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ABSTRAKT 

Predmetom diplomovej práce je návrh priestorovo adaptibilnej 3D tlačiarne pre Contour 

Crafting. S cieľom zavedenia aditívnej technológie veľkých foriem do odvetvia stavebného 

priemyslu.  

 

 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ  

priestorovo adaptibilná 3D tlačiareň, betón, automatizácia stavebníctva, dizajn, 

technológia Contour Crafting, architektúra voľných foriem 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

The subject of this bachelor thesis is the design of the spatially adaptable 3D printer for 

Contour Crafting. Aiming to apply megascale aditive technology in a field of construction 

industry.  

KEYWORDS 
spatially adaptable 3D printer, concrete, automatization of construction industry, design, 

Contour Crafting technology, freeform architecture 
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1 ÚVOD 

Priestorová tlač polymérnych materiálov, aditívna technológia výroby (angl. Aditive 

Manufacturing – AM), má za sebou už viac ako tridsať ročnú históriu. V súčasnosti sa 

začína rozvíjať táto technológia v odvetví stavebného priemyslu (angl. Aditive 

Manufacturing in Construction – AMc), ktorý doposiaľ zaostával v miere automatizácie.  

Technológia označovaná ako Contour Crafting (z angl. obrys, vyrábať – CC) je jedným 

z hlavných odvetví AMc. Ako hlavný materiál pritom využíva špeciálne modifikovaný 

vysokohodnotný betón (UHPC). AMc (a teda aj CC) umožňuje 3D tlač budov alebo ich 

prvkov za zníženia rizika na životoch, nákladov, emisií a predovšetkým stavebného odpadu. 

Zároveň prináša výrazné zrýchlenie výstavby, optimalizáciu použitého materiálu a prípadne 

aj využitie v extrémnych podmienkach. Aj vďaka týmto vlastnostiam má potenciál 

produkovať seizmicky odolné stavby a tiež riešiť krízu nedostatku obydlí v krajinách 

s vysokou ľudnatosťou, či nedostatok stavebného piesku.  

Tlačiarne takéhoto typu majú tiež prelomový význam pre architektúru voľných foriem, ktorá 

bola značne obmedzená klasickými technológiami výstavby. A ponúkajú i pokročilé 

tepelnoizolačné možnosti konštrukcie stien. Aj keď sa daným problémom zaoberá komerčný 

aj akademický sektor po celom svete, zavedenie podobných zariadení do praxe sa len začína. 

To vytvára signifikantnú príležitosť na trhu, ale aj priestor pre prínos v oblasti automatizácie 

stavebného priemyslu.  

Cieľom tejto práce je navrhnúť flexibilné zariadenie, ktoré má schopnosť priestorovej 

adaptability. Tomu predchádza potreba preniknúť do podstaty novej technológie a zvoliť 

konštrukčné prevedenie danej 3D tlačiarne s čo najvyššou efektivitou a funkčnosťou. 

Primárnym faktorom ovplyvňujúcim návrh stroja je extrudovaný materiál, preto je nutné 

preskúmať jeho vlastnosti i možnosti. Nemenej významná je bezpečnosť, odolnosť, 

transportovateľnosť a udržateľnosť.  
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2 PREHĽAD SÚČASNÉHO STAVU POZNANIA 

2.1 Dizajnérska analýza 

2.1.1 Prehľad míľnikov technológie  

Aj keď sa jedná o pomerne novú technológiu, jej vývoj priniesol niekoľko významných 

bodov (viď tab. 2-1). [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] 

tab. 2-1 Míľniky technológie AMc 

Míľniky technológie 

1994 USA                         Prvé patenty – Univerzita v Južnej Kalifornii  

 

2016 Čína                         Dvojposchodová vila – Huashang Tengda  

 

2017 Španielsko                 Most pre peších – IAAC a D-Shape ent. 

 

2017 USA / Rusko              Minimalistický obytný dom – Apis Core 
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2.1.2 Prehľad zariadení  

Za predchodcu moderných zariadení možno pokladať tzv. Wall Building Machine (z angl. 

Stroj na stavbu stien), ktoré zostrojil vynálezca a továrnik William E. Urschel už v roku 1930 

v USA. [12] 

 

obr. 2-1 William Urschel Wall Building Machine [12] 

Metóda hodnotenia 

V knihe Deconstructing Product Design (z angl. Rozbor produktového dizajnu) autor 

ponúka prístup k hodnoteniu dizajnu rôznorodých produktov tak, aby toto hodnotenie bolo 

systematické a umožňovalo vzájomné zrovnávanie. Za týmto účelom je vopred vytýčených 

5 kvalitatívnych hodnôt, ktoré sú zhodnotené pre každý produkt, vďaka čomu je možné dôjsť 

k objektívnejším výsledkom. Tieto všeobecné hodnoty sú doplnené o špecifický pohľad na 

jednotlivé významné časti daného produktu. [13] 

Na obr. 2-2 je znázornená legenda piatich kvalitatívnych hodnôt, na základe ktorých je 

prevedené hodnotenie nasledujúcich produktov od 1 do 5 bodov. V prípade hodnotenia ceny 

môže nastať prípad, že výrobca neuvádza takýto údaj, alebo zariadenie nie je určené pre 

komerčný trh, takže daný produkt nie je možné hodnotiť (šrafy). 

 

obr. 2-2 Legenda hodnotenia (šrafy – chýbajúce údaje od výrobcu) 
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Pri hodnotení estetického pôsobenia produktu je takmer nemožné vyhnúť sa subjektívne 

skreslenému pohľadu hodnotiaceho. Bodové hodnotenie poskytuje prinajmenšom 

jednoduché zrovnávanie tvarovo, často i funkčne odlišných produktov.  Kedy 1 bod 

predstavuje najmenej príťažlivý produkt a 5 bodov ten najpríťažlivejší. 

Funkčnosť je v tomto prípade hodnotená predovšetkým na základe priestorovej adaptability, 

funkčných dosahov a aplikovateľnosti v oblasti architektúry voľných foriem.  

Užívateľská použiteľnosť znázorňuje predovšetkým jednoduchosť ovládania ako aj 

množstvo ľudskej práce, ktorú je nutné vykonať, aby bolo dané zariadenie uvedené do 

chodu.  

