [3] 

4 
cement, mikrosilika, 

popílek 

dva druhy písků s 
max. zrnem 1 
mm, křemičitá 

moučka 

voda 

polykarboxylát ether 
(superplastifikátor), 

methylcelulóza 
(úprava viskozity), 

nanojíl (držení tvaru 
po vytištění) 

polypropylenová 
vlákna délky 12 

mm a tloušťky 40 
µm 

[15] 

5 cement 
dva druhy písků s 
max. zrnem 300 

µm a 500 µm 

voda (w/c = 
0,38) 

    [18] 

6 
cement, vysoce 

belitický hlinitanový 
cement, mikrosilika 

písek, křemičitá 
moučka 

voda (w/c = 
0,40) 

superplastifikátor   [19] 

7 
cement, mikrosilika, 

popílek 

dva druhy písků s 
max. zrnem 1 

mm 

voda (w/c = 
0,30) 

superplastifikátor, 
nanojíl, zpomalovač 

tuhnutí 
  [20] 

8 cement 
písek s max. 

zrnem 1 mm, 
vápencové plnivo 

  zušlechťující přísady 

polypropylenová 
vlákna; jde o 

komerční směs 
Weber 3D 145-2 

[21]  

9 cement 
písek s max. 
zrnem 4 mm 

voda (w/c = 
0,39) 

polykarboxylátový 
superplastifikátor 

polypropylenová 
vlákna 

[5] 

10 
mikromletá struska, 
popílek, mikrosilika 

písek s max. 
zrnem 1 mm 

voda, Penta 
metakřemičitan 

sodný 
(aktivátor) 

    [22] 

11 cement, mikrosilika 
tři druhy písků s 

max. zrnem 1 
mm 

voda (w/c = 
0,28) 

hyperplastifikátor 
(MasterGlenium SKY 

8379), přísada 
upravující viskozitu 
(MasterMatrix 362) 

  [23] 
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3.3 Reologie směsi 

Reologie je obor popisující deformační vlastnosti čerstvého betonu, další z možných 

definicí je, že se zabývá výzkumem především závislosti deformace a napětí spojitých 

prostředí [24].  

U klasických betonových konstrukcí, kdy tvar je jasně definován pevným bedněním, 

jsou sice parametry čerstvého betonu zkoumány a ověřovány, nejsou ale tím hlavním 

parametrem, díky kterému konstrukce stojí. Naproti tomu u 3D tisku jsou vlastnosti čerstvé 

směsi tím hlavním, co dělá tuto technologii realizovatelnou. Kdyby například směs byla příliš 

tekutá, tak nedojde k vytvoření jednotlivých provazců a z trysky poteče cementová kaše. Když 

naopak bude směs příliš tuhá, bude mít co dělat už s tím, aby prošla celým komplikovaným 

tiskovým ústrojím a po vytisknutí bude praskat, odlamovat se a nebude tak dostatečnou 

oporou pro další vrstvy. 

Na základě těchto nových okrajových podmínek se dají pojmenovat nové požadavky a 

to „stavitelnost“ a „tisknutelnost“ (v originále [17] „buildability“ a „printability“). Roussel [17] 

ve své práci také zdůrazňuje, že čas, který směs stráví ve viskoplastické fázi při samotném tisku 

(viz. 3.3.4) je mnohem kratší než doba, kdy je směs v klidu a tedy se chová elasto-plasticky. 

Z toho důvodu je důležitější zaměřit se hlavně na ty vlastnosti vytištěné směsi, které jsou 

výrazně ovlivněné s časem.  

Pro některé druhy betonů už klasické posuzování vlastností podle sednutí kužele 

přestává stačit, protože dosahované hodnoty jsou na hranici relevantních informací. Z tohoto 

důvodu vznikají nové způsoby hodnocení, jedním z nich je využití reometru s technologií BT 

RHEOM [25]. Tato technologie umožňuje zjistit vlastnosti čerstvého betonu v závislosti na čase 

a to zavibrovaného nebo nevibrovaného betonu. Přístroj je řízen počítačem, objem je stejný 

jako v Abramsovo kuželu (7 l). 

Výzkumem reologických vlastností se vědní obory zabývají mnoho let. V oblasti betonu 

je známé, že tlak v potrubí při pumpování betonu je ovlivněn mnoha faktory, např. poměr mezi 

tlakem a průtokem, poloměr potrubního systému nebo viskozita. Po dlouhou dobu byla 

betonáž čerpáním optimalizována postupem pokus/omyl, postupně se začalo experimentovat 

s čerpacím tlakem, třením betonu atp. Bylo zjištěno, že v potrubí docházelo k dynamické 

segregaci hrubého kameniva, což přispělo k popsání lubrikační vrstvy. Lubrikační vrstva je 
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vrstva z mikromalty s jinými vlastnostmi vytvořená kolem povrchu trubky [26,27,28]. Toto 

zjištění vedlo k úvaze, že tření není hlavním parametrem ovlivňujícím chování toku betonu. Je 

to komplexní soubor vlastností betonové směsi v různých vzdálenostech od stěn trubky.  

3.3.1 Lubrikační vrstva 

Dle Kim et al. [29] se dříve jako hlavní a téměř jediný faktor ovlivňující chování betonu 

při čerpání uvádělo tření, při dalším bádání ale byl zjištěn vlivu dynamické segregace a v jeho 

důsledku vznik tenké lubrikační vrstvy vytvořené na rozhraní mezi potrubím a betonovou 

směsí. V této vrstvě dochází ke smýkání a posunu jádra čerpané směsi. 

Obecně lze říci, že v úvodní tiskové fázi je žádoucí, aby mez tečení a viskozita byly co 

nejnižší s tím, že tření je lokalizováno do tenké vrstvy na rozhraní dopravního potrubí a směsi, 

zbytek materiálu tvoří jakousi „pohyblivou zátku“. Dle poznatků z jeho i jiných prací [17,30,28] 

také vyplývá, že pro čerpatelnost směsi nejsou rozhodující její reologické vlastnosti, ale spíše 

schopnost vytvořit jakousi lubrikační vrstvu na styku s potrubím, tvořenou z vody a 

nejjemnějších částic. Směsi používané pro 3D tisk betonu s nízkým vodním součinitelem ale 

většinou vykazují přesně opačné vlastnosti.  

Vrstva mikromalty je většinou v tloušťce 1-5 mm [30], v závislosti na druhou směsi a 

podmínek pumpování. Díky nejnovějším poznatkům je možné u přímého potrubí a za 

předpokladu známosti reologických vlastností směsi a mikromalty spočítat potřebný tlak pro 

pumpování. Dále se dají vlastnosti lubrikační vrstvy simulovat pomocí tribometru1. [26]  

Dle Choi et.al [30] není tloušťka této vrstvy závislá na objemovém průtoku, ale na typu 

a velikosti plniva a částečně na průměru dopravního potrubí.  

 

Beton se při čerpání chová velmi odlišně oproti ostatním jednodušším viskózním 

kapalinám, jako jsou voda nebo olej. Choi [30] pro to ve své práci nabízí dvě vysvětlení 

1) Beton je tekutina s mezí tečení (yield stress fluid). To způsobuje, že v jádru čerpané 

hadice je zóna, kde látka teče jako pevné těleso. (viz. Obr. 13) Tyto materiály jsou 

 
1 Tribologie se zabývá procesy tření, opotřebení a mazání [31]. Tribometr je jako reometr s tím rozdílem, 

že má hladký povrch, na kterém se simuluje dynamická segregace hrubé části plniva. Tribometry se liší dle účelu 
použití (klasický beton, samozhutnitelný apod.) 
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někdy uvažovány jako Binghamovo kapaliny2 [30,32], k úplnému vysvětlení ale 

schází uvážit, že při čerpání betonu vzniká lubrikační vrstva mezi betonem a hadicí. 

 

Obr. 13 – Pomocné znázornění distribuce rychlosti v hadici u tekutin s mezí tečení (yield stress 

fluids) [32] 

2) Při působení smyku dochází k redistribuci částic, a to z oblastí s vysokým smykovým 

zatížením do oblastí s nižším. 

Dle Secrieru a kol. [28] lze pro účely výzkumu získat lubrikační vrstvu několika způsoby, a to 

buď přímo z potrubí (např. po rozříznutí), povrchovým vymýváním vodou čerstvého betonu 

nebo za pomocí lisování betonu za použití filtru, případně odebrat ihned po měření 

v tribometru. Všechny tyto metody jsou ale časově náročné a nezachytí proto vlastnosti vrstvy 

v raných fázích jejího vzniku. 

 
2 Binghamova kapalina – Jedná se o materiál, který se při působení nízkých napětích chová jako tuhé 

těleso, při překročení meze tečení se ale začne chovat jako viskózní tekutina. Příkladem může být zubní pasta či 
majonéza. [33] 
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Obr. 14 - Řez dopravním potrubím [29] 

Secrieru s kolegy [28] se ve svém výzkumu ve velké míře zabývali právě parametry 

lubrikační vrstvy. Zvolili postup, kdy ze specifického přístroje pro posouzení vhodnosti betonu 

pro čerpání [34] získali potřebné množství lubrikační hmoty, ze které získali křivku zrnitosti 

(viz. Obr. 15), ze které je patrné, že je téměř shodná u sedmi různých zkoumaných směsí 

s maximálním zrnem kameniva až 16 mm. Zvážením celé směsi před a po vysušení a odečtení 

hmotnosti plniva získali informace o pravděpodobném obsahu vody a pojiva. Na základě 

těchto informací měli možnost replikovat tuto hmotu pro další výzkum.  

 

Obr. 15 - Křivka zrnitosti lubrikační hmoty na sedmi různých směsích [28] 

3.3.2 Čerpatelnost směsi 

Čerpatelnost není přesně definovaný pojem (norma ČSN EN 206+A2 [35] pojem 

čerpatelnost betonu neobsahuje), který však obzvláště v případě 3D tisku z betonu ovlivňuje 
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návrh směsi a kvalitu celkového výsledku. Nejsou tak stanovené parametry, které by takové 

betony měly splňovat, natož speciální směsi pro 3D tisk. Nároky na čerpání betonu vzrůstají 

s trendem výstavby výškových budov, dlouhých mostů a tunelů. Kdy je potřeba dopravit beton 

na dlouhé vzdálenosti. 

Pro správný odhad chování směsi při čerpání je potřeba znát mnoho faktorů (např. 

tření, dynamická segregace, složení směsi, velikost plniva, složení příměsí a přísad, tvar 

dopravní cesty, čerpací tlak a požadovaný průtok) a i přes to se nedá chování spolehlivě 

odhadnout [29]. Z pohledu složení směsi má pozitivní vliv na čerpatelnost přítomnost popílku, 

důvodem je fyzikální působení a tzv. efekt kuličkového ložiska a zlepšení vlastností směsi 

v pozdějších fázích vlivem pucolánové aktivity. Volba správné granulometrie je pro správnou 

čerpatelnost rozhodující, podobně jako důkladné promíchání směsi v celém objemu.  

Dle [28] může být čerpatelnost čerstvého betonu popsána jako vztah mezi čerpacím 

tlakem a následným objemovým průtokem. 

3.3.3 Tribologie 

Čerpatelnost betonu není primárně závislá na rheologických vlastnostech celé masy 

betonu, ale je z velké míry ovlivněna vlastnostmi stykové plochy mezi betonem a potrubím, 

čímž se zabývá vědní obor tribologie. 

Česká strojnická společnost definuje tribologii takto [36]: 

„Tribologie je mezioborová věda, která se zabývá chováním dotýkajících se povrchů ve 

vzájemném pohybu anebo při pokusu 

o vzájemný pohyb. Pohyb může být kluzný, valivý, rotační, nárazový nebo kmitavý. 

Současně se může uplatňovat více druhů pohybu. K interakci může docházet mezi dvěma 

tuhými povrchy (kovy, polymery, horninami) nebo mezi tuhým povrchem 

a kapalinou, plynem, parou nebo fluidizovanými částicemi. Účelem interakce je přenos 

pohybu (ložiska), zastavení pohybu (brzdy), přenos energie (převody), přenos informací (tisk) 

nebo přeměna pohybu na jinou formu energie: mechanickou (výbušniny), tepelnou 

(zapalování), zvukovou (hudební nástroje).“  

Z této definice je patrné, že tribologie je vědní obor přímo související s problematikou 

3D tisku z betonu. Ve strojním odvětví je styk mezi dvěma součástmi často řešen mazivy, 
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v případě betonu je nežádoucí přidávat do směsi další nadbytečné látky. V tomto případě plní 

funkci maziva právě lubrikační vrstva vytvořená ze samotné směsi.  

Ke zkoumání tribologických vlastností betonů se využívají tribometry, kdy se měří 

smykové napětí na kontaktu dopravního potrubí a přímo sousedící vrstvy betonu. Příklad 

viskozimetru a tribometru jsou na Obr. 16. [28] U viskozimetru je nežádoucí vznik lubrikační 

vrstvy, proto jsou součástí viskozimetru křidélka u střední točivé části, která tuto vrstvu 

rozrušují. U tribometru je tomu naopak a hladký povrch točivého válce pomáhá lubrikační 

vrstvu vytvořit. 

 

Obr. 16 - Viskozimetr a tribometr [28] 

Zařízení použité v [28] jsou založeny na principu měření točivého momentu T [Nm] 

vynaloženého na rychlosti otáčení N [rot/s]. Viskozimetr (na levém obrázku) má strukturovaný 

povrch vnitřního točivého válce, který zabraňuje prokluzu a tvoření lubrikační vrstvy. Naproti 

tomu tribometr má povrch rotačního válce hladký ze zcela opačných důvodů. 

Ngo et al. [27] zkoumají, zda jde využít tribometr k posouzení čerpatelnosti směsi. 

Zkouška v tribometru spočívá v tom, že se vzorek čerstvé směsi tlačí kolmo proti kovové 

pohybující se ploše a měří se tangenciální síly. Z pokusu na tribometru bylo díky záznamu 

zkoušky na kameru vyvozeno, že tloušťka vrstvy mikromalty je od 1 do 9 mm. Tloušťka vrstvy 

byla přímo závislá na množství cementu ve směsi, naopak s vyšším množstvím jemného písku 

ve směsi se tloušťka zmenšovala. Mikromalta je tvořena vodou, cementem a pískem 

s průměrem menším než 0,25 mm. 
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3.3.4 Viskoplasticita 

Je to reologická vlastnost látky, která vyjadřuje 

závislost míry deformace na velikosti působící síly, k této 

plastické deformaci ale začne docházet až po dosažení 

určité úrovně napětí [37]. 

Betonová směs vytištěná metodou 3D tisku 

vykazuje právě viskoplastické chování, kdy směs po 

dosednutí na tiskovou podložku drží tvar, kdybychom 

však do směsi dloubli prstem, dojde k trvalé deformaci. 

3.3.5 Mez tečení 

U ocele se setkáváme s mezí kluzu, v případě betonu se paralelně může jednat o mez 

tečení, v případě 3D tisku z betonu je tento parametr velmi významný. Jedná se o minimální 

napětí, při kterém se materiál začíná pohybovat (ve směru působících sil). Pro snazší 

pochopení se pro materiály podobné betonu pro 3D tisk v rané fázi nabízí pojmenování 

„měkké pevné látky“ („soft solids“ [38]). Choi ve své práci [30] nabízí vysvětlení meze kluzu u 

betonu jako: beton začne téct pouze v tom případě, pokud dodané externí napětí přesáhne 

jeho mez tečení.  

3.4 Kontaktní vrstva 

Důležitou vlastností zásadně ovlivňující kvalitu celé vytištěné konstrukce je přilnavost 

po sobě jdoucích vytištěných vrstev. Tento parametr je ovlivněn celou řadou proměnných a to 

ať už pozitivně, či negativně, jde například o: 

- Počasí  - Při vysokých teplotách a obzvláště při působení přímého slunce může   

dojít k odpaření vody již vytištěné vrstvy a tím zhoršení přilnavosti. Při 

dešti může dojít k vymytí pojiva apod. 

- Čas  - V tomto případě se jedná o dobu, za kterou tiskárna vytiskne jednu  

kompletní vrstvu a posune se ve směru „z“ na vrstvu další. Obecně 

doporučená doba je do 15 ti minut. Čím delší tato doba je, tím horší 

může následné spojení být. 

- Směs - Samotné složení směsi má vliv na přilnavost, směs může být 

modifikována přísadami zlepšující lepivost 

Obr. 17 – Viskoplasticita - vztah 

napětí a deformace [37] 
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- Případné úpravy mezivrstvy - pro zlepšení vlastností mezivrstvy lze přistoupit  

k úpravě povrchu v průběhu tisku, jedná se však o další prvek do již velmi 

komplikované technologie 3D tisku. Úprava podkladu tak musí být 

opodstatněná a nesmí způsobit komplikace při tisku vrstvy hlavní. 