Prostredie stavby je charakteristické prašnosťou a nespevneným podložím, a preto 

akékoľvek stavebné stroje musia byť pripravené na takéto podmienky. Túto odolnosť určuje 

aj krytovanie vnútorných súčastí a robustnosť konštrukcie. 

Najlepšiu cenovú dostupnosť, 5 bodov, dosahujú zariadenia s najnižšou cenou. To znamená, 

že čím sú vyššie obstarávacie náklady, tým horšie hodnotenie produkt získava.  

   

Apis Cor 

Cena: 250 000 USD.  

Piestová noha (1) je vhodne prekrytá flexibilnou membránou, ktorá ju chráni pred 

znečistením. Napriek tomu, že pôsobí robustne, nepôsobí dostatočne stabilne v porovnaní 

s maximálne vysunutým ramenom, čo vnáša do celkovej kompozície isté vizuálne napätie. 

To mierne vyrovnáva malé protizávažie (3) podporené výraznou žltou farbou a umiestnením 

loga.  

Žltá farba sa zároveň vhodne nachádza aj na zvyšných komponentoch, ktoré sú pri práci 

v pohybe a má tak výstražnú funkciu. Zvyšná konštrukcia ramena (2) je nekrytovaná 

a pôsobí skôr ako zariadenie určené na prácu v hale. V exteriéri môže totiž jednoducho 

dochádzať k znečisteniu mechanizmov, čo zvyšuje nároky na údržbu a čistenie. [14] 

Z estetického pohľadu sa jedná o príťažlivé riešenie spomedzi konkurencie a to hlavne 

veľkým zjednodušením samotnej technológie. Vďaka tomu si mohol výrobca dovoliť 

pomerne vzdušné spracovanie, ktoré odľahčuje zariadenie. Nevýhodou je absencia vlastného 

podvozku, čo kladie vyššie nároky na prácu obsluhy pri premiestňovaní.   
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obr. 2-3 Apis Cor zariadenie [11] 

MIT 

Massachusettský technologický inštitút dáva svojmu zariadeniu väčšiu flexibilitu a to jednak 

umiestnením na pásový podvozok (1). Mohutné sklopné oporné ramená, o ktoré je podvozok 

doplnený, pôsobia stabilne a robustne.  

 

Využitím malého robotického ramena na konci dosahovej konštrukcie (2) získava zariadenie 

možnosť kompenzácie nepresností. Tvarovo toto robotické rameno však pôsobí nesúrodo 

oproti celku. Aj keď jeho odlišná farebnosť je prínosná, keďže plní výstražnú funkciu, 

nakoľko sa nachádza na konci celej pohyblivej sústavy. Ďalšie a zároveň prevažujúce farby 

sú čierna a biela. Táto kontrastná kombinácia pôsobí síce elegantne, ale pre prostredie stavby 

je biela nevhodná z dôvodu viditeľnosti nečistôt. [15] 
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Zariadenie je z prevažnej časti nekrytované (3), z praktického hľadiska je nutné komponenty 

chrániť pred znečistením a poškodením, predovšetkým pri použití v exteriéri. Naviac 

množstvo rozdielnych nekrytých komponentov zanecháva nesúrodý dojem.  

 

 

obr. 2-4 MIT zariadenie [15] 

 

Big Delta Wasp 

Cena: 100 000 - 250 000 USD.  

Samotnú konštrukciu delta tlačiarne možno pokladať za opticky zaujímavú, vzhľadom na 

to, že ju tvoria 3 piliere (1), čo vytvára trojuholníkovú kompozíciu, ktorá je príťažlivá pre 

ľudské oko. Táto kompozícia sa opakuje aj v rozostavení priečnych nosníkov (3) v tvare 

šesťuholníku. Avšak funkčná plocha zariadenia je tým výrazne obmedzená. [16] 
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Konštrukcia z trojuholníkových priehradových nosníkov bez akýchkoľvek farebných alebo 

iných členení pôsobí síce funkčne, ale aj príliš stroho a neprehľadne . Môže dochádzať 

k riziku únavy očí pracovníkov obsluhy, v krajnom prípade aj ku kolíziám s tlačovou hlavou 

(2). Tá nie je vôbec odlíšiteľná od ostatnej statickej konštrukcie. [17] 

Zložitosť konštrukcie a jej výška prispieva k zvýšeným nárokom na stavebných pracovníkov 

pri jej montáži. Rovnako je sťažené i použitie zariadenia na menej prístupných pozemkoch, 

napríklad vo svahu.  

 

 

obr. 2-5 Big Delta Wasp zariadenie [17] 
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TU/e 

Eindhovenská Technická Univerzita sa zatiaľ zamerala na konštrukciu určenú do interiéru. 

Pre podmienky vnútorného použitia je dostačujúce nechať konštrukciu otvorenú bez 

krytovania. Problematické však môže byť zanášanie pohybových vedení (1), ktoré môžu byť 

znečistené niektorou zo sypkých zložiek extrudovaného materiálu, ktorý sa rozvíri počas 

jeho miešania. [18] 

Farebné odlíšenie statických a pohyblivých častí (tlačová hlava - 2) príjemne vplýva na 

orientáciu užívateľa. Bezpečnosť je naviac podporená priemyselnou ohradou (3), takže 

počas práce zariadenia za normálnych okolností nemôže dôjsť k úrazu. 

Pravouhlá mostová konštrukcia nie je príliš esteticky zaujímavá, naviac nekorešponduje 

s využitím na tlač organických tvarov pre architektúru voľných foriem. Keďže sa jedná 

o zariadenie určené iba na použitie v interiéri a môže zostať stále v rozloženom stave na 

jednom mieste, sú nároky na ľudskú prácu pred zahájením tlače minimálne.  

 

obr. 2-6 TU/e zariadenie [18] 
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3D Constructor 

Cena: 462 000 USD.  

3D Constructor od francúzskej firmy Machines-3D je zatiaľ najväčšia exteriérová tlačiareň 

uvedená na trh. Ako nosnú konštrukciu využíva mini žeriav s dvomi výsuvnými segmentami 

zdvižníku (2). Podobnosť, mimikry, konštrukcie s pavúkom alebo škorpiónom vytvára 

priaznivý estetický efekt. Štyri nohy fixujúce zariadenie (1) pôsobia stabilne aj v prípade, 

keď je rameno vysunuté do maximálnej polohy.  

 

obr. 2-7 3D Constructor zariadenie [19] 
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Problematickým bodom riešenia je prívod extrudovaného materiálu k tlačovej hlave (3) 

pomocou voľne uloženej gumovej hadice. To vyžaduje prácu naviac pre operátora pred 

zahájením tlače a po jej dokončení. Predovšetkým však vznikajú komplikácie s nadmernou 

dĺžkou hadice, ktorá musí byť aj na zemi položená tak, aby umožňovala voľný pohyb 

ramena. 

Farebná kombinácia čiernej a zelenej pôsobí vyrovnane. Zelená farba je vhodná pri použití 

na strojoch, ktoré vyžadujú sústavné sústredenie človeka pri jeho činnosti, a to vďaka svojej 

vlastnosti nižšej únavy ľudského oka. V prípade priestorovej tlačiarne však chýba 

upozornenie na hrozbu kolízie s pohybujúcou sa tlačovou hlavou. [20] 

 

Contour Crafter (koncept) 

Contour crafter je koncept priamo nadväzujúci na výskum a prototypy Univerzity v Južnej 

Kalifornii. Zmena plne portálovej konštrukcie na skladaciu konštrukciu využívajúcu ramená 

žeriavu na dosiahnutie dostatočnej výšky priaznivo pôsobí na kompaktnosť zariadenia 

v zloženom stave (2). Aj napriek tomu je však zariadenie nutné zložiť na mieste, ako aj 

koľajnice po ktorých jazdí.  

Zariadenie napriek svojej jednoduchosti a vzdušnosti pôsobí dynamicky, čomu napomáha aj 

mierne zalomené tvarovanie ramien (3). Pozitívne možno hodnotiť i farebné akcenty, ktoré 

zároveň označujú dôležité časti stroja. V spodnej časti zariadenia, ktorá sa častejšie špiní, je 

menej vhodne použitá svetlá šedá farba.  

Ovládacie prvky na boku ramena sú dostatočne prehľadne členené, problém však môže 

vzniknúť počas práce zariadenia, keď sú ramená v pohybe, čo by mohol pomôcť vyriešiť 

odnímateľný panel, alebo presunutie na spodnú časť ramena. [5] [21] 
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obr. 2-8 Contour Crafter zariadenie [5] 
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Cazza (koncept) 

Predpokladná cena: 480 000 USD.  

Z estetického pohľadu pôsobí najkultivovanejšie koncept Cazza X1 Core. Zariadenie je 

umiestnené na odolnom pásovom podvozku (1). Ten pôsobí stabilne vzhľadom na menšie 

dosahy ramena. Pohon tvorí v zadnej časti podvozku závažie, no aj tak je možné 

predpokladať,  že stabilita vozidla by mala byť viac podporená, a to nie len vizuálne.  

Dominantné robotické rameno s tlačovou hlavou (3) je umiestnené na zdvižnej plošine (2), 

zvyšujúcej inak malý vertikálny dosah. Táto plošina tvarovo plynulo nadväzuje na rameno 

a takmer s ním vytvára celok.  

 

obr. 2-9 Cazza zariadenie [22] 
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Celkové tvarovanie pôsobí futuristicky až agresívne. Farebnosť je riešená striedmo, 

čiernobiela kombinácia a kovovo strieborné komponenty. V tomto prípade však chýba 

farebný akcent, ktorý by podtrhoval funkčné časti, a vďaka ktorému by produkt nepôsobil 

anonymne. [22] [23] 

ICON Vulcan II. (zrealizovaný koncept) 

Tento koncept bol zrealizovaný vo forme prototypu, no jeho cena ešte nie je známa. Aj 

napriek zámeru firmy ICON použiť zariadenie v exteriéri, jeho tvarovanie pôsobí skôr 

interiérovo. To umocňuje i poňatie signalizácie pohybu tlačovej hlavy s podsvieteným 

logom a led pásikom na vodiacej lište (1).  

V bočnom pohľade je hmota odľahčená veľkou perforáciou (2), ktorá však neuberá na 

robustnom vzhľade vodiacej vertikálnej konštrukcie. Pomerovo menej vyvážené sú 

platformy podvozku, ako aj kolieska samotné, voči hmote konštrukcie, ktorú nesú. Hlavnou 

nevýhodou tohto konceptu je jeho obmedzenie vertikálneho dosahu (3) na výšku jedného 

poschodia, čo taktiež evokuje skôr použitie v hale s pevne daným stropom. [24] 

 

obr. 2-10 ICON Vulcan II. Zariadenie [24]  
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2.2 Technická analýza 

Spôsob výstavby pomocou aditívnej technológie je špecifický, no aj tak musí spĺňať rovnaké 

požiadavky ako klasické stavebné postupy. Vlastnosti výslednej stavby ako statika, tepelná 

izolácia, energetická náročnosť, hygienická nezávadnosť, životnosť a iné sú záväzné, 

odlišnosti sa prejavujú v samotnom stavebnom postupe. Ten sa môže líšiť aj medzi rôznymi 

prístupmi v rámci aditívnej výstavby, no v zásade je rozložený na jednotlivé podprocesy 

v schéme (viď obr. 2-9). [5] [25] [26] [27] [28] [29] [30]  

 

obr. 2-11 Proces výstavby s využitím aditívnej technológie (červenou – hlavné zameranie CC) 
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Stroj určený pre túto technológiu výstavby musí plniť rôzne komplexné funkcie súčasne 

a ako celok tvorí zložitý systém. Hierarchické usporiadanie je podľa autorov knihy Základné 

princípy dizajnu najjednoduchšou formou vizualizácie a pochopenia zložitých systémov. 