 

Wolfs a kol. [21] zkoumali vliv tří faktorů na mechanické vlastnosti kontaktní vrstvy – pevnost 

v tlaku a v tahu za ohybu. Vždy zkoumal vliv ve 3 na sebe kolmých směrech (kolmo ke kontaktní 

rovině, a dvakrát ve směru kontaktní roviny viz. Obr. 18) 

 

Obr. 18 - 3 různé směry zatěžování [21] 

Prvním zkoumaným faktorem je vzdálenost tiskové hlavy od povrchu předchozí vrstvy. Zvolili 

tři odstupové vzdálenosti a to 8 mm, 9,5 mm a 11 mm. 

Druhým vlivovým faktorem byl vliv časového rozestupu mezi tiskem jednotlivých vrstev. U 

všech vzorků se jednalo o jednu mezeru mezi vrstvami, která byla tištěna s časovým 

rozestupem (na obr. Obr. 18 je vrstva vyznačena vždy tlustou čarou). Jednalo se o rozestupy 

15 s, 1 h, 4 h, 7 h a 24 h (časy byly vybrány na základě předem známého chování použité směsi). 

V mezidobí byla vrstva přikryta plastovou folií, která měla za úkol zabránit vysychání.  

Třetím faktorem byl vliv vysychání vrstvy při časových rozestupech 4 h a 24 h mezi tiskem 

jednotlivých vrstev. 
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Výsledkem je potvrzení několika předpokladů vlivu postupu výroby na výsledné mechanické 

vlastnosti. Čím kratší je časový prostoj mezi tiskem jednotlivých vrstev, tím menší je rozdíl 

oproti referenčním vzorkům (rozdíl výsledků tahu za ohybu je u vzorků s 15 s prodlevou o cca 

20% lepší než u vzorků s prodlevou 24 h). Nejhorší výsledky byly dosaženy v případě 24 pauzy 

a nezabránění vysychání. Vzdálenost tiskové hlavy od předchozí vrstvy neměla na výsledky 

žádný vliv. U vzorků ponechaných vysychání došlo k poklesu pevnosti o 51 % v vzorků s 4 h 

prodlevou v tisku, u vzorků s 24 prodlevou byl pokles překvapivě jen 26 %. U nezakrytých 

vzorků byl také na mikroskopu patrný mnohem hladší povrch trhliny ze zkoušky tahu za ohybu 

než u vzorků zakrytých. 

Problematikou přilnavosti vrstev se ve svých pracích zabývali T. Marchment, J. Sanjayan, M. 

Xia a kol. [39,18] V úvodní práci zkoumají vliv vlhkosti [18], pracují se směsí, skládající se 

z běžného cementu a dvou druhů křemičité moučky (max. zrno 300 µm a 500 µm). Ve svém 

pokusu zvolili prodlevu mezi tiskem jednotlivých vrstev 10, 20 a 30 minut. Zkouška přídržnosti 

proběhla po sedmi dnech od tisku a to tak, že k jednotlivým vrstvám přilepili epoxydovým 

lepidlem ocelové pláty s oky a prostým tahem měřili jejich soudržnost. Podle očekávání došli 

k závěru, že vlhkost má významný vliv na soudržnost, při 20 min prodlevě však byla přilnavost 

nejhorší (0,34 MPa oproti 0,65 MPa u 10 i 30 min). 

V navazujícím výzkumu aplikovali různé materiály na stykovou plochu [39]. Vytištěná vrstva 

dle jejich zjištění obsahuje mnoho kaveren a s časem vysychá, tomu se snaží zabránit použitím 

další mezivrstvy z „cementového lepidla“. V této fázi výzkumu použili opět běžný cement, ale 

tentokrát hrubší plnivo než v předchozím článku a to jednu frakci se středním zrnem 500 µm 

a hrubší se středním zrnem 800 µm. Čtyři varianty materiálu mezivrstvy byly na bázi běžného 

cementu s různými přídavky zpomalovačů tuhnutí, plastifikátory, apod. Pro zjednodušení 

vyhodnocování byl do všech mezivrstev přidán červený barevný pigment. Časový rozestup 

mezi tiskem jednotlivých vrstev byl zvolen 15 minut. Mezivrstva byla nanášena manuálně 

štětcem, pro minimalizaci nákladů na strojní vybavení. Závěry jsou rovněž očekávané, 

přidáním 1 mm tenké mezivrstvy bylo dosaženo až o 60 % lepších výsledků přídržnosti oproti 

případům, kdy použito nebylo. Pomocná metoda vyhodnocování soudržnosti vrstev pomocí 

použití barevných pigmentů a následného poměření barevných odtržených ploch prokázalo 

konzistentní výsledky a má v tomto směru velký potenciál. I přes aplikaci mezivrstvy zůstává 

velkým faktorem vlhkost kontaktní vrstvy před tiskem druhé plnohodnotné vrstvy. 
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4 Rychlost tuhnutí betonu/směsi - způsoby urychlení tuhnutí 

Rychlost tuhnutí směsi je důležitým faktorem v mnoha případech použití betonu. 

Žádoucí může být jak oddálení, tak i urychlení doby tuhnutí. Urychlení může být žádoucí při 

betonážích za nižších teplot, v případech, kdy je potřeba aby beton byl co nejdříve pochozí 

(např. akutní opravy), při výrobě prefabrikovaných dílů či právě při 3D tisku.  

Zpomalení může být potřeba při dlouhých převozech betonu z betonárny nebo při 

betonáži za vysokých teplot. 

Dle Aïtcina [40] je fyzikální i chemický způsob urychlení směsi v podstatě jednoduchý. 

Stačí zkrátit vzdálenosti mezi jednotlivými zrny cementu a zvýšení hydratace C3S, který je 

zodpovědný za tvorbu C-S-H gelu. Ovlivnění C3S však může mít za důsledek i nižší finální 

pevnost. Je tedy důležité důkladně zvážit ostatní možnosti urychlení. 

Pro technologii 3D tisku je rozhodující doba počátku tuhnutí směsi. Nedá se však 

obecně stanovit, jaká je optimální doba počátku tuhnutí, protože je ovlivněna řadou faktorů. 

Jedním z nich je délka dopravní trasy betonu, dále počasí, rychlost tisku a také nutná rezerva 

pro případnou poruchu stroje a nutnosti pozastavení tisku. 

Teoretickým řešením je čerpání husté směsi s relativně dlouhou dobou počátku tuhnutí, zde 

však nastává komplikace s dopravní cestou a třením uvnitř tohoto systému. Druhou variantou 

je čerpání řidší směsi klidně i na delší vzdálenost a následné přidání urychlovací směsi těsně 

před tiskovou hlavou. V následujících podkapitolách popíši různé způsoby ovlivnění počátku 

tuhnutí betonu. 
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4.1 Tuhnutí vs. tvrdnutí 

V případě 3D tisku z betonu je změna vlastností v chápání tuhnutí a tvrdnutí významná 

pro návrh směsi. Je nutné docílit rychlé změny vlastností čerstvé cementové směsi. 

4.1.1 Tuhnutí 

Jedná se o proces, kdy čerstvá betonová malta 

začíná klást odpor proti vniku penetračního zařízení. 

Zkoušení počátku doby tuhnutí se provádí podle 

ČSN 73 1332 [41], která stanoví hodnotu odporu malty 0,5 

MPa, která odpovídá době pro bezpečnou dopravu a 

zpracování čerstvého betonu. Hodnota 3,5 MPa odpovídá 

době pro bezpečné spojení staré a nové vrstvy čerstvého 

betonu. 

Pro zjištění této doby se používá Vicatův přístroj 

(viz Obr. 19), tento jednoduchý přístroj je jedním 

z nejdůležitějších zdrojů informací pro návrh směsi vhodné 

pro 3D tisk. Počátek doby tuhnutí musí být přesně řízen 

pro dosažení dostatečné tuhosti pro nanášení dalších 

vrstev při tisku. Počátek doby tuhnutí závisí především na použitém pojivu a jeho složení. 

Počátek doby tuhnutí se v cementech běžně reguluje přidáním sádrovce. 

4.1.2 Tvrdnutí 

Tvrdnutí probíhá v již zatuhlé směsi, dochází k nárůstu pevnosti betonu. Hlavní fáze 

nárůstu pevnosti probíhá v prvních hodinách a dnech po smíchání vody s pojivem. V případě 

3D tisku betonu je rychlost tvrdnutí méně důležitá, nicméně musí být dostatečně rychlá, aby 

beton v nejnižších vrstvách byl schopný unést tíhu zbylé konstrukce v řádu hodin. 

Podobně jako u tuhnutí dochází při tvrdnutí betonu k vývinu tepla. Rychlost tvrdnutí 

lze ovlivnit volbou cementu, péčí o čerstvě vybetonované konstrukce, teplotou či různými 

přísadami. 

Dle [42] je tvrdnutí spojeno s procesem, kdy dochází ke vzniku méně rozpustných 

sloučenin, než které se vyskytovaly v pojivové kaši. 

Obr. 19 - Vicatův přístroj (12) 
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4.2 Způsoby urychlení tuhnutí 

V této kapitole je soupis několika možností urychlení tuhnutí čerstvé směsi, včetně 

jejich přínosů a negativ. Nejedná se o kompletní seznam možností, existuje velká řada 

urychlovacích systémů na anorganické i organické bázi. 

4.2.1 Správná volba cementu 

Jednou z nejsnazších možnosti ovlivnění doby tuhnutí je zvolení správného cementu 

[40]. Pro účely rychlého tuhnutí se hodí vysokopevnostní cementy, které jsou jemnější než 

běžné Portlandské cementy a mají větší podíl C3S a C3A. Při volbě tohoto cementu je důležité 

dbát na dostatečné množství vody (nebo přidání superplastifikátoru) pro dosažení dostatečné 

zpracovatelnosti. U těchto cementů ale vlivem hydratace C3S dochází k výraznému zahřívání, 

což může způsobit vznik trhlin. Tento fakt ve své práci potvrzuje např. Kipkemboi s kolegy [43].  

S vyšším množstvím C3S dochází k rychlému růstu počátečních pevností betonu, je to však 

doprovázeno vysokým vývinem tepla doprovázené vysycháním, které způsobuje vznik trhlin. 

4.2.2 Vodní součinitel 

Snížení vodního součinitele (w/c) a přidáním superplastifikátoru dosáhneme 

zvýšeného počtu C-S-H vazeb [40]. Při snížení w/c dochází k těsnějšímu kontaktu zrn cementu 

a ty se pak hydratačními procesy spojují na kratší vzdálenosti. 

Hodnoty vodního součinitele se pohybují kolem 0,3 - 0,4 (několik případů je v Tabulka 

1 na straně 20). 

4.2.3 Bezsádrovcový cement 

Sádrovec se do cementů přidává za účelem kontroly řízení rychlosti tuhnutí cementu. 

V případě bezsádrovcových cementů tak dochází k okamžitému tuhnutí po smíchání cementu 

s vodou. 

Využití bezsádrovcových cementů je jeden z možných postupů pro dosažení rychlého 

náběhu pevnosti, tyto cementy se však běžně nevyrábí [44], jedná se tedy o málo 

pravděpodobný směr výzkumu v oblasti 3D tisku. 
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4.2.4 Zahřátí betonu 

Dle [40] dochází při zvýšené počáteční teplotě k urychlení hydratačních procesů 

cementu. Rychlejší hydratace C3S s sebou však přináší zhoršení zpracovatelnosti a pokles 

dlouhodobé pevnosti. 

Tato relativně jednoduchá metoda urychlování se často užívá u prefabrikovaných 

konstrukcí, kdy je v továrních podmínkách snadné přidat zahřátou záměsovou vodu, nebo 

nahřát bednění, které je často ocelové a tedy velmi dobře vede teplo. Nabízí se také používání 

tepelné izolace jako součásti bednění, beton se tak sám zahřívá díky vlastnímu hydratačnímu 

teplu. 

Zahřátí betonu s sebou však nese negativní fyzikální jev a to teplotní smrštění vlivem 

teplotních změn. V případě 3D tisku, kde se vyskytují dlouhé úzké prvky je toto jev nežádoucí. 

4.2.5 Urychlovače tuhnutí – chlorid vápenatý 

Jedním z dlouhodobě nejpoužívanějších urychlovačů [45] s nejlepšími účinky [40] je 

chlorid vápenatý. Princip jeho fungování není do současné doby důkladně popsán [45,40], 

jedním z jeho efektů je úprava pH pórové vody a je katalyzátorem hydratačních reakcí. 

Významnou nevýhodou však je vnášení chloridových iontů do směsi, který mají negativní vliv 

na korozi ocelové výztuže. V případě 3D tisku, kde se tato výztuž nenachází, není tento fakt 

významnou komplikací. Nicméně v mnoha zemích je používání chloridu vápenatého zakázáno 

(nebo striktně omezeno) kvůli jeho negativním dopadům na ztvrdlý beton. 

Reiterman a Keppert [46] rozebírají vliv CaCl2 na betonové konstrukce dopravních 

staveb, které jsou jeho působením vystaveny používáním posypových solí v zimních obdobích. 

Hlavním negativem CaCl2 je reakce s portlanditem, který se začne vyluhovat, což má za 

následek ztrátu rovnováhy složek cementového tmelu, změnu pH a následnou korozi. Jev je 

silně závislý na okolní teplotě, kdy při nižší teplotě je degradace větší. Při použití 

v rozmrazovacích prostředcích dochází k jeho akumulaci těsně pod povrchem betonu, což 

následně způsobuje významné odlupování vrchní vrstvy. 

4.2.6 Urychlovače tuhnutí – chlorid sodný 

Teoretickou volbou pro urychlení tuhnutí může být chlorid sodný, který má podobné 

vlastnosti jako chlorid vápenatý, pouze s nižší intenzitou. Nicméně bylo zpozorováno, že 
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použití tohoto urychlovače má za důsledek pokles pevnosti po sedmi dnech [45], z toho 

důvodu je jeho použití nežádoucí. 

Dle [46] má NaCl oproti CaCl2 menší dopad na vlastnosti betonu, protože dochází pouze  

k malému poklesu pH, dále dochází ke vzniku Friedelovy soli, která má preventivní účinek ve 

smyslu zadržení chloridových iontů. Nicméně jejich hromadění má za důsledek vznik dalších 

sekundárních novotvarů. Dále i zvýšené množství sodíkových iontů v pórové vodě může 

vyvolat rozvoj alkalicko-křemičité reakce. 

4.2.7 Ultrazvuková disperze 

Specifický způsob urychlení tuhnutí – ultrasonickou disperzi – zvolil ve své práci V. 

Vaitkevičuis a kol. [47]. Při tomto postupu byl do klasické tiskové sestavy přidán ultrazvukový 

homogenizátor Sonopuls HD 3400, který měl pomáhat co nejlepšímu promíchání pojiva 

s vodou a tím co nejrychlejšího počátku tuhnutí. Tento přístroj dle autorů rozkmitá částice 

rychlostí až 1000 km/h, kdy dojde k promíchání částic a zrychlení procesu hydratace. Pro svůj 

pokus využili směs skládající se z cementu CEM I 52,5 R, skelného prachu, sádry a písku. Použití 

ultrazvukové disperze vykazovalo výrazné urychlení počátku tuhnutí, po 20 ti minutách od 

smíchání s vodou bylo změřeno +- 1 MPa pevnosti v tlaku (49 MPa po 28 dnech), zatímco bez 

urychlení nebyla směs měřitelná. Nicméně tato metoda a použitá sestava i postup mají jistá 

úskalí. Doba transportu směsi od zamíchání k homogenizátoru nesměla být delší než 5 min, 

jinak dochází k ucpání dopravní cesty, dále dochází k zahřívání homogenizátoru při svém 

chodu, je proto nutné přidat externí chlazení. Tato metoda má potenciál, vyžaduje však další 

zkoumání. 
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5 Strojní zařízení 

Nezbytným prvkem k realizaci 3D tisku je samotná 3D tiskárna. U tiskáren využívajících 

technologii FFF je princip tisku podobný, největším rozdílem bývá to, jakým způsobem jsou 

tiskárně dodávány informace o pohybu hlavice a s tím spojený konstrukční typ tiskáren. 

Nejjednodušším způsobem rozdělení konstrukcí je tedy podle souřadnicového systému (viz. 

Kapitola „5.2 - Dělení typu tiskáren dle souřadnicového systému“ na str. 40), ve kterém se 

pohybuje tisková hlava. 