Z toho dôvodu je vhodné na začiatku identifikovať a popísať jednotlivé podsystémy, ktoré 

sú zodpovedné za funkčnosť stroja (viď obr. 2-10). A vnoriť sa až do takej úrovne hierarchie 

podsystémov, aby bolo možné ľahko overiť ich možnosti a tým aj dokázať funkčnosť celého 

zariadenia. [5] [27] [29] [30] [31]  

 

obr. 2-12 Rozdelenie na podsystémy (príklad na zariadení Contour Crafter) 

2.2.1 Nosná konštrukcia 

Mostová konštrukcia 

Z pohľadu konštrukcie sa jedná o najjednoduchší typ. Konkrétne riešenia sa môžu od seba 

ďalej mierne odlišovať. 

 

obr. 2-13 Mostová konštrukcia – schéma 
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▪ Spravidla pravouhlá konštrukcia sa pohybuje v 2 osiach (y a z) a v tretej osi  (x) sa 

pohybuje tlačová hlava na túto konštrukciu pohyblivo uchytená. [5] [21] 

▪ Pravouhlá konštrukcia sa pohybuje v 1 osi (y) a v druhých 2 osiach (x a z) sa 

pohybuje tlačová hlava na túto konštrukciu pohyblivo uchytená. Jedná sa o prípad 

podobný portálovým žeriavom. [5] [6] [32] [33] 

▪ Pravouhlá konštrukcia je nepohyblivá, resp. vytvára podporu pre pohyblivý nosník, 

na ktorý je prichytená pohyblivá tlačová hlava. [10] [18] [34] 

 

Žeriavová konštrukcia 

Táto konštrukcia pozostáva z dvoch hlavných častí, a to do dĺžky horizontálneho výsuvného 

ramena a otočnej vertikálnej nohy, ktorá môže byť tiež výškovo nastaviteľná. Pri výstavbe 

komplexnejšej štruktúry je možné použiť kombináciu dvoch a viacerých tlačiarní, ktorých 

polia pôsobnosti budú na seba nadväzovať.  

 

obr. 2-14 Žeriavová konštrukcia – schéma 

Tento typ môže byť umiestnený aj vo vnútri stavby a je schopný tlačiť aj vnútornú štruktúru. 

Taktiež sa jedná o najjednoduchšiu konštrukciu s najmenším prevozným pôdorysom v 

porovnaní s výsledným funkčným dosahom. Nie je potrebná špeciálna úprava povrchu na 

ktorom bude dané zariadenie postavené počas práce, keďže v zjednodušenom pohľade sa 

jedná len o bodový styk s povrchom a samotná noha sa po povrchu nepohybuje. [11] 

 

Delta konštrukcia 

Podobne ako v prípade klasických plastovo-polymérnych 3D tlačiarní sa konštrukcia skladá 

z troch pilierov, ktoré sú ukotvené na povrchu a sú nepohyblivé. Po nich sa vertikálne 

pohybujú tri ramená, ktoré nesú spoločne tlačovú hlavu. 
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obr. 2-15 Delta konštrukcia – schéma 

Pomocou inverznej kinematiky je vypočítavaný pohyb každého ramena zvlášť tak, aby sa 

tlačová hlava nachádzala vždy na správnom mieste. Z hľadiska rýchlosti a presnosti sa jedná 

o jedno z najlepších konštrukčných riešení. Mierne zložitejšia je však montáž, nakoľko 

pohyb ramien musí byť dokonale vyladený, aby vo výsledku tlačiareň dosiahla dané 

parametre. [17] 

 

Robot zavesený na lanách 

Jedno z ďalších riešení používa pevnú pravouhlú konštrukciu z priehradových nosníkov. Na 

nej je pomocou dvanástich lán zavesený robot s tlačovou hlavou. Laná sú rozdelené do 

dvoch skupín na štyri horné a osem dolných lán v dvoch paralelných dvojiciach (je možné 

použiť aj inú konfiguráciu lán). Horné laná držia váhu tlačovej hlavy a regulujú výšku (os 

z), zatiaľ čo spodné laná slúžia na lepšiu reguláciu plošného pohybu hlavy (osi x a y). Laná 

sú pomocou kladiek napojené na motory umiestnené na zemi. Aby manipulačné laná 

nevrážali do vytlačených objektov, je možné kladky, ktoré ich držia, zvislo polohovať na 

nosníku.  

 

obr. 2-16 Robot zavesený na lanách – schéma 
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Toto paralelné usporiadanie je vhodné z hľadiska zjednodušenia kinematických výpočtov. 

Princíp je podobný s konštrukčným riešením delta tlačiarne, avšak pridaním štvrtého 

kotviaceho bodu vzniká väčší priestor pre pohyb tlačovej hlavy. Podobne ako pri delta 

tlačiarni, aj táto konštrukcia musí byť precízne zostavená a robot správne kalibrovaný, aby 

mohol celý systém fungovať s požadovanou presnosťou. Táto zostava predpokladá úpravu 

styčnej plochy terénu. [35] 

 

Robot jazdiaci po vytlačenej štruktúre 

Toto technické riešenie predpokladá dva typy procesov, a to je vytlačenie základnej stopy 

v dostatočnej výške a následné prichytenie robota na tento základ. Takto prichytený robot 

potom pokračuje v tlači, pričom sa neustále pohybuje po už vytlačenej štruktúre. Toto 

prichytenie je možné riešiť pomocou niekoľkých protiľahlých párov kolies, ktoré sa 

zovretím uchytia na vytlačenú stenu. Výrazne zložitý je pohyb robota v oblasti ostrejších 

rohov, no pre oblé pôdorysy je takéto riešenie využiteľné. 

 

obr. 2-17 Robot jazdiaci po vytlačenej štruktúre – schéma 

Podstatná je hlavne rýchlosť tuhnutia materiálu, na ktorej závisí celý proces, keďže robot sa 

neustále musí prichytávať na nové vrstvy. Vzhľadom na to sú priamo na robotovi 

integrované výhrevné teplovzdušné telesá, ktoré majú za úlohu tuhnutie materiálu urýchliť.  