Na Obr. 20 lze vidět tiskovou sestavu, která se v různých variacích objevuje u projektů 

pro 3D tisk. Jedná se jmenovitě o [48]: 

0 - Zdroj informací  1 – Řídící jednotka  2+3 – Pohybové ústrojí tiskárny 
4 – Tisková hlava  5 – Urychlovač tuhnutí 6 – Dávkovač urychlovače 
7 – Čerpadlo tiskové směsi 8 – Míchačka se směsí 9 – Vytisknutý objekt 

 

Obr. 20 - Schéma tiskové sestavy [48] 

5.1 Terminologie 

Na úvod definujme některé pojmy spojené s 3D tiskárnami z betonu: 

5.1.1 Tisková hlava 

Jedná se o část tiskárny, kde nastává poslední kontakt matrice se strojem. Jsou různé 

tvary hlavic produkující různé tvary provazců, mohou se dělit do hranatých a oblých. Průřezy 
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obdélníkových hlav mohou být např. 30 x 20 mm [15], 15 x 30 mm [39], 25 x 15 mm [18]. 

Kruhová hlavice může mít například průměr 25 mm [5]. 

Další možností úprav je úhel sklonu hlavy k tiskové základně (viz. Obr. 21). Velmi 

častým typem jsou tiskové hlavy s kruhovým průřezem mířícím kolmo k základně. Druhou 

častou variantou je naklonění tiskové hlavy vůči základně (viz, např. Obr. 22), což s sebou 

nutně přináší potřebu otáčet tiskovou hlavu kolem svislé osy při změně směru tisku. Získanou 

výhodou je větší konzistentnost povrchu [39]. Potřeba natáčení kolem svislé osy vzniká 

víceméně u všech tiskových hlav s obdélníkovým průřezem za účelem dosažení pravidelného 

tvaru tisku. 

 

Obr. 21 - Obdélníková a kónická kruhová tisková hlava [17] 

Roussel [17] ve své práci zmiňuje zajímavý fakt spojený s tvarem tiskové hlavy. Na Obr. 

21 je zobrazena tisková hlava s čtvercovým konstantním průřezem a ve druhém případě 

tisková hlava s kruhovým průřezem s kónickým zúžením na konci. Tento nepatrný rozdíl může 

ve výsledku mít na směs velký vliv. V případě konstantního průřezu (ať už pravoúhlý či 

kruhový) dochází k vnitřním změnám materiálu způsobených vnějšími vlivy při zamíchání 

suché směsi s vodou a pak už jen při průchodu čerpadlem. Po těchto krocích už se tisková směs 

pouze „klouže“ po vlastní lubrikační vrstvě (viz. 3.3 - Reologie směsi) jako jakýsi homogenní 

špunt a na tiskovou položku dosedá bez výrazných změn. Ve druhém případě, kdy je na konci 
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tiskové hlavice zúžení, dochází k vnesení napětí a tím pádem dalšímu promíchání směsi těsně 

před jejím uložením. Zároveň dochází vlivem tření k zahřívání matrice. Dochází tak k ovlivnění 

raných vnitřních struktur a materiál si finální tvar formuje po dosednutí na podložku. 

 Důležitost tohoto faktoru nicméně vyžaduje další zkoumání a závisí na dalších 

vlastnostech směsi a celé tiskové sestavy. 

 

Obr. 22 - nakloněná tisková hlava [39] 

Při tisku kruhových provazců vzniká ve struktuře velké množství nevyplněných 

prostorů, které způsobují pokles pevnosti celku. Z tohoto důvodu jsou vhodnější trysky se 

čtvercovým nebo obdélníkovým zakončením. Na druhou stranu kruhový průřez trysky může 

snadněji sledovat zaoblenou trasu pohybu. [49] 

5.1.2 Provazec 

Cementová hmota vytištěná z tiskové hlavy. Má konstantní průřez. Dle dostupných 

informací o provedených realizacích může mít výšku od několika milimetrů (6 mm [19], 10 mm 

[20,50]) až po cca 10 cm [17]. Šířka provazce se pohybuje v řádech jednotek cm (50 mm 

[20,50]) 

5.1.3 Vrstva 

Výšková hladina, ve které se nachází na výšku právě jeden provazec. Určuje se pomocí 

posuvu tiskové hlavice po ose z. 
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5.1.4 Základna (bed) 

Povrch, na který je tištěna první vrstva objektu. 

5.1.5 Osy x,y,z 

U kartézského typu tiskáren (viz. kapitola 5.2.1) označuje možné směry pohybu tiskové 

hlavy. X a y jsou navzájem kolmé v jedné vodorovné rovině. Osa z je kolmá na tuto plochu a 

určuje výšku tisknuté vrstvy. 

5.1.6 Hadice 

Transportní prvek spojující čerpadlo a tiskovou hlavu. Používá se speciální dopravní 

hadice k pumpám na beton. 

5.1.7 Čerpadla směsi 

Čerpadla jsou velmi důležitou součástí celé tiskové sestavy. Jejich cílem je dopravit 

připravenou hmotu z místa zamíchání pomocí hadic až na místo finálního tisku. Volba čerpadla 

se řídí několika faktory, jako např. délka dopravní cesty, viskozita čerpané hmoty a výškový 

rozdíl.  

Vývoj nových materiálů s sebou také přináší vyšší nároky na čerpadla, obecně se dá říci, 

že vysoce hodnotné betony jsou více viskózní a „lepivé“, což klade vyšší nároky na čerpací tlak. 

Jedním z postupů, jak odhadnout čerpací tlak [28] je použít vztahu dle D. Kaplana [51]: 

𝑃 =
2𝐿

𝑅
[𝜏0𝑙 +

𝑄 ∙ 𝜇𝑖
𝜋 ∙ 𝑅2 ∙ 𝑘

] 

Kde: 
 P - čerpací tak    [Pa] 
 L - délka potrubí    [m] 
 R - poloměr potrubí   [m] 
 τ0l - mez tečení lubr. vrstvy  [Pa] 
 Q - objemový průtok   [m3/s] 
 µi - viskózní parametr lubrikační vrstvy [Pa·s/m] 
 k - součinitel plnosti potrubí  [-] 
 
Tento vzorec však uvažuje s tím, že se celé jádro pohybuje jako konstantní celek a 

pouze kontaktní vrstva mezi směsí a potrubím je vystavena smykovému napětí.  

(2) 

(3) 
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𝑃 =
2𝐿

𝑅
[𝜏0𝑙 +

𝑄
𝜋 ∙ 𝑅2 ∙ 𝑘

−
𝑅

4 ∙ 𝜇𝑝𝑏
𝜏0𝑙 +

𝑅
3 ∙ 𝜇𝑝𝑏

∙ 𝜏0𝑏

1 +
𝑅

4 ∙ 𝜇𝑝𝑏
∙ 𝜇𝑖

∙ 𝜇𝑖] 

 µpb - viskozita jádra (bulk)  [Pa·s] 
 

Naproti tomu vzorec (3) zahrnuje i případ, kdy dojde k usmýknutí části jádra a to se 

nepohybuje v jednom celku. 

Jak je však z obou vzorců patrné, dochází zde k mnoha zjednodušení. Nepřihlíží se 

například k dopravní výšce, drsnosti potrubí, počtu zatáček i tloušťce lubrikační vrstvy.  

Choi [30] ve své práci experimentálně určil hodnotu tloušťky lubrikační vrstvy na 2 mm 

a na tomto základě upravil vzorec na: 

∆𝑃 =
2 ∙ 𝐿 ∙ 𝜇𝑝𝑙 ∙ 𝑉0

𝑅 (𝛿 +
𝑅𝜇𝑝𝑙
2𝜇𝑝𝑏

)

 

 δ - tloušťka lubrikační vrstvy [m] 
 V0 - průměrná rychlost betonu [m/s] 
 µpl - viskozita lubrikační hmoty [Pa·s] 
 
 
Je nutné uvést, že všechny tyto vzorce jsou limitovány svým použitím a slouží pro 

odhad požadovaného tlaku. 

5.1.7.1 Vřetenová čerpadla (šneková) 

Čerpadlo s axiálně rotujícím čerpadlem soustavně pohánějící cementovou matrici do 

hadice. Výhodou je konstantní výkon, nevýhodou menší výtlak. 

5.1.7.2 Pístová čerpadla 

Vysoce výkonná čerpadla používaná i při betonážích výškových budov. Jejich 

nevýhodou je však proměnlivý výkon, který je závislý na rychlosti rotace pístů. Na Obr. 23 je 

znázorněn výsledek z pokusu, kdy Choi a kol. [30] zkoumali vlastnosti cementové směsi a 

tlakové ztráty na 170 m dlouhém potrubí, kdy pístové čerpadlo pracovalo v cyklu 4 s. 

(4) 
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Obr. 23 - Příklad průběhu tlaku po délce zkušebního okruhu. Doba cyklu pístu = 4 s, celková 

délka potrubí 170 m [30] 

Z obrázku je patrné, že dochází k pravidelnému poklesu čerpacího tlaku v době periody 

čerpadla.  

Pro 3D tisk z betonu je důležitá kontinuita výkonu u tiskové hlavy.  Kdyby docházelo 

k poklesu čerpacího tlaku, tak bude výsledný tisk nekvalitní a provazec nebude mít konstantní 

průřez. Tato nevýhoda může být odstraněna přidáním přečerpávací nádržky těsně před 

tiskovou hlavu, kde se bude betonová matrice hromadit a k finálnímu tisku bude docházet už 

pomocí kontinuálního vřetenového čerpadla. 

5.1.8 Zásobník  

Nádoba přímo navazující na vřetenové čerpadlo pro zajištění dostatečného množství 

čerpané směsi. 

5.2 Dělení typu tiskáren dle souřadnicového systému 

Jak již bylo výše zmíněno, tisková sestava může mít různou podobu, má však některé 

základní části, které jsou víceméně nezávislé na konstrukci tiskárny. 

5.2.1 Kartézské souřadnice 

Tisková hlava se pohybuje po třech navzájem kolmých osách, kde je možné kombinovat 

pohyb po více osách současně pro vytvoření jiných než přímých tvarů. Pohyb ve směru „x“ je 
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ve většině případů zajištěn pohybu hlavice zavěšené na pevném rámu. Pohyb ve směru „y“ 

může být zajištěn opět pomocí rámu, v některých případech u plastových tiskáren se ve směru 

„y“ pohybuje samotná podložka s tištěným objektem (Obr. 3). Vertikální pohyb ve směru „z“ 

může být obstarán jak posouváním hlavice po rámu, tak pohybem tiskové plochy podobně 

jako u směru „y“.  

V případě 3D tiskáren na beton je však vzhledem k hmotnosti a rozměrům tištěného 

prvku nejvhodnější kompletně využívat rámovou konstrukci pro pohyb ve všech směrech 

(např. Obr. 24). Z důvodů náročnosti sestavení tohoto typu tiskárny je nejpravděpodobnějším 

případem využití tisk prefabrikovaných dílců, které lze následně jednoduše přepravit na místo 

určení. Výhodami tohoto typu je osvědčená konstrukce, která je často využívaná ve skladových 

halách v konstrukcích halových jeřábů. Výraznějším rozdílem je hlavně pohyb ve směru „z“, 

kdy se místo spouštění lana s hákem posouvá celá konstrukce, případně zavěšená tisková 

hlava s hadicí. Nevýhody tohoto systému jsou náročnost na prostor, malá variabilita a 

omezený tiskový prostor. 

 

Obr. 24 - Rámová konstrukce 3D tiskárny na beton na TU Eindhoven (4) 

5.2.2 Polární souřadnice 

Dalším typem tiskáren, které jsou více vhodné k tisku in-situ jsou tiskárny využívající 

pohyblivého ramene, na kterém je umístěná tisková hlava. Tyto stroje mají výhodu ve své 

pohyblivosti, která je však podmíněna dostatečně kvalitním podkladem pro pohyb. Oproti 

rámové konstrukci je velikost tištěného objemu omezená délkou výškou ramene. Dále se musí 
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stroj při práci pohybovat v závislosti na délce ramene (viz. např. Obr. 25). Dalším stupněm při 

využití strojů s ramenem je zapojení dvou a více tiskáren pracujících současně na jednom 

prvku. Výhodou těchto tiskáren jsou malé rozměry ve srovnání s rámovými tiskárnami. 

Jednou odnoží tohoto typu jsou tiskárny na pohyblivé platformě, jako například 

nedokončený projekt Cazza (Obr. 25). V tomto příkladě jsou kladeny vysoké nároky na 

rovinatost terénu a softwarovou vyspělost systému.  

 

Obr. 25 - Vizualizace nedokončeného projektu Cazza (5) 

Existují však ale i zařízení s centrálním sloupem, kdy se centrální sloup nepohybuje ve 

směrech „x“ a „y“, ale rotuje pouze rameno s tiskovou hlavicí (Obr. 26). Toto rameno se po 

přivezení na staveniště umístí na finální místo a poté je schopno kontinuálně tisknout, v ose 

„z“ se stroj vysouvá pomocí hydraulické nosné nohy. Nevýhodou je omezení tiskového 

prostoru o centrální část, kde se nachází podstavec tiskárny. 

 

Obr. 26 - Robotické rameno společnosti Apis Cor (6) 
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5.2.3 Delta souřadnice 

Další varianta podoby tiskárny je pohyblivá hlava na třech svislých osách ( Obr. 

27). Tento typ tiskáren nese označení „delta“ a to z důvodu 3 nosných pilířů tvořících 

v půdorysu tvar trojúhelníku. Nevýhodou tohoto systému je omezená tisková plocha. Tiskárna 

využívaná v práci D. Asprone [5] má tiskovou plochu ve tvaru trojúhelníku s délkou strany 

zhruba 4 m a výškou 1,5 m. Hodí se tak spíše k tisku jednotlivých dílců, které se následně spojí, 

tak jak tomu bylo při tvoření nosníku v jejich práci.  

 

 Obr. 27 - Tiskárna se svislými stojinami [5]  

Nevýhodou tohoto systému je náročná kalibrace a vysoké požadavky na seřízení 

pohybu ramen po jednotlivých sloupech pro dosažení požadovaného pohybu hlavice. 

5.3 Další možnosti tisku 

Jednou z dalších možných variant je princip tisku nazývaný „selective binding“[16], kdy 

se pomocí střiku vody či jiné látky aktivuje pojivo pouze na žádoucích místech. U tohoto 

procesu ale vzniká velké množství odpadního materiálu, který ale v určitě míře jde recyklovat. 
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Obr. 28 - Selective binding [16] 

Dalším zajímavým konceptem 3D tiskárny je robot vyvinutý na ETH Zurich, který slouží 

pro vertikální tisk sloupů (Obr. 29). Sloup je tištěn pomalým zdviháním bednění v řádech 

cm/min, kdy beton s pomalým zdviháním začíná tvrdnout a postupně se nanáší další a další 

vrstva betonu. S bedněním se v průběhu lze různě natáčet a může tak dojít k vytvoření různých 

spirálových tvarů. 

 

Obr. 29 - Vertikální tisk sloupů [52] 
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5.4 Velikost tiskárny 

Rozměry tiskárny se mohou lišit podle účelu využití konkrétního stroje a to buď pro 

zkoumání vlastností matrice, nebo přímo tisk hotových konstrukčních prvků v řádech jednotek 

metrů.  

Stroje pro zkoumání vlastností směsi mohou mít tiskovou plochu například o 

rozměrech 400 x 300 x 300 mm [15], do těchto menších strojů se často směs připravuje ručně, 

pro lepší kontrolu množství a vlastností směsi. 

5.5 Dopravní cesta 

Dopravní cesta je soubor všech prvků, kterými musí směs projít od čerpadla až po 

tiskovou plochu. Největší část je většinou tvořena hadicemi, které mohou mít jednotky až 

desítky metrů. 

5.5.1 Tlakové ztráty 

Jedním z důležitých faktorů spojených s volbou délky a tvaru dopravní cesty jsou 

tlakové ztráty způsobené třením v potrubí. Tlakové ztráty jsou důležité především pro návrh 

dostatečně výkonného čerpadla. Z výzkumu Choi a kol. [30] je patrné, že není rozhodující 

počet a poloměr ohybů na dopravní cestě, ale její celková délka. 

 

Obr. 30 - Testovací okruh se zobrazením rozmístění tlakoměrů [30] 



46 
 

Z grafu na Obr. 23 (str.42) je zřejmé, že na tlakoměrech č. 3 a 4 (těsně před a těsně za 

ohybem o 180°) je téměř shodná hodnota, ohyb na potrubí tak nezpůsobil významnou 

tlakovou ztrátu. Naproti tomu je velký rozdíl mezi tlakoměry č. 4 a 5, které dělí 48 m potrubí. 

Podobný pokus prováděli Kim et al. [29], kdy měli připravenou trasou s celkovou 

délkou 1000 m, devíti ohyby po 180° a připravenými vývody každých 200 m. Vnitřní průměr 

potrubí byl 125 mm, k čerpání také využívali pístové čerpadlo. Cílem bylo vytvořit způsob 

predikce dosahovaných tlaků v potrubí v určité vzdálenosti na základě parametrů směsi a 

dopravní cesty. Závěrem je, že odhadem lze dosáhnout až 84 % shody výsledků s naměřenými 

hodnotami tlaku, významnou roli v přesnosti však hraje způsob měření vstupních veličin, 

zejména měření viskozity (nejlépe dopadly výsledky s daty z Brookfieldovo viskozimetru). 