[8] 

 

Robotické rameno 

Využitie tejto technológie pre činnosť akou je 3D tlač domov sa javí logické. Samotná 

konštrukcia robotického ramena poskytuje dostatočný počet stupňov voľnosti, čo je 

priaznivé pre akýkoľvek tvar architektúry. Je možné rovnako jednoducho tlačiť podpornú 

mriežku, formu i aplikovať jej výplň. 
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obr. 2-18 Robotické rameno – schéma 

Robotické ramená sa využívajú aj pre klasickú 3D tlač plastov a práve tieto dve technológie 

spojila v jedno firma Branch Technology, ktorá využíva rameno k tlači vnútornej mriežky 

a nie k extrudovaniu betónového materiálu ako napr. firma Xtree. Podobne ako pri 

žeriavovej konštrukcii je možné použiť kombináciu dvoch a viacerých tlačiarní, ktorých 

pracovné priestory budú na seba nadväzovať. [36] [37] [38] 

Pre zaistenie dostatočného funkčného rozsahu je možné umiestniť robotické rameno na inú 

konštrukciu, podvozok, alebo lineárne posuvy. Prípadne funkciu priemyslového robotického 

ramena môže prebrať iná forma zdvižníku s podstatne väčším dosahom. Vzhľadom na to, že 

zariadenie sa bude používať v odvetví stavebného priemyslu v prevažne exteriérových 

aplikáciách, je vhodné primárne analyzovať typy zdvižníkov a podvozkov najčastejšie 

používaných v danej sfére. To zároveň otvára priestor pre prirodzené zavedenie aditívneho 

princípu do praxe. [15] [20] [39] [40]  
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tab. 2-2 Typy zdvižníkov v stavebnom priemysle [39] [40] 

Typ zdvižníku Príklad použitia   Ilustračný obrázok 

Nožnicový Náhrada lešenia, rebríku 

 

Teleskopický Zastrešovacie práce, mosty 

 

Kĺbový Zložito prístupné miesta  

 

Betónové pumpy Vylievanie či striekanie betónu 
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obr. 2-19 Schwing Direct Drive [41] 

Firma Schwing patriaca medzi vedúce spoločnosti v odvetví pumpovania betónu využíva 

inovatívne riešenie kĺbového spoju bez nutnosti použitia piestového lineárneho 

hydromotora. Ten je nahradený rotačným hydromotorom s ozubeným prstencom 

a vnútornou prevodovkou, čo prináša výrazné zlepšenie manévrovateľnosti ramena (až do 

360° neobmedzenej rotácie segmentu ramena). [41] 
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tab. 2-3 Typy podvozkov v stavebnom priemysle [39] [40] 

Typ podvozku Príklad použitia   Ilustračný obrázok  

1 náprava ovl. Vysokozdvižný vozík 

 

2 nápravy ovl. Manipulátor s krabím chodom 

 

Kráčavý Rypadlo 

 

Pásový Mobilný žeriav 

 

 

2.2.2 Pohon 

V závislosti na nosnej konštrukcii sa líši typ pohonu. Konštrukcie zviazané s pohybmi po 

kartézskych osiach sú poháňané pomocou 3 elektromotorov (DC, AC, krokové), pričom 

každý z nich zodpovedá za pohyb v jednej z osí. Tie môžu byť napájané priamo zo siete, 

alebo pomocou dieselového agregátu. [28] [29] 

Konštrukcie využívajúce pohyby robotického ramena sú spravila poháňané dieselovým 

alebo hybridným motorom s hydrostatickým systémom (jeden hydrogenerátor a niekoľko 

hydromotorov). Pre prenos výkonu z hydrogenerátoru slúžia radiálne a lineárne piestové 

hydromotory. Systém sa skladá z uzavretého alebo otvoreného obvodu jednotlivých 

komponentov. Uzavretý systém má tendenciu sa prehrievať a musí byť vhodne chladený. 

Taktiež je nutné sledovať objem a doplňovať prípadné úniky tlakovej kvapaliny. [15] [42] 

[43] [44] 
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obr. 2-20 Hydraulický rotátor – schéma [45] 

Rotácia točne zariadenia je zabezpečená hydraulickým rotátorom, ktorý umožňuje 

kontinuálne prepojenie hydraulického systému pri akomkoľvek natočení (až 360° 

neobmedzenej rotácie točne voči podvozku). Okolo osi rotácie je vytvorený vnútorný 

priechod, ktorý slúži na vedenie kabeláže alebo flexibilne spojeného potrubia vedúceho 

materiál ako napríklad betón. [45]  

2.2.3 Extrudovaný materiál 

Aditívna technológia výstavby využíva rôzne typy materiálov od keramiky, piesku, kovu, 

polymérov gumy a soli, až po karbónom vystužený ABS plast. Každý materiál si vyžaduje 

odlišný prístup spracovania a vytvára aj odlišné formy. Preto je dôležité dobre poznať jeho 

možnosti a vlastnosti. [10] [17] [36] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] 

Vybraný materiál musí mať vhodnú hustotu a nemôže obsahovať príliš veľké spojité časti, 

ktoré by mohli zablokovať tok v privádzacom systéme, alebo samotnú tlačovú trysku (Ø30-

70mm). A zároveň musí mať optimálnu dobu tuhnutia pre naviazanie na predošlú a 

nasledujúcu vrstvu, aby tak bola vytvorená konzistentná štruktúra. [28] [29] [53] 
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Betón je najbežnejšie používaná konštrukčná zmes v stavebníctve na celom svete. Používa 

sa hlavne pre relatívne ľahkú dostupnosť jeho zložiek (cement, piesok, kamenivo, voda) 

a priaznivú pevnosť v tlaku. Nevýhodou klasického betónu je však jeho nižšia pevnosť v 

ťahu a preto musí byť vystužený inými materiálmi. [54] [55] [56] 

Primárnymi materiálmi pre Conotur Crafting sú UHPC (Ultra Heigh Performance Concrete) 

vysokohodnotné betóny ultravysokých pevností. Jedná sa o kompozity na bázi 

portlandského cementu, ktoré majú nízku pórovitosť a tým spravidla dosahujú vysokú 

pevnosť v ťahu. Zmes zároveň nesmie obsahovať klasické hrubé kamenivo, aby nedošlo k 

upchatiu tlačovej hlavy a potrubia. Konkrétne pre materiál určený na tlač je nutné nájsť 

správny vodný súčiniteľ (pomer voda - cement). A to z toho dôvodu, že čím nižší súčiniteľ 

(0,33), tým väčšia pevnosť v ťahu. No na druhej strane pre pumpované betóny nemôže byť 

súčiniteľ nižší ako 0.4, aby bol zaručený správny tok. [54] [55] [51] [28] [29] 

 

obr. 2-21 Test extrudability (dĺžka = 300 mm) [57] 

 

Prísady a prímesy 

Preto sa do zmesi pridávajú špeciálne super-plastifikátory, ktoré výrazne znížia súčiniteľ (aj 

pod 0.3) a zároveň zachovajú spracovateľnosť. Vďaka ich použitiu nie je nutné hutnenie 

vibráciami (samozhutniteľné betóny). 

Použitie urýchľovačov (akcelerátory) je v praxi známe aj pri spracovaní striekaného betónu. 

Ich hlavnou úlohou je skrátiť čas tuhnutia, ale aj zvýšiť počiatočnú pevnosť v tlaku. 

Retardéry majú opačnú funkciu ako akcelerátory. Ich využitie je vhodné v prípade vyššej 

teploty prostredia, alebo pokiaľ vzniká časová medzera medzi miešaním zmesi a jej 

extrudovaním.  
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Ďalšou prísadou sú tzv. Kremičité úlety (Silica Fume), ktoré sa pridávajú do zmesi na úkor 

cementu (10-30%). Hlavný význam tejto náhrady sa prejaví v neskoršom náraste pevnosti 

v tlaku (nad 100 Mpa) a kratšom čase tuhnutia, ako aj odolnosti voči vode. 

Bentonit taktiež výrazne zlepšuje tvarovú stabilitu, zatiaľ čo popolček poskytuje vylepšený 

tok, odolnosť voči vode a znižuje porozitu. [54] [55] [29] [58] [57] 

 

Výstuhy 

Často slúži ako materiál na výstuž oceľ, ktorá má dobrú pevnosť v ťahu. Takáto výstuž môže 

mať niekoľko podôb: klasická prútová, oceľové siete, oceľový drôt, Mesh Mould (roboticky 

zváraná sieť). [59] [56] [54] [60] 

 

obr. 2-22 Roboticky zváraná sieť [60] 

Ďalším spôsobom výstuhy je vláknová. Tá môže byť realizovaná rôznymi materiálmi: sklené 

vlákno (Glass Fiber Reinforced Concrete - GFRC), oceľové vlákno (Steel Fiber Reinforced 

Concrete - SFRC), celulóza (Natural fiber reinforced concrete - NFRC), polypropylén 

(Polypropylene Fiber Reinforced concrete - PFR), karbónové vlákno. [54] [55] 

Ich použitie zlepšuje stabilitu tvaru čerstvého materiálu, ako aj jeho pevnosť v ťahu po 

stuhnutí, v niektorých prípadoch aj zlepšenie toku materiálu. Význačný vplyv má tvar vláken 

a ich vzájomná orientácia v hmote. Vďaka ich prítomnosti v zmesi je redukované aj 

počiatočné zmrštenie materiálu pri tuhnutí. [29] [61] [62] [55] 
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Pre prax 3D tlače sú vhodné najmä vláknové typy výstuh, ktoré sú priamo aplikované 

v extrudovanom materiáli. Súčasná technológia však nie je schopná úplne nahradiť klasickú 

prútovú výstuž a preto je možné ju v kritických miestach začleniť. Pri tlači sa vynechá otvor, 

do ktorého sa následne po vytlačení určitého počtu vrstiev zavedie výstuž a dutina sa zaleje 

injektážnou maltou. Iné prístupy zalievajú už vytlačenú formu betónom, podobne ako pri 

klasickom bednení. Možným riešením je aj tlač na zvarenú oceľovú sieť, o dopredu 

vypočítanej premenlivej hustote a geometrii. Čiastočne je možné potrebu oceľovej výstuže 

eliminovať samotnou formou (tvarom) steny. Z experimentov plynie aj poznatok, že 

jednotlivé spoje vrstiev by sa nemali realizovať jeden nad druhým, ale s istým odskokom. 

[51] [27] [63] [60] [29] [28] [64] [65] 

 

Príklad konkrétnej zmesi 

Konkrétna zmes musí byť presne vyladená, aby spĺňala nielen kritériá pevnosti, 

extrudovateľnosti, ale musí reagovať aj na okolitú teplotu, vlhkosť a rýchlosť tuhnutia 

vrstiev. [28] [29] [66] [57] [67] 

 

obr. 2-23 Závislosť tuhnutia betónu na teplote prostredia [29] 

O to viac pokiaľ zariadenie pracuje v exteriéri a nie v optimálnych podmienkach továrne. 

Niektoré prístupy využívajú stavbu dočasnej stanovej konštrukcie, ktorý zastreší stavenisko 

a poskytne aspoň čiastočnú kontrolu nad prostredím. [11] 

Z rovnakého dôvodu môže byť použitá iná receptúra na prvé vrstvy (rýchlejšie tuhnúci 

hustejší betón) a iná receptúra na neskoršie vytlačené vrstvy. Podobne ako pri striekanom 

betóne je vhodné dávkovať akcelerátor tesne pred extrudovaním, tak je možné korigovať aj 

dobu tuhnutia vzhľadom na konkrétnu vrstvu. [68] [29] [28] [51] [57] 
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tab. 2-4 Príklad zloženia konkrétnej zmesi, pomer 3:2 piesok k pojivu [57] 

Zložka Množstvo Poznámka 

Cement 70 %  

Popoľček 20 %  

Kremičité úlety 10 %  

Polypropylén vlákna 1.2 kg/m3  12/0.18 mm dĺžka/priemer 

Superplastifikátor 1 % Z hmotnosti pojiva 

Retardér 0,5 % Z hmotnosti pojiva 

Čas spracovateľnosti 100 min  

Čas úplného stuhnutia 28 dní 110 MPa pevnosť v tlaku 

 