5.6 Rychlost tisku 

Pro optimální výsledky tisknutí je vhodné dosáhnout stejné rychlosti pohybu hlavice a 

rychlosti, s jakou čerpadlo čerpá směs. Pokud by čerpadlo pracovalo pomaleji, docházelo by 

k trhání a popraskání směsi v důvodu chybějícího materiálu, naopak při rychlejším čerpání by 

docházelo k nadměrnému hromadění materiálu a borcení již vytištěných struktur. Tisková 

rychlost se pohybuje v řádu několika centimetrů za sekundu (např.  20 mm/s [5], 30 mm/s 

[20,50] 44 mm/s [53], 45 mm/s [19].  

5.7 Posouzení kvality tisku 

Jedním ze způsobů, jak vizuálně posoudit kvalitu tisku je přítomnost bublin a 

imperfekcí ve vytisknutém provazci, dále je to již zmíněné praskání a trhání, dále neschopnost 

udržet tvar po vytištění apod. Další důležitý faktor je schopnost unést další vrstvy tištěného 

materiálu na již vyextrudovaném provazci. Tato únosnost velmi záleží na vlastnosti směsi a 

časové prodlevě mezi tisknutím jednotlivých vrstev. Rahul [15] ve svém experimentu zvolil 

časovou prodlevu 2 minuty. V jiné práci byla použit podobná prodleva mezi tiskem 

jednotlivých vrstev a to 50 – 90 s [5]. Časová mezera musí být zvolena tak, aby podkladní beton 

byl již dostatečně únosný, zároveň ale dostatečně čerstvý na to, aby mohla vzniknout 

dostatečná vazba s novou vrstvou betonu [5]. 
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6 SOFTWARE 

Princip tisku je opět obdobný jako u 3D tisku z plastu. Tvar tištěného objektu je zadán 

pomocí formátu .STL (Stereo Lithography), který popisuje trasy pohybu hlavice vrstvu po 

vrstvě. STL je formát pracující s popisem jakéhokoliv objektu pomocí trojúhelníků, čím 

složitější objekt je, tím více trojúhelníků je potřeba pro co nejlepší aproximaci. [11] Princip 

vzniku STL modelu je rozložení 3D objektu do jednotlivých vrstev s předem definovanou 

tloušťkou, ze kterých pak software naprogramuje pohyb tiskové hlavy a jednotlivé vrstvy 

skládá vždy na sebe.  Tento systém umožňuje zvolit různé formy výplně uzavřených tvarů tak, 

aby došlo k úspoře materiálu a času. Místo plné stěny tak může být vyplněná strukturou ve 

tvaru včelí plástve apod.[53] 

 3D tisk může úspěšně navázat na rozvoj technologie BIM (Building Information 

Modeling). Jedním z principů této technologie je projektování staveb v 3D, kdy model 

obsahuje nejenom vizuální podobu objektu, ale i další informace o tepelných parametrech, 

ceně, množství materiálu atd.  

Tento 3D model tak půjde využít pro vytvoření podkladů pro tiskárny. 

6.1 G-code 

Postup převodu návrhu konstrukce do pohybů tiskárny probíhá pomocí počítačového 

převodu do formátu G-code. G-code je [54] nejrozšířenějším programovacím jazykem  

používaných pro CNC stroje, tedy počítačem řízených obráběcích strojů. G-code dává stroji 

instrukce kterým směrem, jak rychle a jak daleko se má pohybovat. Využívá se tedy nejen u 

3D tisku, ale u dalších aditivních / subtraktivních činnostech. 

  



48 
 

7 PROBLEMATICKÉ PARAMETRY 

Tato nová technologie skýtá mnoho problémů, které se při klasickém způsobu využití 

betonu nevyskytují. Jedním z takových jsou například vzduchové bubliny [49] mezi 

jednotlivými řadami betonu. Důležitým aspektem je také čas, který od sebe dělí betonáž 

jednotlivých řad vedle sebe nebo na sebe. Směs potřebuje získat dostatečné parametry pro 

to, aby se na ní dala položit další vrstva. J.V.D. Putten s kolegy [49] zkoumali různě dlouhé 

časové období (od 0,1 do 60 min) mezi pokládání jednotlivých vrstev s dvěma různými 

rychlostmi tisku (1,7 a 3 cm/s). Z výsledků je patrné, že mechanické vlastnosti rychlejší variantu 

tisku jsou horší než u tisku pomalejšího, a to při každém časovém rozestupu z důvodu snížené 

drsnosti povrchu. Při rychlejším tisku navíc v betonu vznikalo velké množství vzduchových 

pórů. 

Další z nevýhod technologie 3D tisku oproti klasickým železobetonovým konstrukcím 

jsou rozdílné vlastnosti betonu v různých směrech. Při běžných konstrukcích je beton 

aplikován ve velkých kubaturách najednou a vibrován. Konstrukce vykazuje různou pevnost 

v závislosti na směru působícího zatížení. Rozhodující je soudržnost jednotlivých vrstev, která 

je ovlivňována parametry jako kontaktní plochou vrstev, časový rozestup na sebe tištěných 

vrstev, viskozita materiálu, … [49].  

Kvalita betonové směsi v průběhu tisku není konstantní, u prvních vrstev 

nejčerstvějšího betonu je vše optimální, s ubíhajícím časem ale beton začíná tuhnout, voda se 

vypařovat a dochází tak ke zhoršení kvality materiálu s časem. [49] 

7.1 Vyztužování 

Principem Průmyslu 4.0 je minimalizování potřeby lidské práce a maximalizace využití 

strojního potenciálu. U běžných betonových konstrukcí je jednou z časově i lidsky 

nejnáročnějších konstrukcí příprava výztuže před betonáží. Ocelová výztuž má ve 

spolupůsobení s betonem mnoho výhod, především dodává železobetonu pevnost v tahu. 

Před betonáží se podle návrhu připraví veškerá výztuž a následně se zalije betonem a pomocí 

různých vibračních zařízení zajistí, že beton zatekl do všech skulin.  

Tento běžný, osvědčený, ale drahý postup však u 3D tisku není proveditelný. Vzhledem 

k tomu, že tisková hlava potřebuje mít volnou dráhu tisku, nemůže být předem připravena 
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ocelová výztuž. Nabízí se proto vkládat výztuž v průběhu tisku do každé vrstvy. Zde je 

zhodnocení výhod (+) a nevýhod (-) tohoto postupu: 

+ Zlepšení pevnosti v tahu ve vodorovném směru 

+ Výztuž může být umístěna do správné výšky bez obav o změny pozice 
způsobené vibrováním (u 3D tisku vibrovat nelze) 

 
- Je nutná lidská síla pro umístění výztuže (pokud neuvažujeme i o robotizaci 

tohoto úkonu, což je dle autora v době psaní textu nereálné, pořád totiž zůstává 
mnoho komplikací se samotným 3D tiskem) 

- Při manipulaci s výztuží může dojít k lidské chybě a tím zboření celé vytištěné 
konstrukce (člověk do stěny strčí) 

- Nelze zaručit provázání výztuže 
- S přihlédnutím k běžné šířce tištěných provazců nelze zaručit dodržení krycí 

vrstvy betonu 
- Při pohybu lidí u funkční 3D tiskárny hrozí zranění 
- Je nutná správná koordinace procesů na stanovišti pro zajištění potřebného 

materiálu ve správný čas a umístění výztuže do správné vrstvy 
 
I přes tyto komplikace přichází výzkumníci s různými návrhy řešení a rozdělují se na 2 

hlavní směry experimentů a to vyztužování buď ve vertikálním směru (propojení několika na 

sobě ležících vrstev), nebo ve směru horizontálním (v rovině tištěné vrstvy). 

Tématem efektivního využití výztuže se ve svém textu zabývá Kloft [55]. Ve svém 

článku mluví o zastaralém systému stavebnictví, kdy inženýři opustili prvotní myšlenku 

efektivního využití ocelové výztuže a betonu a současným trendem tak je „pravoúhlé 

vyztužování“, které klade nejmenší nároky na lidskou práci. Kdyby se podle něj dávala výztuž 

do svých nejoptimálnějších poloh, došlo by k velké úspoře materiálu. V návaznosti na 3D tisk 

zmiňuje i možnost tisku efektivních betonových konstrukcí, jako příklad uvádí běžně 

navrhovanou železobetonovou desku tl. 250 mm, která by v místě zhlaví sloupů šla efektivně 

nahradit deskou silnou 60 mm, na které by se pomocí 3D tisku vytiskly žebra pouze v oblastech 

vypočítaného tlakového napětí (obr. 31). Dochází zde k úspoře až 60 % materiálu. 
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Obr. 31 - Tenká betonová deska s vytištěnými žebry [55] 

7.1.1 Vertikální výztuž 

Největším přínosem vertikální (svislé) výztuže je především spojení na sobě položených 

vrstev a tím pádem minimalizovaný negativní vliv nedokonale spojených vrstev. Je nutné 

podotknout, že následující popsané pokusy vědeckých pracovníků jsou vytvářeny na 

laboratorních vzorcích, kdy se celý proces tisku zkušebního vzorku vměstná do několika málo 

minut, zatímco při stavbách o rozměrech rodinných domů je doba tisku srovnatelné výšky 

konstrukce násobně delší. Tento faktor času pak vnáší velké rozdíly v pevnostních 

parametrech jednotlivých vrstev a výsledky testů by proto mohly být odlišné. 

Jedním z nich je návrh Wang et al. [19], kteří ve svém výzkumu použili ocelové „U“ 

sponky vstřelované ihned za tiskovou hlavou svisle do vytištěného provazce. Použili přitom 

spony o délce 22 mm. S přihlédnutím k výšce vrstvy 6 mm takto dokázali takto spojit až 4 vrstvy 

najednou (Obr. 32). 
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Obr. 32 - Spony a vytištěný vzorek z výzkumu Wang et al. [19] 

Ve svém výzkumu došli k pozitivním závěrům, kdy za optimálního rozmístění spon 

dospěli ke zlepšení přídržné síly vrstev až o 61,8 %. Pevnost při zatížení smykem v rovině vrstev 

se zvedla až o 120 %. Připouští však, že toto řešení není schopno nahradit klasickou výztuž, je 

to však perspektivní metoda. 

Nepříliš odlišný přístup zvolili ve svém výzkumu Marchment a Sanjayan [20], hlavním 

rozdílem je celkové měřítko. Namísto malých ocelových spon zde přistoupili ke vpichování 

klasické ocelové výztuže o průměru 7 mm s upravenou ostrou špičkou pro zlepšení vpichu. 

V laboratorních podmínkách používali pro vpich jako vodící zařízení trubku na pevném rameni, 

skrz kterou manuálně vpichovali výztuž do betonu. V úvodních testech byl vpich hluboký 350 

mm (35 vrstev po 10 mm). Z těchto vzorků následně vypreparovali několik vzorků o výšce 30 

mm z různého umístění po výšce „stěny“ pro posouzení vlivu hloubky vpichu. 

 

Obr. 33 - Rozmístění vzorků z výzkumu Marchment a Sanjayan [20] 
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Závěrem jejich výzkumu je zjištění, že pevnost spojení výztuže s betonem byla tím vyšší, 

čím níže se vzorek nacházel. Důvodem je vrstva betonu, kterou s sebou vpichovaná výztuž 

unášela na své špičce a s narůstající hloubkou tak docházelo k zhutňování směsi. S tím je 

spojený vznik kaveren a vzduchových kapes v horní části vzorku (na téměř 70 - 80% celkové 

délky prutu), které jsou způsobené odnášeným materiálem. Vzorky ze spodní části měly 

srovnatelné hodnoty s klasicky betonovaným vzorkem se zapíchnutou výztuží.  

V následujícím výzkumu [50] přišli s metodou, jak minimalizovat vznik kaveren v horní 

části vzorků. Jako řešení navrhují vpichovat výztuž předem lubrikovanou cementovou směsí, 

která bude v horních částích nahrazovat unášený materiál (pro účely výzkumu použili i barevný 

pigment pro vizuální posouzení účinnosti). Vzorky vpichované s touto lubrikační směsí 

vykazovaly až o 50% lepší výsledky testů, než vzorky bez směsi. Po vizuální kontrole došli ke 

zjištění, že lubrikační směs vyplnila kaverny až do úrovně 56% celkové délky vpichu, došlo tak 

k významnému zlepšení parametrů a zbývá jen krátká zóna s nízkou adhezí mezi betonem a 

výztuží.  

7.1.2 Horizontální výztuž 

Pro horizontální vyztužování betonu při 3D tisku se nabízí 2 přístupy.  

Prvním může být ruční vkládání výztuže (např. ocelové, karbonové, plastové tyče, 

případně pokládání výztužné síťoviny). Významnou nevýhodou však je nutnost ruční obsluhy, 

která svým počínáním může způsobit více škody, než užitku. Při zatlačování výztuže do čerstvé 

směsi může dojít k narušení stability a kolapsu konstrukce. Druhým významným problémem 

je bezpečnost obsluhy. Pohyb osob v prostoru tisku by měl být minimální. Pohyblivý stroj by 

mohl způsobit vážné zranění či úmrtí. 

Druhou možnou variantou je automatické vkládání výztuže spolu s betonovou směsí. 

Touto problematikou se zabývají ve svém článku Li et al. [22]. Tiskovou hlavici upravili tak, aby 

v průřezu provazce bylo vkládáno i ohebné vlákno (zkoušeli vlákna ocelová, nylonová, 

karbonová, aramidová a polyethylenová, všechny s průměrem v rozmezí 1,2 až 1,4 mm). Na 

Obr. 34 je vidět schéma fungování zařízení. Vlákno je do geopolymerní směsi dávkováno 

externím krokovým motorem. Po vytisknutí každé vrstvy však bylo nutné manuálně odříznout 

vlákno, aby bylo možno tisknout vrstvu další. Kvůli malé tuhosti většiny materiálů vláken a 
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problémům s extruzí společně se směsí došli k závěru, že jedině vlákno z ocele je pro toto 

použití vhodné. 

 

Obr. 34 - Schéma tiskové hlavice s vkládáním vláken [22] 

Při zkouškách zaměřených na sílu potřebnou pro vytržení vláken ze směsi vzešel 

důležitý fakt, že je potřeba mnohem větších kotevních délek než u konvenčních 

železobetonových konstrukcí. Důvody jsou dva, prvním je malá povrchová plocha vláken, které 

mají průměr necelé 2 mm, druhým důvodem je chybějící komprese při betonáži. V tiskové 

hlavici je totiž mikrotrubička (micro-pipe), která umožňuje vláknu plynulé vložení do směsi. 

Tato trubička ale svým průměrem nepatrně větším než vlákno vytváří kolem kabelu zónu bez 

dotyku. V konvenčním železobetonu by došlo k eliminaci tohoto problému vibrováním, u 3D 

tisku je však vibrace nemožná. Dalším výrazným prvkem ovlivňující výsledky testů byla podoba 

tisku zkušebních vzorků a to konkrétně způsob pohybu tiskový hlavice pro vyplnění plochy (viz 

Obr. 35).  
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Obr. 35 - Různé způsoby směru tisku [22] 

Nejlepší výsledky při zkoušce pevnosti v tlaku byly zaznamenány u trasy C (o téměř 

40 % lepší než A), při smykovém zatížení však vzorky s trasou A naopak vykazovaly o více něž 

50 % lepší výsledky než B a C, přítomnost vlákna však nemá na únosnost ve smyku větší vliv. 

 

7.2 Vyztužení rozptýlenými vlákny 

V současnosti už jsou trysky schopné extrudovat i materiály obsahující rozptýlená 

vlákna, to je krok vpřed k náhradě klasické ocelové výztuže. Rozptýlená vlákna dodávají 

materiálu duktilitu a pevnost v ohybu. Použití vláken je ovšem problematické kvůli dlouhé 

dopravní cestě, kde může na mnoha místech dojít ke shlukování vláken a tím pádem 

k celkovému ucpání systému.  

I kdyby se povedlo vyřešit všechna problematická místa a tisknout se směsí s vlákny, 

stále chybí primární výztuž přenášející tahová namáhání. Vlákna zlepšují hlavně trvanlivost 

(působí proti vzniku malých trhlin např. kvůli smršťování). 