Podpory 

Podpory predstavujú známy postup z 3D tlače plastov, sú aplikované najmä v prípadoch, 

kedy geometria tvorí prevys, po dokončení tlače sú odstránené. Takisto môže nastať takáto 

situácia aj v prípade 3D tlače betónu. Vtedy je možné využiť buď podpory podobné 

súčasnému bedneniu, alebo môžu byť podpory vyprodukované inou (aditívnou) 

technológiou, či tzv. pružné podpory (špeciálna textília). Prípadne môžu byť vytlačené 

sekundárnou tryskou. Je vhodné, aby materiál, ktorý ich tvorí bol ľahko odstrániteľný (napr. 

polystyrén - acetón) alebo recyklovateľný. Výhodou je možnosť použiť tento materiál  aj 

ako tepelno-izolačnú hmotu. [69] [28] [29] [67] [51] [70] [27] [70] 

2.2.4 Príprava a distribúcia extrudovaného materiálu 

Miešanie a doprava betónu 

Na primárnu dopravu betónu na miesto stavbu slúžia mobilné domiešavače (prevoz 

zmiešaného betónu), mobilné samonakladacie miešačky (kontrola dávkovania vody) 

a mobilné objemové miešačky (úplná kontrola nad zložkami – mobilná betonárka). [39] 

Niektoré koncepcie počítajú s využitím domiešavaču alebo sila. Avšak domiešavač nemá 

dostatočnú kapacitu na vytlačenie celej budovy, takže sa jednotlivé domiešavače musia 

striedať, čo zvyšuje emisie. Pri využití domiešavača však zároveň vzniká riziko zmeny 

vlastností materiálu, čo by pri tak presne vyladených systémoch spôsobovalo problémy. 

Preto v rámci plnej automatizácie miešania na mieste výstavby sa používa mobilná 

objemová miešačka. Systém si môže sám určiť množstvo a konkrétne zloženie materiálu 

[71] [5] [11] [56] [39] 
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obr. 2-24 Príklad automatického domiešavača betónu EASY MIX [71] 

 

Pumpovanie betónu 

Na priemyselné pumpovanie betónu sa používajú najmä piestové a rotačné (peristaltické) 

čerpadlá. Paralelné piestové pumpy obsahujú 2 piesty striedavo naberajúce materiál, ktorý 

potom vytlačia smerom do potrubia cez špeciálny ventil, ktorý môže mať rôzne konštrukčné 

prevedenie (guľové, S, C, Rock, bránové, valivé). Tento typ má v prípade typu Rock od 

firmy Schwing naviac vyrovnávaciu komoru, ktorá obsahuje dodatočné množstvo materiálu 

a tým kompenzuje výkyvy toku. Ich výhodou je čerpanie betónu až do veľkosti kameniva 

63 mm a vyšší dopravný tlak až 80 MPa. Z toho vyplýva aj schopnosť čerpať betón na veľké 

vzdialenosti (až 500 m). [41] [28] [29] [39] 
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obr. 2-25 Paralelná piestová pumpa – schéma [41] 

Peristaltické čerpadlá nasávajú betón do pružného polkruhového gumeného potrubia. To je 

umiestnené v priestore rotora, ktorý je vybavený najmenej dvomi kladkami. Ich rotáciou 

okolo osi rotora je betón nasávaný na jednom konci potrubia a vytlačovaný na druhom. Pri 

porovnaní s piestovými čerpadlami dosahujú menší dopravný tlak (25 MPa) a sú vhodné na 

jemnejšie zmesi. Materiál dokážu vytlačiť do vzdialenosti asi 100 m horizontálne a 35 m 

vertikálne. Ich výhodou je však výrazne jednoduchšie čistenie, menšie opotrebenie a plynule 

nastaviteľná výkonnosť. [39] 
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obr. 2-26 Peristaltická pumpa – schéma [39] 

 

Vedenie betónu 

Betón môže byť distribuovaný buď pomocou trubiek z vysoko abrazívnej oceli (ST52), 

alebo špeciálne vystuženými hadicami (tkanina, oceľový drôt). Jednotlivé segmenty sú 

spojované priamo, alebo s medzičlánkom (kolená), za pomoci spojovacích svoriek. [72] [73] 

tab. 2-5 Typy vedenia extrudovaného materiálu  

 Typy vedenia betónu  

Oceľové trubky Vystužené hadice 

Váčšia odolnosť Rádovo 25% nižšia hmotnosť 

Dlhšia životnosť Ľahšia manipulácia 

  

 

Pre potreby striekaného a jeho príbuzného extrudovaného betónu sú spravidla použité 

gumené hadice. Deje sa tak z dôvodu zníženia hmotnosti celého systému, naviac zmesi 

takýchto betónov opotrebovávajú vnútornú stenu vedenia menej. Pri 3D tlači betónu nie je 

potrebný ani veľký prietok, vzhľadom na rýchlosť extrudovania materiálu. [29] [51] [28] 

[74] 
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Vedenie materiálu môže byť zvnútra ošetrené mazacími zmesami alebo rozbehovou 

chémiou, aby bol zaistený plynulý tok a aby sa zamedzilo strate vody z betónu. Lubrikant sa 

aplikuje tak, že zmiešaný s vodou sa prepumpuje celým systémom ešte pred zahájením tlače 

a vytvorí jemnú klznú vrstvu. [66] [75] [39] 

2.2.5 Konštrukcia tlačovej hlavy 

Základným rozdelením konštrukcie tlačovej hlavy je pasívny a aktívny typ. Pasívny typ 

funguje iba ako výdajník materiálu, pričom tok je regulovaný vzdialenou pumpou. Aktívny 

typ priamo reguluje dávkovanie a prípadne miešanie s prímesami. Reguláciu zabezpečuje 

buď ventil alebo typ malej pumpy s nekončitým šróbom. Väčšiu presnosť tlače prirodzene 

dosahuje aktívny typ. [51] [76] [77]  

 

obr. 2-27 Schéma konštrukcie aktívneho extrúderu s nekončitým šróbom 

V súčasnosti sú testované rôzne geometrie trysiek, rôznych rozmerov. Od týchto parametrov 

sa odvíjajú rozmery (v priereze) jednotlivej vrstvy. Väčšina zariadení používa kovovú alebo 

plastovú trysku nemenných rozmerov, no existujú aj riešenia s premenlivým priemerom. 