7.3 Konstrukční problémy 

Technologie 3D tisku umožňuje tvorbu dosud pouze velmi náročně proveditelných 

tvarů, jelikož ale nebude potřeba bednění a forem, mohou se hranice fantazie posunout 

výrazně jinam. Problémem naopak budou dříve banální záležitosti, jako například tvorba 

nadokenních překladů, případně vedení rozvodů TZB. Pro vytvoření okenního nadpraží bude 

potřeba buďto přítomnost zedníka a manuálního uložení překladu, případně tisk dočasných 
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podpor, které se ve finále odstraní a budou tak představovat zbytečný materiál. Podobně 

tomu je u 3D tisku z plastu. 

Další komplikací může být tisk tvarů, kde je vyžadován převis materiálu s každou další 

vrstvou (šikmé stěny, sloupy,…). Rozsah přesahu závisí na úhlu vnitřního tření směsi. [5] 

7.4 Nároky na obsluhu stroje 

Obecně se dá říci, že důvody používání moderních technologií jsou mnohé, jedná se 
například o:  - dosažení kvalitnějších výsledků 

- kratší čas výroby 

- méně lidské práce  

U technologie 3D tisku je minimálně poslední bod velmi sporný. Realita ukazuje, 

že zatímco je potřeba menšího počtu řemeslníků (dělníků, podavačů, … ), nároky na 

kvalifikovanou obsluhu výrazně rostou. Stroj je komplikovaný mechanismus, kde 

samotné sestavení a uvedení do provozu vyžaduje mnoho profesí (geodet pro správné 

umístění, strojní inženýr pro kalibraci motorů, čidel apod., programátor na nastavení 

programů a v neposlední řadě odborník na materiály). Oproti běžným stavbám, kde 

stačí přítomnost mistra a dělníků, u 3D tisku je vyžadována téměř nepřetržitá 

přítomnost vysoce kvalifikovaných pracovníků. Mimo těch jsou stále potřební lidé na 

čištění stroje a přípravu směsi. 

7.5 Opotřebení jednotlivých dílů 

Při čerpání jsou kladeny velké nároky na čerpadlo, jde o konstantní čerpání směsi 

s velkým množstvím jemného plniva, které poškozuje čerpací mechanismus. Čerpadlo 

vzhledem k velké délce dopravní cesty překonává výraznou tlakovou ztrátu, což se projevuje 

právě v opotřebení jednotlivých dílů. Při opotřebení může dojít ke ztrátě výkonu a nutnosti 

výměny opotřebených dílů.  

7.6 Smršťování 

Změna objemu celku má za důsledek vznik trhlin, které mají vliv na trvanlivost, pevnost 

a estetiku betonových konstrukcí. Základním dělením je vlastní smrštění v objemu betonu 

(autogenní smrštění) a smrštění fyzikálního charakteru způsobeného únikem volné vody do 

okolí. 



56 
 

7.6.1 Autogenní smršťování 

Autogenní smrštění je chemický jev, který nastává při hydrataci cementu a 

samovysychání u UHPC [56]. Objem prvků vstupující do reakce je větší než výsledný objem 

cementového tmelu. Tento jev je doprovázen vyzařováním tepla do okolí.  

Dle Neville [45] je to smršťování, které probíhá uvnitř betonové hmoty. Míra 

autogenního smrštění je omezená již ztvrdlým cementovým tmelem a tvrdými částmi plniva, 

dle této definice je velikost smrštění o řád menší než rozměry cementové pasty. Dle Neville je 

autogenní smrštění přímo úměrné okolní teplotě, obsahu cementu, dále jemnosti cementu a 

také obsahu C3A a C4AF. 

Z rešerše na téma autogenního smrštění [56] je patrné, že jedním z důvodů proč je 

v dnešní době důležité zabývat se autogenním smrštěním je fakt, že obecně u betonů 

s w/c > 0,45 je autogenní smrštění menší než 100 µm/m, ovšem v dnešní době je kladen tlak 

na stále vyšší pevnosti betonu, což s sebou nese snižování vodního součinitele a tím pádem 

umocňování tohoto problému. 

Vysvětlením tohoto vlivu w/c dle Tian et al [57] je ten, že nižší w/c odpovídá menší 

poréznosti a jemnější pórové struktuře. Voda zaplňuje póry od větších po menší a 

zmenšováním objemu velkých pórů ústí v mnohem rychlejší změny v saturaci pórů. To způsobí 

rychlý pokles relativní vlhkosti a vysoké kapilární napětí, což má za důsledek smrštění. 

Autogenní smršťování je pro využití v oblasti 3D tisku důležité z důvodu absence 

výztuže, která by zabránila vzniku trhlinek. Jelikož se jedná o smrštění cementového tmelu, dá 

se jeho velikost úpravou křivky zrnitosti tak, aby plnivo zaujímalo co nejvíce prostor, tedy aby 

byl velký obsah kameniva malé frakce. [57] 

7.6.2 Únik vody do okolí – plastické smrštění a vysychání 

Vysychání je fyzikální jev spojený s únikem vody z betonu do okolí po začátku jeho 

tuhnutí. Pokud dojde k vypaření vody před začátkem tuhnutí, je jev popisován jako plastické 

smršťování. U klasických konstrukcí z železobetonu je povrch vystavený vysychání limitován 

buďto bedněním ze stran stěny, ošetřováním mlžením nebo jinými způsoby, či kombinací 

těchto způsobů a dalších jiných variant. Smrštění od vysychání u běžných konstrukcí tedy lze 

aktivně omezovat. V případě 3D tisku je situace velmi odlišná. Nově vytištěné provazce jsou 

vystavené okolnímu prostředí ne jen jednou plochou, ale v podstatě třem a to plochou horní 
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a bočnicemi (viz Obr. 36). S postupujícím časem sice dojde k překrytí další vrstvou, i nadále 

jsou ale bočnice vystaveny vysychání do okolního prostředí. V kombinaci tisku např. za 

slunečných podmínek se jedná o příznivé podmínky pro vznik trhlin z vysychání (např. Obr. 49 

na str. 70). 

 

Obr. 36 - Řez konstrukcí - plochy vystavené vysychání 

Dle Šmilauera et al. [58] je vznik trhlinek spojených s vysycháním mnohem patrnější u 

cementů s rychlejším náběhem pevnosti, v dnešní době hnané rychlou výstavbou se tak 

problém týká většiny konstrukcí. S rychlejším tuhnutím je také spojené s rychlostí je vyšší 

nárůst teploty. Trhliny od vysychání se mohou projevit i po mnoha letech stáří konstrukce. 

Z tohoto popisu je zřejmé, že problém vzniku trhlin kvůli vysychání bude pro 3D tisk 

důležitým faktorem, rychlost tuhnutí je totiž hlavní vlastností uvažovaných směsí. 

Moelich et al. [59] se s kolegy prozatím jako jedni z mála zabývali vzniku trhlin 

vysycháním přímo na konstrukcích vytištěných pomocí 3D tisku z betonu. Provedli několik 

pokusů, kde simulovali 5 různých podmínek slunce a větru, při kterých zkoumali délkové 

změny vzorků, míru vypařování, vznik plastických trhlin a míru krvácení betonu. Jejich 

nejvýznamnější závěry jsou následující: 

- Beton pro 3D tisk jeví znatelně menší míru krvácení betonu, což má za důsledek 

velký potenciál pro vysychání pórové vody a vznik trhlin. 

- Za první 2 hodiny může při běžných podmínkách dojít k vypaření až 24% 

záměsové vody, zapříčiňující smrštění a možný vznik trhlin  

- Plastickému smrštění se dá předejít, pokud je co nejdéle bráněno odpařování 

vody. 
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8 VLASTNÍ VÝZKUM 

Na Českém Vysokém Učení Technickém v Praze ve spolupráci se Strojírny Podzimek, 

s.r.o., Fakultou Stavební ČVUT v Praze, Fakultou Strojní ČVUT v Praze a Podzimek a Synové 

s.r.o. proběhl projekt TH04010143 „3D TISKÁRNA BUDOV A PREFABRIKOVANÝCH 

KOMPONENT PRO STAVEBNICTVÍ 4.0“, který měl za cíl vyvinout ucelený systém tiskárny a 

tiskové hmoty. Tato práce vznikala v průběhu tohoto projektu. 

8.1 Tiskárna 

Výroba tiskáren byla rozdělena do dvou kroků. V prvním vznikl model zmenšené 

tiskárny za účelem ověření základních technických předpokladů. Ze získaných poznatků byl 

následně vyroben násobně větší stroj s důmyslnějším ovládáním. 

8.1.1 Malá tiskárna 

V první fázi projektu byl vybudován zmenšený model 3D tiskárny pro ověření 

správnosti technologie. Tiskárna má rozměry 2,5 * 1,2 * 0,9 m. Stroj je schopný vykonávat 

několik předem definovaných pohybů, jejichž délka je řízena koncovými snímači. Jedná se 

např. o opsání obdélníku, tvaru písmene L či I. 

 

Obr. 37 - Malá tiskárna pro zkušební tisk 

Malá tiskárna je ve své podstatě jednoduché zařízení, kdy je pohyb poháněný 

elektromotory řízených frekvenčními měniči pouze ve směrech „x“ a „y“, posun ve směru „z“ 

je ovládán manuálně pomocí rohatek a západek, které umožní zdvih buď o 2 mm nebo 5 mm.  
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Obr. 38 - Schéma rohatek a západek pro manuální kontrolu pohybu ve směru osy "z" [60] 

První zkušební tisk poukázal na vysoké nároky dopravního systému čerstvé matrice, 

která musí bezproblémově procházet jak šnekovým čerpadlem, tak tryskou a všemi dalšími 

součástmi. Při zkušebních tiscích byl vytvořen obdélníkový obrazec o délce stran 

900 x 450 mm, výšce vrstvy 30 mm a šířce  75 mm. Bylo vytištěno několik prvků, kdy každý měl 

alespoň pět vrstev. Časový rozestup mezi tiskem jednotlivých vrstev byl 1 minuta, což 

neodpovídá reálné situaci na stavbě, kde se plánuje s rozestupem 15-ti minut mezi tiskem 

jednotlivých vrstev. Delší časový rozestup je žádoucí, hmota pak má delší dobu na nabytí 

pevnosti. I přes takto razantně kratší čas byla hmota únosná a k deformace došlo výjimečně 

vlivem ztráty stability při vysokém počtu vrstev. Tato ztráta stability bude ve finále 

eliminována jak delším časem mezi tiskem jednotlivých vrstev, tak přítomností „příhradového 

vyztužení“ viz. Obr. 39 . 
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Obr. 39 - Zkušební tisk s příhradovinou 

8.1.2 Velká tiskárna 

Půdorysné rozměry Velké tiskárny jsou 20,84 m x 10 m s hmotností konstrukce 9 743 

kg. Rámový portál (viz Obr. 40) se ve směru „x“ pohybuje po kolejnicích (na obrázku nejsou 

zobrazené). Na jedné stojně portálu je umístěna řídící stanice, která řídí chod celého systému, 

včetně čerpadla a dávkování směsi.  

Pohyb kočky ve směru „y“ a „z“ probíhá pomocí nosníku z IPE profilů (na obrázku není 

zobrazen), který se svisle pohybuje po stojinách portálu. Maximální vypočítaný průhyb tohoto 

nosníku je 5,92 mm [60] 

Konstrukce tiskárny je navrhována s ohledem na působení větru, nedochází tak 

k nadlimitním průhybům. 
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Obr. 40 - Schéma portálu pro numerický výpočet zatížení [60] 

8.2 Složení směsi 

Vzhledem k povaze projektu TAČR financující tento projekt nelze uvést přesné složení 

a poměry jednotlivých látek. Skladba je však obdobná jako u směsí popsaných v kapitole „3.2 

-  Příklady složení použitých směsí“.  

Jedná se tedy o portlandský cement jako pojivo, plnivo s maximální frakcí 2 mm, 

urychlovač tuhnutí a další látky upravující vlastnosti čerstvé směsi. V průběhu výzkumu 

docházelo k průběžným úpravám směsi v závislosti na parametrech tiskárny a způsobu 

zpracování.  

Směs je k tiskárně dodávána v 25 kg papírových pytlích s plastovou vložkou, které jsou 

manuálně dávkovány do kontinuální míchačky. 

8.3 Zkoušení čerpatelnosti směsi 

V této úvodní části projektu bylo cílem zjistit za jakých podmínek je navržená směs 

čerpatelná, zjistit její chování v průběhu zpracování a navrhnout řešení pro finální podobu 

tiskárny. Tiskové zkoušky probíhaly v hale umístěné v pražské Chuchli. K dispozici byl 

zmenšený stroj pro 3D tisk, takzvaná „Malá tiskárna“ a v průběhu roku různé stroje sloužící k 
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přípravě a čerpání směsi. Od října 2019 proběhlo celkem 10 tiskových zkoušek, kdy se 

postupně odhalovaly a řešily potíže s technologií. 

Čerpatelnost směsi je jedním z hlavních požadavků, který je proměnlivý v čase, zároveň 

je důležité mít nad ním kontrolu pro zamezení komplikací s ucpáním trasy čerpání. 

Čerpatelností se chápe bezproblémový průchod směsi celou dopravní cestou, který musí být 

zajištěn i po určité době při případném zastavení stroje (např. z důvodu technické poruchy, 

výpadku el. proudu apod.). Nesmí se tedy stát, že směs po zastavení zatvrdne uvnitř systému. 

Na směs jsou kladeny protichůdné požadavky, ve fázi přípravy a čerpání je nutné aby 

směs byla dostatečně tekutá a měla dostatečnou prodlevu od zamíchání po zatuhnutí. Zatímco 

po jejím uložení je zapotřebí co nejrychlejší zatuhnutí a vytvrdnutí, směs musí držet tvar a musí 

být schopná unést další vytvořené vrstvy bez ztráty stability.  

Pro každou tiskovou zkoušku bylo zapotřebí dovézt veškerý materiál k tiskárně, kde v 

poskytnuté hale bylo málo místa na pohyb kolem všech zařízení. Při práci bylo nutné mít 

otevřenou halu, velký vliv na průběh testování tak mělo i počasí, kdy např. v létě prudké slunce 

ovlivňovalo tuhnutí směsi. I přes tyto komplikace se nám podařilo provést několik úspěšných 

zkušebních tisků. 

Od suché směsi po hotovou vytištěnou konstrukci musí matrice projít několika kroky, 

celý systém však musí být nenáročný na údržbu a musí být přístupný ve všech bodech z důvodu 

čištění jednotlivých součástí. V rámci postupu pro zjištění optimální sestavy jsme vyzkoušeli 

několik variant, které vedly k jednomu výsledku. 

8.3.1 Míchání směsi 

V úvodní fázi jsme pro míchání zvolili ruční stavební míchadlo (Obr. 41) a postupné 

přidávání připravené směsi do dalšího kroku. I pro laboratorní pokusy se však toto řešení 

ukázalo jako nedostačující z časové náročnosti přípravy směsi. 
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Obr. 41  - Ruční stavební míchadlo 

Následujícím krokem bylo zvolení elektrického míchadla pro zamíchání až 50 kg směsi 

najednou (Obr. 42). I přes vysokou kapacitu však ani toto řešení nestačilo. V pokročilejších 

fázích zkoušení, kdy bylo za čerpadlo napojeno až 40 m hadice, se spotřebovalo velké množství 

materiálu už jen samotným naplněním dopravní cesty ještě bez toho, aniž se začalo tisknout.  

 

Obr. 42 - Elektrické míchadlo Rubimix 

Logickým následujícím krokem bylo zvolení kontinuálního míchače (M-Tec D20, Obr. 

43), který umožňuje průběžné míchání směsi do zrnitosti 4 mm. Princip fungování je napojení 

stroje na zdroj vody, vsypání suché směsi do zásobníku a následné spuštění stroje. 

Nedostatkem zařízení je absence regulace přesného množství přidané vody. I přes tuto 

nevýhodu bylo zapojení tohoto stroje do sestavy velkým krokem vpřed, umožnil totiž rychlou 

přípravu většího množství čerstvé směsi. Je důležité začít s řidší směsí a postupně snižovat 

množství dotované vody, v případě opačného postupu (od sušší směsi) docházelo k zanesení 

míchače. 
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Obr. 43 - Kontinuální míchač M-tec D20 

 

Při práci s různými typy míchadel jsme si ale všimli výrazného vlivu způsobu míchání na 

chování čerstvé směsi. Důvodem může být časová prodleva od styku suché směsi s vodou a 

dokončením míchání (několik minut u ručního míchání vs. pár vteřin u kontinuálního míchače), 

odlišné provzdušnění směsi, rozdílné tlaky při míchání v kontinuální míchačce apod.   

8.3.2 Čerpání směsi 

Velmi důležitým prvkem v celé sestavě je čerpadlo, které posouvá směs celou dopravní 

cestou. V našem případě šlo o šnekové čerpadlo Filamos (Obr. 44) s úpravou umožňující 

plynulou regulaci otáček. Regulace je důležitá z důvodu rychlosti čerpání, které v kombinaci 

s rychlostí posuvu a polohou tiskové hlavy udává tvar vytištěného obrazce. V našich 

podmínkách byly všechny faktory řiditelné pouze manuálně bez možnosti nastavení konkrétní 

hodnoty. V případě Velké tiskárny tyto parametry budou řízeny počítačově, a tedy s mnohem 

větší přesností. 

Z kontinuálního míchače šla čerstvá směs přímo do zásobníku čerpadla, což umožnilo 

průběžné přidávání směsi v průběhu tisku. Při špatně zvoleném poměru vody k suché směsi 

několikrát došlo k předčasnému zatuhnutí směsi a bylo zapotřebí zrychleně stroj vyčistit. 

Z toho důvodu je důležité, aby byl stroj lehce přístupný a snadno čistitelný. 
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Obr. 44 - Šnekové čerpadlo Filamos 

Standardně byla na čerpadlo připojená hadice délky 10 m, která sloužila pro základní 

pokusy s průchodností směsi. Pro Velkou tiskárnu je potřeba mít dopravní cestu násobně delší, 

provedli jsme tedy několik testů s až 40 m hadic (4 kusy po 10 m). Směs prošla i touto sestavou 

a byla tisknutelná.  

Před tiskem samotné směsi je nutné všechny části dopravní cesty propláchnout vodou, 

v opačném případě může docházet ke zvýšení tření, s tím spojeným navýšení teploty a začátek 

tuhnutí směsi a následně ucpání systému.  

8.3.3 Manometr 

Další součástí dopravní cesty je manometr, který slouží k odečítání dosažených tlaků 

v průběhu čerpání. Výstup z manometru byl hlavním cílem této fáze naší části projektu, na 

zjištěné hodnoty je zapotřebí navrhnout ústrojí do Velkého tiskárny.  

Maximální hodnota na manometru umístěném těsně za čerpadlem dosahovala 14 bar. 

Několikrát se při testování stalo, že manometr působil jako překážka a ucpal dopravní 

cestu. Po několika zkouškách se však povedlo provést celý test včetně několika víceminutových 

pauz v čerpání. 
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8.4 Vlastnosti zkoumané matrice 

Pro výzkum byla použita matrice s pevností v tlaku 68,7 MPa a pevností v tahu za ohybu 

8,6 MPa, oboje bylo zkoušeno na 6 ti trámečcích o rozměrech 40 x 40 x 160 mm. Nejprve byla 

provedena zkouška pevnosti v tahu za ohybu trojbodým ohybem a na vzniklých úlomcích se 

zkoušela pevnost v tlaku. 

8.5 Tisk in-situ 

Po úvodních zkouškách základních vlastností směsi v laboratorním prostředí jsme 

přešli k testování v nelaboratorních podmínkách. Nejvýznamnějším faktorem ovlivňující směs 

i pracovní prostředí bylo počasí a teplota okolního vzduchu. 

8.5.1 První pokusy 

V rámci výzkumu jsme za spolupráce s ostatními účastníky měli možnost využívat 

zmenšený model tiskárny pro optimalizaci tiskové směsi. V první fázi (podzim 2019 – léto 

2020) jsme přistoupili k ověřování našich předpokladů na složení směsi. Míchali jsme směs 

pomocí ručního zařízení a zkoumali jsme limity strojního zařízení.  

Pozitivním výsledkem při prvních tiskových pokusech bylo, že jsme byli schopni 

vytisknout objekt ve tvaru obdélníku. Limitem v té chvíli bylo hlavní množství materiálu, které 

umožnilo vytisknout pouze relativně malý objekt, dále jsme byli omezeni 

předprogramovanými trasami tiskárny, které neumožňovaly snadnou úpravu pohybu tiskové 

hlavy. Stávalo se tak, že po sobě jdoucí vrstvy nedokonale půdorysně navazovaly (pohyb 

tiskárny byl řízen koncovými čidly). Nicméně výsledek byl většinou povzbudivý, postupně 

docházelo k vylepšování složení směsi dle nově nabytých poznatků. 

Jak bylo popsáno v kapitole 8.1.1, osa „z“ u malého tiskárny byla ovládána manuálně 

pomocí otáčecí kliky se západkami. Ovládání pohybu tiskárny nebylo propojeno s chodem 

čerpadla, při dokončení přednastaveného pohybu (nejčastěji dokončení obrysu obdélníku) tak 

byla nutná synchronizace dvou osob. Jeden člověk na ovládacím zařízení musel v okamžik 

dokončení pohybu programu stisknout tlačítko se spuštěním stejného programu pro plynulé 

pokračování. Druhý člověk měl za úkol těsně před dokončením začít točit klikou o přesný počet 

otáček pro dosažení konstantní výšky vrstvy (pro vrstvu vysokou 20 mm se jedná o 10 x otočení 

klikou). 
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Obr. 45 - Jeden z prvních zkušebních tisků na tréninkové tiskárně (archiv autora) 

Při pokusech na Malé tiskárně jsme narazili na problém s příliš rychlým tuhnutím směsi. 

Při předávkování urychlovače tuhnutí a špatně zvolené směsi došlo k zatuhnutí směsi už 

v čerpadle těsně po zamíchání s vodou. Kolem šnekového čerpadla vznikla klenba vytvořená 

pohybem šneku, zatvrdlou směs pak bylo zapotřebí odstranit silou pomocí kladiva a sekáče. 

Tento problém s tuhnutím a čištěním se ukázal jako podstatný bod pro dlouhodobě 

udržitelný chod stroje. Po každém tisku je nutné důkladně vyčistit celou dopravní cestu od 

míchačky až po tiskovou hlavu, která je v případě Malé tiskárny špatně přístupná. Celý proces 

čištění zabral 3 lidem přibližně jednu hodinu s tím, že je potřeba paralelně čistit několik částí 

tiskárny.  

8.5.2 Přechod na velkou tiskárnu 

Po ověření čerpatelnosti směsi a dokončení fyzického sestavení hlavní tiskárny jsme se 

přesunuli provádět tiskové zkoušky na hlavní předmět výzkumného projektu a to velkou 

tiskárnu, jejíž tisknutelný prostor má půdorysné rozměry 15 x 7,5 m a výšku 5,5 m. Tiskárna 

byla umístěná ve venkovním prostředí, do tiskových zkoušek se tedy ve velké míře propsal i 

faktor počasí, který nás donutil provést úpravy tiskové směsi.  Míchání směsi probíhalo pomocí 

kontinuální míchačky, do které zedníci sypali pytlovanou směs. Prostor tisku byl před 

sestavením tiskárny strojně vyrovnán a připraven položenými bednícími deskami. 
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Obr. 46 - Velká tiskárna (archiv autora) 

Vzhledem k délce dopravní cesty 40 m se razantně navýšila spotřeba materiálu: 

Vnitřní průměr potrubí  40 mm 
Délka dopravní cesty   40 m 
Průřezová plocha potrubí 0,00125 m2 
Objem směsi v potrubí 0,0502 m3 

Objemová hmotnost  2110 kg/m3 

Hmotnost směsi v potrubí 106 kg 
 
Z výše uvedeného výpočtu je zřejmé, že k samotnému naplnění hadice je potřeba těsně 

přes 100 kg směsi. Dále je velké množství odpadní směsi odčerpáno než se vyladí správná 

konzistence. Tento fakt nabourává představu o 3D tisku z betonu jako o bezezbytkové 

technologii. Vyhazovaná směs také obsahuje přísady, které nejsou šetrné k životnímu 

prostředí, což ve spojení s řídkou směsí před vyladěním konzistence může zapříčinit poškození 

přírody v místě tisku. 

Pro chod tiskárny je nutná přípojka elektrické energie a přívod vody. K obsluze stroje 

je potřeba alespoň 3 proškolených osob. První osoba má na starosti dávkování suché směsi do 

míchačky a kontrolu množství dávkované vody. Druhý člověk má na starosti software zařízení, 

kdy pomocí ovládacího panelu ovládá všechny součásti stroje od rychlosti čerpadla po 

kontrolu množství směsi v přečerpávací nádržce a spuštěný G-code. Pomocí úpravy kódu lze 

na místě dle schopností člověka měnit zdrojový kód a tím například rychlost projíždění stroje 

zatáčkami. Poslední člověk má na starosti fyzickou přípravu podkladu pro tisk (odstranění 

přebytečného materiálu, vody, čištění trysek dávkování chemie apod.).  
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Obr. 47 - Zkoušení tiskových pokynů (archiv autora) 

Čištění Velké tiskárny je v porovnání s Malou tiskárnou paradoxně snazší. Díky své 

velikosti nabízí velkou manipulační plochu pro rozebrání klíčových částí stroje. V případě Malé 

tiskárny bylo nutno manipulovat s částmi stroje na malé ploše, zde je možné zdvihnout 

potřebnou tištěnou část do pohodlné manipulační výšky. Po několika zkušebních tiscích byla 

k přečerpávací nádržce v kabelovém tunelu přivedena hadice na vodu s ruční sprškou pro 

snazší manipulaci, není tak potřeba hadici připravovat pro každý tisk.  

 

Obr. 48 - Vytištěný stěnový element (archiv autora) 
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Na Obr. 48 je vidět vytištěný stěnový element, kde je pomocí vnitřní příhradové 

konstrukce dosaženo stability i při tisku vyšších konstrukcí. 

8.5.3 Vliv počasí 

V letních měsících nastávaly velké problémy při tisku z důvodu nadměrného 

vypařování vody z vytištěné části a tím vznik trhlin. Částečným řešením byla aplikace postřiku 

prostředku proti odpařování vody. Tento postřik však nebylo možné aplikovat konstantně na 

veškerý povrch a navíc není znám vliv tohoto postřiku na přilnavost dalších vrstev. Tento 

postup byl tedy vyhodnocen jako neaplikovatelný. Ve dnech, kdy naopak pršelo, nebylo možné 

tisknout, do směsi se totiž dostávala další voda, která je nechtěná. 

U Velké tiskárny se jako velký problém ukázal i vliv větru, při vyšších rychlostech totiž 

docházelo ke kmitání vysoké příhradové části. Vítr také zanášel tiskovou plochu nečistotami 

z okolních stromů (větve, listí), což má vliv na finální podobu a vlastnosti tištěných konstrukcí 

a rychlost vysychání vytištěné směsi. 

Kombinace větru a deště také způsobila poruchu jednoho čidla, kdy nalezení a 

odstranění této závady zabralo několik hodin. 

Výše zmíněný vliv počasí se nejvíce projevil při přímém slunečním záření. Na Obr. 49 

jsou vidět svislé trhliny způsobené nadměrným vysycháním (viz kapitola 7.6.2 na straně 56). 

Pro eliminaci tohoto faktoru jsme zkusili aplikaci speciálních nástřiků omezujících vysychání, 

drobnou úpravu směsi a omezení tisku za slunečných dnů. 

 

Obr. 49 - Trhliny způsobené nadměrným vysycháním (archiv autora) 
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8.5.4 Fyzikální vlastnosti jednotlivých složek 

Jednou z významných komplikací na Velké tiskárně bylo dávkování chemie regulující 

tuhnutí směsi těsně před tiskovou hlavou. Nutnost přidávat chemii pramenila z potřeba 

upravení určitých vlastností směsi těsně před vytištěním. Zásadní problém byl ale ve 

fyzikálních vlastnostech přidávané chemie. Dávkovací mechanismus byl opatřen tryskou 

s možností regulovat průtok, pro správné množství bylo potřeba mít průtok co nejnižší, čehož 

se docílilo ponecháním minimální průtokové plochy. Chemie však i ve své specifikaci měla 

stanovenou minimální plochu pro bezproblémový průtok, která však byla větší než plocha 

trysky. Pravidelně tak docházelo k zanášení trysky a přerušení přívodu chemie.  

Pro odstranění stačilo otevřít trysku na větší průtok, jenže nově dávkované množství 

mělo negativní vliv na vlastnosti směsi. Finálním řešením bylo ponechání většího průtoku 

trysky a naředění dávkované chemie s vodou. Nejedná se ale o optimální řešení, jelikož se do 

směsi dostává nadbytečná voda, jejíž efekt je ale méně škodlivý než nadměrné množství 

přidávané chemie. 

8.5.5 Výsledek 

Pro úspěšné splnění výzkumného projektu bylo zapotřebí vytisknout samostatně stojící 

objekt, který může sloužit pro bydlení. Po několika zkušebních tiscích, kdy probíhal tisk 

jednotlivých segmentů, se podařilo vytisknout nosnou konstrukci malého objektu. Pro 

vytištění byly použity také předem vyrobené vyztužené překlady (viz kap. 8.9). 

Aby bylo možné objekt přemístit z prostoru tisku bez rozebrání tiskárny, byl vytvořen 

ocelový rošt s půdorysnými rozměry finální konstrukce (viz Obr. 50), na který byl objekt 

vytištěn. 
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Obr. 50 - Nosná konstrukce pro transport objektu (archiv autora) 

Na Obr. 51 je vidět finální konstrukce umístěná na ocelovém roštu. Překlady nad otvory 

byly vytištěny s předstihem a uloženy na místo v průběhu tisku. Na objekt byl následně osazen 

dřevěný krov s krytinou z pálených tašek.  

 

Obr. 51 - Výsledek projektu (11) 
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8.6 Vizuální popis vzorku 

Při prozkoumání vzorků prostým okem je potřeba vyhodnotit celistvost vzorku, počet 

vrstev, stav jejich styčné plochy, či pórovitost. Důležitým prvkem je výskyt trhlin po výšce 

vzorku. 

Z estetického hlediska je důležitá barevná stálost po výšce výtisku (na Obr. 51  je vidět 

drobná změna barvy v jednotlivých vrstvách). Barevnost nehraje podstatnou roli v případě, že 

se počítá s následnou povrchovou úpravou, která rozdíly zakryje. 

8.7 Laboratorní část – rané vlastnosti směsi 

Na základě postupujícího výzkumu jsme uskutečnili několik experimentů zkoumající 

vlastnosti jak čerstvé, tak zatvrdlé směsi a to jak na laboratorních tělesech, tak na vzorcích 

získaných ze zkušebních tisků na Malé tiskárně. 

8.7.1 Počátek tuhnutí – Vicatova metoda 

Jedním z nejdůležitějších faktorů ovlivňující 3D tisk je doba začátku tuhnutí a jeho 

celková doba. Tyto parametry nám říkají, po jaké době můžeme bezpečně tisknout další 

vrstvu. Ke zjištění se používá Vicatův přístroj (viz Obr. 19 na straně 31), který pomocí odporu 

směsi k penetraci jehlice stanovuje tyto doby.  

Na následujícím grafu č.1 modrá část sloupce určuje čas, za jaký směs začala tuhnout a 

červená část určuje celkovou dobu tuhnutí. U vzorků s chybějící červené části nebyl konec 

tuhnutí změřen. 

Z výsledků je patrné, že největší vliv na rychlosti tuhnutí má poměr zvolených pojiv a 

při nejrychlejší konstelaci bylo dosaženo konce tuhnutí za méně než hodinu. Laboratorně se 

tento výsledek jevil jako nejlepší vhodný, při reálných pokusech na Malé tiskárně však tato 

rychlost způsobovala více problémů (tuhnutí v prostojích mezi mícháním a čerpáním apod.) 

než užitku a muselo být přistoupeno k modifikaci směsi, pro dosažení tuhnutí pomalejšího. 
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Graf č. 1 - Počátky a konce tuhnutí směsí 

8.7.2 Vývoj pevnosti 

Dalším důležitým údajem pro návrh směsi bylo její chování v prvních několika hodinách 

od smíchání s vodou. Jedním ze základních potřebných údajů je pevnost v tlaku v rané fázi a 

to z důvodu schopnosti nést další vytištěné vrstvy.  

Hlavním faktorem pro vývoj pevnosti v laboratorním prostředí je množství a typ 

přidaného urychlovače. V reálných podmínkách se přidává vliv počasí, oslunění a větru. 
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Pro tento účel byl proveden test vývoje pevnosti v průběhu 28 dnů od zamíchání. Bylo 

zvoleno 13 různých směsí s různým poměrem pojiv a množstvím přidaných přísad. Přehled 

výsledků je patrný z Graf č. 2, kdy je patrné, že po několika dnech všechny dosáhly pevnosti 

v tlaku přes 30 MPa. 

 

Graf č. 2 - Vývoj pevnosti v tlaku v 28 dnech 

Od každé směsi bylo vytvořeno celkem 9 kusů trámců o rozměrech 40x40x160 mm, na 

jejichž úlomcích byla zkoušena pevnost v tlaku. Pro každý časový okamžik byly vyzkoušeny 2 

úlomky a hodnota zprůměrována. 
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Graf č. 3 - Vývoj pevnosti v tlaku v prvních 8 hodinách 

Na Graf č. 3 je přiblížen vývoj v prvních osmi hodinách od zamíchání směsi s vodou. 

V prvních dvou hodinách byly vzorky na hranici testovatelnosti, s postupem času nabývaly na 

pevnosti a jejich manipulovatelnost se výrazně lepšila.  

Vzorek s pocitově nejlepší konzistencí, chováním a rychlým nárůstem pevnosti byl 

vzorek s číslem 8. S touto směsí probíhaly další testy a modifikace. 
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Na základě pokusů s vývojem pevnosti v počátečních hodinách byla odvozená směs 

s pracovním označením „P“, se kterou probíhaly další testy, kdy za stálého poměru w/c = 0,3 

bylo přidáváno různé množství urychlovače tuhnutí, vzorky však neprokazovaly významnější 

rozdíly v chování. 

 

Graf č. 4 – Navazující výzkum na směsi č. 8 

8.8 Pevnost v tlaku vytištěných vzorků 

V další části jsme se zaměřili na zjištění pevnostních charakteristik vytištěných kusů a 

to jak na malých odřezcích, tak na částech celých stěnových konstrukcí.  

V současné době však neexistuje sjednocený postup zkoušení mechanických vlastností 

vytištěných prvků, nabízí se proto dvě varianty postupu. 

8.8.1 Způsoby zkoušení 

První z nich je přizpůsobení zkoušení klasickým testům krychlí a kvádrů. Z vytištěného 

vzorku se tedy vyříznou krychle o délce hrany 50 mm a kvádry 40 x 40 x 160 mm. Následně se 

vzorky mohou zkoušet jako klasické vzorky ztvrdlých malt. Podmínkou je nicméně dostatečná 
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velikost vytištěných provazců, příprava vzorků je navíc náročná a je ztracen základní princip 

3D tisku ve smyslu proměnného řezu viz Obr. 52.  

 

Obr. 52 - Proměnlivý průřez vzorku s kruhovým průřezem provazce [5] 

Další možností je vytištění objektu ve tvaru krychle/válce (viz Obr. 53) s následným 

zarovnáním dvou protilehlých ploch pro možnost zkoušení v klasickém lisu.  

Při takovýchto zkouškách byl zaznamenán [5] pokles pevnosti v tlaku o 16 % oproti 

válcům ze stejné směsi vytvořené klasickým způsobem. Příčinami může být například 

nedokonalé spojení jednotlivých vrstev nebo proměnlivý průřez prvku po výšce, způsobený 

kruhovým průřezem tištěného provazce (Obr. 52). 

 

Obr. 53 - Vytištěný válec ve zkušebním lisu [5] 
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Nejpřirozenějším způsobem zkoušení pevnosti v tlaku zůstává použití vzorku z reálné 

konstrukce. Po vytištění několika vrstev se uřízne úsek požadované délky a připraví pro 

zkoušení. Příprava spočívá v zarovnání horního a dolního povrchu pro správné usazení do lisu. 

Zarovnání v případě naší laboratoře probíhalo pomocí zarovnávací brusky Form+Test PSM 

3/230 (viz Obr. 54), přičemž u každého vzorku bylo zapotřebí zbrousit různě silnou vrstvu. 

 

Obr. 54 - Zarovnávání kontaktních ploch 

 Z toho důvodu vznikly vzorky o různých rozměrech (viz. např. Obr. 59 na straně 82). Je 

tedy nutné přistoupit k sjednocujícímu koeficientu. Neville ve své knize [45] nabízí koeficient 

pro porovnání válců různých průměru a výšky (Obr. 55), pro tento účel se jedná o dostatečné 

přirovnání. 
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Obr. 55 – Pomocný převodník pro různě veliké vzorky [45] 

Pomocí vzájemného poměru mezi výškou a průměrem (v tomto případě tloušťkou 

stěny) se pomocí křivky z Obr. 55 odečte na svislé ose součinitel „k“, kterým se přenásobí 

výsledná pevnost v tlaku. U 3D tisku z betonu však nastává otázka, jakou šířku vzorku zvolit 

(viz. Obr. 52). Z pozorování při tlakových zkouškách však je patrné, že dochází k odlupování 

sečnových částí provazce (Obr. 56) a ty tedy nemají vliv na únosnost. Pro finální výpočet 

únosnosti tedy je vhodné zvolit rozměr „reduced thickness“. 

 

Obr. 56 - Odlupování sečnové části, fotografie z probíhající zkoušky (archiv autora) 
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Pro zjištění pevnosti v tlaku vytištěného prvku posloužilo několik kusů zkušebních 

obdélníků, ty jsme rozřezali na menší kusy určené ke zkoušení. 

 

Obr. 57 – Jeden z vytištěných obdélníků 

Rozřezané vzorky (Obr. 58) byly určeny pro dva typy zkoušení a to pro pevnost v tlaku 

a pevnost v tahu za ohybu. 

 

Obr. 58 - Obdélník rozřezaný po 10 cm 

Vzorky byly 10 cm dlouhé, výška byla od 147 do 193 mm a tloušťka se po výšce průřezu 

proměňuje vlivem pokládání vrstev. Proměnná výška je způsobena procesem zarovnávání 

protilehlých zkušebních ploch (viz Obr. 54). Vzhledem k nepravidelnosti vzorku probíhá 
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zarovnávání u každého kusu zcela individuálně za účelem dosažení optimálního tvaru pro 

zkoušení. 

 

Na Graf č. 5 jsou názorně zobrazeny různé výsledky zvolené pro výpočet zatěžovací 

plochy při zkouškách pevnosti v tlaku. Jednalo se o pokus s celkem 23 vzorky o různých 

rozměrech, včetně různě širokých vrstev. Zelenou barvou jsou označeny výsledky s použitím 

„Nominal thickness“, červeně s „Reduced thickness“ a modře „reduced thickness“ 

přenásobené koeficientem „k“ pro každý vzorek viz vzorec 5. 

𝑓𝑐𝑘,𝑘 = k ∙
𝐹

𝐴
                                                                  (5) 

 

 

Graf č. 5 - Porovnání tlakových pevností vzorků 
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Z grafu plyne relativně velký rozdíl v pevnostech i mezi vzorky z jednoho kusu 

obdélníku. Důvodem může být nedokonalé zarovnání protějších ploch či geometrie samotných 

vzorků. Průměrná hodnota pevnosti v tlaku odřezků činí 36,8 MPa, což je 53,6 % pevnosti 

samotné matrice. 

Na Obr. 60 je zobrazen zkušební vzorek před a po zkoušení, jak je z obrázku patrné, 

výsledek se často blížil tvaru přesýpacích hodin, které jsou typické pro běžné tlakové zkoušky.  

8.8.2 Pevnost v tahu za ohybu 

Pevnost v tahu za ohybu byla provedena na zkušebních vzorcích šířky 5 cm se 

zabroušenými ložnými plochami (kvůli správnému dosednutí na podpěrné válečky zkušebního 

zařízení). Rozpon zatěžovaných vzorků byl 150 mm. Zkouška byla provedena pouze na 2 

vzorcích pro ověření správnosti a proveditelnosti měření. U obou vzorků však došlo k porušení 

při malé zatěžovací síle, která při převodu na pevnost v tahu za ohybu porušila vzorek při 

tahovém napětí 0,7 MPa při rychlosti zatěžování 0,3 mm/min.  

Vzorek se při zatěžování porušil přesně v místě styku dvou na sebe nanesených vrstev 

téměř „čistým řezem“, tzn. na oddělených vrstvách není známka toho, že by se odloupla i část 

sousední vrstvy (viz. Obr. 61). Tento styl porušení je známkou nedokonalého provázání 

provazců. 

Obr. 60 - Tlaková zkouška před a po 
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Obr. 61 - Zkouška pevnosti v tahu za ohybu 

Na základě nepříznivých výsledků pevnosti v tahu za ohybu byla směs modifikována o 

další látku zlepšující přilnavost. 

8.8.3 Zkouška mrazuvzdornosti & dynamický modul pružnosti – ultrazvuková metoda 

Pro zjištění chování vzorků v návaznosti na působení záporných teplot v kombinaci 

s ledem byla použita klimatická komora, ve které byly uskladněny vzorky a cyklicky zatěžovány 

vodou a mrazem. Před počátkem této fáze bylo vyrobeno množství zkušebních vzorků, kdy na 

části referenčních vzorků byly vyzkoušeny parametry jako pevnost v tahu za ohybu, pevnost 

v tlaku a objemová hmotnost. Po působení určitého počtu cyklů došlo k opětovnému měření 

parametrů a porovnání s referenčními vzorky. 

Souběžně se zkouškou mrazuvzdornosti proběhlo nedestruktivní měření dynamického 

modulu pružnosti pomocí ultrazvuku. Měření bylo provedeno před uložením do klimatické 

komory a poté vždy po uplynutí několika mrazících cyklů. 

Pro testy bylo vyrobeno celkem 6 sad vzorků zkušebních trámců 40x40x160 mm vždy 

po 15 kusech od jedné směsi, celkem tedy 90 vzorků. Část vzorků byla zkoušena v týdenních 

rozestupech, část byla uložena na zmrazovací proces. Z výsledků na Graf č. 6 vyplývá, že nižší 
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vodní součinitel má pozitivní vliv na pevnost v tlaku a množství urychlovače na pevnost naopak 

nemá lineární vliv. 

Vzorky, které podstoupily zmrazování, vykazují lepší vlastnosti než referenční vzorky, 

pravděpodobně vlivem dodatečného ošetřování nasáknutím vody z vodní lázně a následnou 

hydratací zbývajících cementových zrn. 

 

Graf č. 6 - Pevnost v tlaku vzorků po zmrazovacích cyklech 

Měření dynamického modulu pružnosti je doplňkovou metodou pro nedestruktivní 

zjištění jakosti betonu a odhadu jeho pevnosti. [61] Cikrle v tomto článku uvádí, že betony 

s rychlostí šíření ultrazvuku o rychlosti nad 4500 m/s lze všeobecně považovat za výborné, 

mezi 3700 a 4500 m/s za betony dobré. Zkušební vzorky z tohoto výzkumu měly průměrnou 

hodnotu 4332 m/s a to v průměru pro odečítání před zmrazovacími cykly i s průběžným 

měřením po 50 a 100 cyklech. 

Dynamický modul pružnosti v Graf č. 7 byl vypočten podle vztahu z ČSN 73 1371 
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Graf č. 7 - Dynamický modul pružnosti 

Z výsledků je patrné, že vzorky s nižším vodním součinitelem vykazují vyšších hodnot 

než vzorky s w/c, což koresponduje s destruktivními zkouškami pevnosti. Obdobně zmrazovací 

cykly mají pozitivní vliv na dosažené výsledky. 
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Pevnost v tlaku stěnových dílců 

V další fázi výzkumu jsme přistoupili k testování pevnosti v tlaku stěnových dílců o 

půdorysných rozměrech 750 x 320 mm a výšky 330 mm (15 vrstev po 22 mm). Zatěžování 

probíhalo na lisu se zkušební plochou 500 x 600 mm, zatěžovací plocha obrazce byla zhruba 

0,126 m2.  

 

Obr. 62 Schéma zatěžování stěnového dílce 

Zatěžovací plocha byla před testováním zarovnána jemnou maltovou směsí pro 

zajištění rovné kontaktní plochy. Pro zkoušení byl použit lis EDB 400, na základě zatěžované 

plochy a známé pevnosti v tlaku směsi na malých trámcích byla stanovena odhadovaná 

zatěžovací síla na 4400 kN. Výsledná hodnota se ale pohybovala kolem 1280 kN, což je 

významně méně. Jedním důvodem můžou být geometrické nedokonalosti prvku, v tomto 

případě se ale nejspíše jedná o směs, kde bylo vadně dávkováno množství chemie upravující 

vlastnosti. Vzorky jsou už svým zabarvením odlišné od většiny vytištěných prvků. Tento 

problém poukazuje na limity a nebezpečí použité technologie dávkování přísad. 
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Obr. 63 - Zkouška pevnosti stěnového segmentu v tlaku 

Zkoušeny byly celkem 4 dílce s téměř shodnými rozměry. Průběh porušení byl u všech 

vzorků podobný, projevoval se rozvojem svislých trhlin v místech okrajů zatěžovací plochy a 

odlupování záhybů (viz rozdíl šířek na Obr. 52). Výsledné pevnosti dosahovaly 16,9 MPa. 

 

Obr. 64 - Odlupování záhybů provazců 

Na Obr. 64 je patrné odlupování záhybů, což je způsobeno stlačováním jádra průřezu 

při působení tlaku. 
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8.8.4 Objemové změny směsi ve fázi tuhnutí 

Tato práce byla provedena za pomoci mého vedoucího Doc. Ing. Jiřího Litoše, Ph.D. 

z Experimentálního centra Fakulty Stavební ČVUT. 

Experiment spočívá z umístění čerstvě namíchané směsi do vlnovcové formy tvořené 

zvlněnou gumou umožňující prodloužení i zkrácení vzorku ve směru osy „z“. Na vzorku je 

umístěná kovová destička, na níž dopadá laserový paprsek kontinuálně měřící délkové změny, 

ve vzorku je zároveň umístěn teploměr zaznamenávající teplotní změny. Vzorek se nechá 

v komoře po dobu několika dní, kdy dochází k autogennímu smršťování.  

 

Graf č. 8 - Délkové změny v úvodních fázích tuhnutí 

Pro výzkum byla opět využita směs s označením „P“ opět s různým dávkováním vody a 

urychlovače. Z hlediska využití pro 3D tisk není příliš podstatná teplota vzorku jako objemové 

změny. Teplota byla měřena pouze u vzorků s vodním součinitelem 0,3. Z Graf č. 8 je patrné, 

že dochází ke zvýšení teploty o zhruba 6 °C a to v maximu po přibližně 19 hodinách od smíchání 

vody s cementem. 
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Graf č. 9 - Objemové změny, w/c = 0,3 

 

Graf č. 10 - Objemové změny, w/c = 0,35 

 

Graf č. 11 - Objemové změny, w/c = 0,4 
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Graf č. 9 až Graf č. 11 zobrazují objemové změny zkoušených vzorků. Nejzřejmějším 

výsledkem je výrazný vliv přidaného urychlovače na objemové změny. V případě vzorku s w/c 

0,35 a 1% urychlovače nedochází k téměř žádným objemovým změnám, naproti tomu u vzorku 

s w/c 0,35 i 0,4 a 2% urychlovače dochází k objemovým změnám téměř 4,5 mm/m, což je 

hodnota neaplikovatelná pro reálné konstrukce. 

Jasným výsledkem plynoucí z těchto testů je snaha co nejvíce omezit nutnost přidávání 

urychlovače tuhnutí. 

8.9 Funkční vzorek 

Jedním z cílů projektu bylo vytvoření funkčního vzorku3, který bude vytvořen pomocí 

vyvinuté směsi a sestaveného stroje. Pro tento účel byl vybrán kritický prvek pro dokončení 

plnohodnotné stavby a to vyztužený překlad. Jedná se o prefabrikovaný výrobek ve dvou 

různých délkách (1200 mm a 1500 mm) a výšce 3 vrstev s celkovou výškou 60 mm. Tahová 

výztuž byla tvořena svařovanou sítí z prutů o průměru 6 mm v rozestupech po 100 mm. Výztuž 

byla do překladu vložena po vytisknutí spodní vrstvy a následně přetisknuta dalšími dvěma 

vrstvami. Stroj umožňuje výrobu více překladů najednou.  

 

Obr. 65 - Vložení výztuže do překladu 

 
3 Takový výrobek, přístroj nebo vzorek biologického charakteru, jehož vývoj byl cílem řešení projektu 

aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací nebo jiných aktivit aplikovaného VaVaI (Výzkum, Vývoj 
a Inovace). Podmínkou je novost a unikátnost návrhu funkčního vzorku, která je doložitelná technickou nebo 
obdobnou dokumentací výsledku. 
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Pro splnění podmínek funkčního vzorku je nutné stanovit parametry, které definuje 

příslušná norma. V tomto případě se jedná o ČSN EN 845-2+A1, tedy „Specifikace pro 

pomocné výrobky pro zděné konstrukce – Část 2: Překlady“ [62], která stanovuje základní 

požadavky. Konkrétní popis postupu zkoušení únosnosti v ohybu a ve smyku popisuje ČSN EN 

846-9 [63]. 

Grafické znázornění sestavy pro zatěžování ohybem je na Obr. 66. Norma umožňuje 

více variant zatěžování pro stanovení únosnosti v ohybu a to rovnoměrné spojité zatížení, 

zatížení čtyřmi osamělými břemeny nebo zatížení dvěma osamělými břemeny. V našem 

případe jsme využili variantu se dvěma břemeny. 

 

Obr. 66 - Zatěžování ohybem dle [63] 

Stanovení únosnosti ve smyku je popsáno postupem jako na obrázku Obr. 67. 

 

Obr. 67 Zatížení smykem dle [63] 

Kromě stanovení únosnosti v ohybu a ve smyku stanoví [62] další parametry, které je 

nutné deklarovat, jedná se o: 
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Rozměry  délka (odchylka 15 mm) šířka výška (5 mm); přímost a zakřivení 
Hmotnost celková hmotnost a hmotnost na jednotku plochy překladu 

v pohledu (odchylka 5%) 
Zabudovaná délka musí se deklarovat, min. 100 mm 
Okamžitý průhyb pokud je významný, musí být stanoven při třetině únosnosti 
Trvanlivost  výztuž ochráněna proti korozi 
Pronikání vlhkosti a osazování info o správném postupu pro zamezení proniknutí 

vlhkosti 
Tepelné vlastnosti info a tep. vlastnostech materiálů dle EN 1745 
Mrazuvzdornost pokud beton splňuje XF1, tak je překlad mrazuvzdorný 
Požární odolnost buď dle zkoušek EN 13501-2, nebo dle tabulkových hodnot dle 

norem 
Nasákavost Buď koeficient nasákavosti vlivem kapilární vzlínavosti, nebo 

počáteční míra jímavosti; ČSN EN 772-11 
Propustnost vodní páry koeficient difuze vodní páry dle EN 1745 (horní a 

spodní hodnota) 
Nebezpečné látky může být požadováno (obsah, případně uvolňování) 
 

 
Průběh zatěžovací zkoušky je znázorněn v Graf č. 12 a 13. Z průběhu zkoušek je patrné, 

že většina nosníků vykazuje stejné chování s obdobnými průhyby. Tvar překladů po deformaci 
je patrný z Obr. 68. 

 

Graf č. 12 - Zatížení ohybem - vzorky M 
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Graf č. 13 - Zatížení ohybem - vzorky V 

Na Obr. 68 je vidět zkušební sestava zatěžovací zkoušky ohybem. Zatížení bylo vnášeno 

pomocí hydraulického lisu a ocelového nosníku roznášejícího zatížení na zatěžovací body. 

 

Obr. 68 - Překlad po porušení 
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9 BOZP 

Nedílnou součástí všech nových technologií je hledisko bezpečnosti práce. Tímto 

tématem se v rámci Průmyslu 4.0 zabývá např. publikace Výzkumného ústavu bezpečnosti 

práce [64], která zmiňuje především nebezpečí v interakci člověka se stavebními roboty. 

9.1 Riziková místa 

Na základě zkušeností z provozu 3D tiskárny zde vypisuji možné druhy zranění, které 

mohou při provozování 3D tisku z betonu nastat. Tato riziková místa se vztahují především 

k tiskárnám pracujících v kartézské soustavě souřadnic. Zároveň navrhuji možná opatření, 

která mohou zabránit nechtěným úrazům. 

9.1.1 Náraz stroje do člověka 

V rámci bezpečnosti práce by se neměly osoby pohybovat v prostoru pohyblivých 

strojů, 3D tisk z betonu však v určitých případech může přítomnost člověka v procesu výstavby 

přímo vyžadovat (ruční vkládání výztuže mezi tištěné vrstvy, pokládání překladů nad otvory, 

aplikace ochranných postřiků, …)  K nárazu pohyblivé části stroje do člověka může dojít 

převážně ze dvou důvodů.  

Prvním může být nepozornost dělníka při konání pracovní činnosti v prostoru 

pohybujícího se stroje (např. pokládá překlad nad otvor a nevšimne si blížící se tiskové hlavice). 

Druhým případem může být softwarová chyba, kdy se tisková hlava může náhle vydat 

nečekaným směrem a nečekanou rychlostí z důvodu chybně připraveného zdrojového 

souboru. 

Nejúčinnější eliminací takovýchto rizikových momentů může být pohyb osob 

v tiskovém prostoru stroje pouze při vypnutém tisku. V případě nutnosti pohybu u tiskárny za 

chodu je nutné mít u tiskárny dalšího technika dohlížejícího na vzájemný pohyb osob a tiskárny 

s tlačítkem na okamžité zastavení tisku. Omezení softwarových chyb je možné provést 

kontrolou na počítačové simulaci pohybu tiskárny. 
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Obr. 69 - Pohyb osob v prostoru probíhajícího tisku 

9.1.2 Poranění pohybem stroje po kolejnici   

Konstrukce stroje se může pohybovat po kolejnicích, které jsou ve výškové úrovni 

člověka. Při nepozornosti může dojít i k amputaci končetin vlivem pohyblivých ocelových kol. 

Jako vhodné opatření pro zabránění poranění je vhodné umístit kolem bezpečnostní 

rám s tlakovým čidlem, které by při nárazu stroj zastavilo. 

 

Obr. 70 - Kola pohybující se po kolejnici 
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9.1.3 Kontakt s chemikáliemi 

Je pravděpodobné, že většina tiskáren bude pro požadované vlastnosti směsi 

vyžadovat aplikaci chemikálií, které mohou být vznětlivé, výbušné, jedovaté či jinak škodlivé 

pro člověka. 

Chemikálie musí být uskladněné na bezpečných místech (dle typu chemikálie), 

v prostoru tiskárny je zákaz kouření či práce s otevřeným ohněm i zákaz požívání alkoholu. 

Manipulovat s chemikáliemi mohou jen proškolené osoby. 

9.1.4 Práce ve výškách 

Při provozování tiskáren může dojít k nutnosti vykonávání práce ve výškách. Může jít 

např. o kontrolu konzistence směsi (viz Obr. 71), čištění přečerpávací nádoby či servis výše 

uložených částí stroje.  

Práce ve výškách nesmí být prováděná na pohybujícím se stroji, optimálně by mělo být 

namontováno bezpečnostní zábradlí, případně systém kotvení pro člověka s bezpečnostním 

postrojem. 

 

Obr. 71 - Jeden z možných případů práce ve výškách při 3D tisku 
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9.1.5 Poranění při dávkování směsi 

Plynulého dávkování směsi je ve většině případů dosaženo pomocí šnekových 

čerpadel, které jsou ze své podstaty tvořeny rotační částí. Tato čerpadla mají často své 

pohyblivé části volně přístupné a hrozí tedy poranění při manipulaci.  

Pro zamezení úrazů se do prostoru čerpadel nesmí zasahovat rukou ani nářadím při 

jejich chodu. Při nutném zásahu do stojícího čerpadla musí být odpojeno od el. proudu. 

 

Obr. 72 - Pohled do přečerpávací nádoby s pohyblivým šnekem dávkující směs 

9.1.6 Elektrický proud 

Tiskárny jsou sofistikované stroje obsahující velké množství čidel a elektrických 

rozvodů, pracují navíc s vlhkou látkou a často pod otevřeným nebem. 

Všechny vodivé části musí být uzemněny a chráněny dostatečným jištěním. 

9.1.7 Ztráta stability vytištěné konstrukce 

Při tištění vysokých konstrukcí může dojít ke ztrátě stability konstrukce a to z několika 

důvodů. Může jít například o náraz tiskové hlavy do již hotové konstrukce, nedostatečně 

kvalitní vrstva, po které se smýkne horní část, působení větru apod.  

V případech, kdy se tisknou vysoké konstrukce, které potenciálně mohou zavalit 

pracovníka, musí být pohyb v jejich blízkosti omezen na nejnutnější minimum. 
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9.2 Osobní ochranné pracovní pomůcky 

3D tisk z betonu nevyžaduje ve většině případů (kromě např. manipulace 

s chemikáliemi) speciální ochranné pomůcky. Základem je pevná obuv, pracovní oděv 

s dlouhými nohavicemi i rukávy, reflexní vesta, rukavice, přilba a ochranné brýle. 

10 FINANČNÍ ASPEKT 

Jedním z argumentů pro podporu této technologie je úspora času, materiálu, financí a 

lidských zdrojů. Z hlediska financí a lidských zdrojů jde o velmi zajímavou problematiku, která 

si zaslouží důkladnější rozpracování. 

10.1 Obsluha stroje 

V průběhu prací s Malou a Velkou tiskárnou jsem došel k obecnému názoru, který je 

graficky znázorněn na Graf č. 14. 

 

Graf č. 14 - Symbolický graf požadované kvalifikace pracovníků 

Jedná se o silné zjednodušení, nicméně princip je jasný. Pro provoz zařízení pro 3D tisk 

betonu je zapotřebí menší množství vysoce kvalifikovaného personálu, než při výstavbě 

tradičními technikami.  

Kvalifikace neznamená vzdělání, ale zkušenosti s danou technologií a materiálem. 

Člověk obeznámený s funkcemi jedné tiskové technologie nemusí nutně ovládat systém 
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technologie podobné, ale jiné. Tyto klíčové pozice jsou tedy těžko nahraditelné a od toho se 

odvíjí cena jejich práce. Cena za kvalifikovaný personál tak může převýšit ušetřené finance za 

menší množství méně kvalifikované pracovní síly. Tiskárna potřebuje minimálně 3 odborné 

profese a to: 

1. Strojní technik  – Jeho zodpovědností je bezpečný a plynulý chod stroje. Jelikož 

se jedná o složitý mechanismus s velkým množstvím čidel, motorů a čerpadel, u 

kterých může dojít k poruše. „Strojař“ musí umět závady najít a odstranit. 

2. IT technik  – Má na starosti přípravu dat a jejich dávkování do tiskárny. 

V průběhu tisku může dojít k neočekávaným událostem, které zapříčiní přerušení 

tisku. Tato zdánlivě jednoduchá věc však obnáší v podstatě restart tisku poslední 

pozice. Toto a řada dalších věcí je nutno řešit in situ pod tlakem okolností a času. 

3. Materiálový odborník  – Jeho prací je kontrola kvality použité směsi. Vzhledem 

k náchylnosti směsi na okolní prostředí může mít každý projekt odlišné požadavky 

a směs bude nutné upravovat. 

10.2 Cena materiálu 

Pro alespoň základní číselné porovnání se nabízí porovnání výrobní ceny směsi 

používané pro tisk. Pokud bychom uvažovali čistě cenu za suchou pytlovanou směs, 

pohybujeme se v případě směsi vytvořené v rámci tohoto projektu kolem 20 Kč/kg bez DPH. 

Do ceny není zahrnuta částka za chemikálie dodatečně přidávané při tisku. 

Následuje otázka, s čím tuto částku porovnávat. Cena konkurenčních komerčních 

produktů určených pro 3D tisk není veřejně dohledatelná. Při srovnání s běžně dostupnými 

pytlovanými směsi betonu v komerčních sítích stavebnin vychází 1kg (ceny bez DPH) obyčejné 

směsi 30 MPa na zhruba 4 Kč/kg [65], rychletuhnoucí beton 7,95 Kč/kg [66] nebo vysoce 

specializovaná zálivková malta s redukovaným smrštěním až 27,4 Kč/kg [67]. Z výše 

uvedeného je patrné, že se cena pytlovaných směsí pro 3D tisk betonu pohybuje v horním 

cenovém spektru kolem specializovaných směsí. 
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Obr. 73 - Běžně dostupné pytlované směsi, první je obyčejný beton [65], druhý rychletuhnoucí 

[66] a třetí specializovaná zálivková směs [67] 

10.3 Ostatní náklady 

Vzhledem k rané fázi rozvoje této technologie je velmi obtížné udávat konkrétní čísla. 

V současné době je celosvětově vyvíjeno velké množství individuálních prototypů tiskáren a 

velké množství peněz je investováno do vývoje. Neexistuje ale zatím masově rozšířený systém, 

který by se dal finančně přímo srovnat s tradičními postupy. Pro potřeby zjištění celkových 

nákladů po celou životnost stavby schází velká řada parametrů, jedná se například o: 

- Náklady na vývoj stroje 

- Životnost materiálu 

- Životnost stroje 

- Náklady na údržbu stroje 

- Cena transportu a kalibrace tiskárny 

- Počet kvalifikované obsluhy 

- Náklady na modifikaci směsi dle podnebí 

- Čas technika strávený tvorbou G-code 

 

Dle Nerella et.al [16] tvoři náklady na tvorbu bednění klasického železobetonu 25-45 

% či 35-60% [52] a podle Jha [68] více než 50% všech peněz vynaložených na betonáž. Tvoří 

tak významnou položku při naceňování provedení stavby, je zatím ale nezodpovězenou 

otázkou, jestli je použití 3D tisku výhodnější. Není sice potřeba bednění, stavba však vlivem 

chybějící výztuže vykazuje větší náchylnost ke vzniku trhlin a tím kratší životnost. 
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11 PERSPEKTIVA TECHNOLOGIE 

Stavebnictví je obor, kde se zásadní inovace dějí spíše v oblasti tepelné techniky, 

úspory energie a vnitřního prostředí staveb. Hrubá stavba však neprochází zásadními 

inovacemi, technologie 3D tisku z betonu je pro mnohé významným hybatelem, který má 

potenciál radikálně změnit stavební průmysl. Autor této práce měl na začátku zpracování 

tématu podobné očekávání, s postupným získávání zkušeností, know-how a fyzických 

výsledků toto očekávání však ztrácí.  

3D tisk z betonu měla být technologie, která měla umožnit levnou a rychlou výstavbu 

v rozvojových lokalitách na celém světě, nicméně komplikovanost této technologie a hlavně 

citlivost na klimatické podmínky toto očekávání v současné době zřejmě nedokáže splnit. 

Dalším faktorem ovlivňující komplikované naplňování očekávání je cena výstavby. Je sice 

zapotřebí menší množství materiálu, jeho cena je však ovlivněna jeho složením, které musí 

splňovat často protichůdné požadavky. Dále je potřeba větší množství kvalifikovaného 

personálu.  

Další komplikací bránící zavedení této technologie do každodenního života jsou 

chybějící normy a to jak pro testování vytištěných prvků, tak pro samotný návrh. Vzhledem ke 

komplikacím s vyztužování tištěných prvků bude cesta k vytvoření norem velmi komplikovaná 

a zdlouhavá. 

Největší potenciál této technologie tak zřejmě je ve výrobě složitých architektonických 

tvarů, které by v podstatě nešlo vyrobit klasickými postupy. Může se jednat například o sloupy 

ve spirálovitém tvaru, originální mobiliář či pohledové fasády. Takto vytištěné prvky také 

mohou sloužit jako ztracené bednění pro nosné prvky. 
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12 ZÁVĚR 

Cílem této práce bylo podat co možná nejúplnější přehled aspektů a problémů spjatých 

s 3D tiskem z betonu a vyhodnotit její možný budoucí přínos pro společnost. Součástí práce 

byl vývoj samostatné technologie, konkrétně cementové matrice. V rámci výzkumu byla 

provedena řada testů na vlastnostech čerstvé i ztuhlé směsi, včetně výroby a zkoušení 

konstrukčních prvků, tedy stěnový dílec a překlad. Nejdůležitější poznatky plynoucí z této 

práce jsou: 

- I přes protichůdné požadavky na čerpatelnost a rychlost tuhnutí lze připravit 

směs, která ke vyhovující pro 3D tisk, nezbytnou součástí jsou však různé 

chemické přísady a příměsi. 

- Vzhledem k tomu, že vytištěná konstrukce není krytá bedněním, je vystavená 

působení počasí v mnohem větší míře než běžné železobetonové konstrukce. 

Dochází tak k nebezpečí vzniku smršťovacích trhlin. 

- Chybějící normy a standardizované postupy komplikují vývoj a vzájemné 

porovnávání jednotlivých technologií. 

- Zatím neexistuje spolehlivý automatizovaný způsob vyztužování, který by 

konstrukcím dával schopnost přenášet tahové síly podobně jako u klasických 

železobetonových konstrukcí. 

- Jedná se o technologii náročnou na přítomnost kvalifikované obsluhy, která 

musí být obeznámená s vlastnostmi konkrétního materiálu a možností stroje. 

- Technologie 3D tisku umožňuje vytváření nepřeberného množství tvarů, které 

by běžným postupem nebylo možné vytvořit. 

 

Z tohoto výčtu závěrů je zřejmé, že i přes význam který je této technologii v současnosti 

přikládán, je autor v současné době k jejímu potenciálu změnit stavební průmysl skeptický. 

Velká možnost využití se nabízí u tvorby komplikovaných prefabrikovaných prvků či 

uměleckých instalací. Dalším velmi zajímavým směrem vývoje je v pomoci osídlování jiných 

planet. S nesmírně komplikovanou dopravou materiálu je více než vhodné použít např. 

stávající materiál na Marsu a pomocí technologie 3D tisku ho dálkově použít na výstavbu 

zázemí pro budoucí obyvatele. 
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Nicméně jedná se o velmi zajímavý vědní i technický obor, který při odstranění několika 

kritických míst v budoucnosti opravdu může změnit stavební průmysl. Jedna z možností je 

ubírat se směrem jiného pojivového systému než využívání cementu. 
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