[51] [28] [66] 
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obr. 2-28 Typy extrúderov schématicky 1 [51] 

Z hľadiska zmiešavania prímesí tesne pred extrudovaním je vhodné zmieniť aj konštrukciu 

trysky určenej na striekaný betón. Okrem prívodu hlavnej zmesi obsahuje aj prívod 

vysokotlakého vzduchu s akcelerátormi, ktoré zmenia charakter hlavnej zmesi na substrát. 

Distribúcia materiálu je ovládaná pomocou vysokotlakého ventilu. Efektor je uchytený na 

konci výložníku pomocou súboru mechanizmov s elektromotormi, ktoré zabezpečujú presné 

ovládanie smeru trysky. [78] [74] 

 

obr. 2-29 Tryska na striekaný betón Aliva-101 [78] 

Technológia CC využíva zložitejšie tlačové hlavy oproti bežným 3D betónovým tlačiarňiam, 

ktoré používajú jednu jednoduchú trysku bez hladidiel. CC využíva rozdvojenú trysku spolu 

so špeciálnou výplňovou tryskou, ktorá je uprostred. Tak môže okamžite vznikať zložitejšia 

štruktúra, čo však nemusí byť vždy výhodou najmä pre využitie v architektúre voľných 

foriem. Hladidlá majú pozitívny efekt na objem dokončovacích prác a zvyšujú aj kontinuitu 

čerstvo vytlačeného materiálu. [51] [79] [5] [80] [81] 
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obr. 2-30 Tlačová hlava pre CC (vľavo) a koncepcia bez hladidiel Baumit (vpravo) [81] [82] 

 

obr. 2-31 Schéma extrúderov pre (a) Contoru Crafting (b) bežnú betónovú tlačiareň [51]  

Vo forme konceptov sa vyskytujú aj komplexnejšie varianty. Predovšetkým je snaha vyriešiť 

lepšie previazanie medzi vrstvami, a to pomocou oceľového drôtu, tvarovej zmeny styčnej 

plochy, či dodatočným zhutňovaním.  [51] [60] 
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obr. 2-32 Typy extrúderov schématicky 2 [51] 

2.2.6 Konštrukcia stien 

Výhodou aditívnej technológie je odľahčenie konštrukcie. A to hlavne pomocou 

optimalizácie a softvérového výpočtu, ako má byť hmota konštrukcie rozmiestnená v 

závislosti na tvare stavby a pevnosti. Prípadne je možné samotným tvarom steny dosiahnuť 

väčšiu pevnosť a aj znížiť hustotu výstuh. [65] [83] [51] [65] [84] [76] [61] [85] [63] 

 

obr. 2-33 Topologická optimalizácia [83] 
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Samotný tvar stavby môže byť navrhnutý ako samo-podporná konštrukcia, čím sa výrazne 

zníži tlak v jej stenách. Príkladom vyhovujúcich tvarov je napr. oblúk alebo kupola. Samotná 

technológia dokáže v súčasnosti vytvárať podobné štruktúry s miernym sklonom, prípadne 

je možné použiť dočasné podpory. Takéto tvarovanie môže byť využité aj v konštrukcii 

seizmicky odolných budov, ktorých dosiahnutie je jedným z hlavných cieľov CC. [67] [5] 

[61] [28] [86] [70] [27] [81] 

 

 

obr. 2-34 Schéma konštrukcie steny s teplotnou analýzou [11] 

Je nutné taktiež riešiť tepelnú izoláciu, ktorá môže byť dosiahnutá na základe úpravy 

priečneho rezu steny na sendvičový. Regulovať tepelné prestupy je možné napríklad 

pomocou tvorby vzduchových dutín v stene podobne ako pri moderných tehlových 

murivách. Naviac niektoré priestory môžu byť vyplnené tepelne-izolačnými materiálmi 

(expandovaný polystyrén, expandovaný sklený granulát, penový betón). Tieto materiály 

môžu byť extrudované pomocou sekundárnej tlačovej trysky. Tepelná odolnosť konštrukcie 

steny na obrázku je 3.38 m2x⁰C/W. Aj vonkajšou štruktúrou steny je možné regulovať 

tepelné prestupy. [11] [27] [51] 

2.2.7 Riadenie zariadenia 

Hlavným zámerom CC je postupná automatizácia stavebného priemyslu, z toho vyplýva 

potreba riadiť tlačiareň autonómne. V súčasnosti, podobne ako v oblasti autonómneho 

riadenia automobilu, je však stále nutný dozor operátora a to hlavne z bezpečnostného 

hľadiska. Autonómne riadenie vozidla je založené na kombinácií rôznych typov senzorov 

snímajúcich okolie a navigačného systému GNSS. [5] [87] [88]  
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obr. 2-35 Schéma systémov autonómneho riadenia vozidla [88] 

tab. 2-6 Delenie senzorov podľa vstupnej veličiny [89] 

Vstupná veličina Príklad Senzor 

Geometrická Poloha, posunutie Rotačný enkóder 

Mechanická Rýchlosť, akcelerácia, sila, tlak, prietok Akcelerometer 

Teplotná Teplota okolia, vnútorná, tepelný tok Digitálny teplomer 

Intenzita vyžarovania Elektromagnetické, infračervené, zvukové  Radar, lidar, kamery 

Chemická a Biologická Kyslosť, zásaditosť, enzýmy Potenciometer 

Elektrická a magnetická Odpor, napätie, intenzita Multimeter 

 

Riadiaca jednotka 

Riadenie systému je často riešené dvoma spôsobmi a to centrálne, alebo modulárne. 

Modulárne riešenie má oproti jednému centrálnemu procesoru hneď niekoľko výhod a je 

rozšírené hlavne v automobilovom priemysle. Každý modul je určený na špecifickú funkciu, 

čím sa znižuje jeho vlastná komplexnosť a tým aj zložitosť celého systému. Zároveň je 

možné použitím metódy modularity vytvoriť robustný systém, ktorý sa bude jednoduchšie 

testovať, vyvíjať a opravovať. Každý modul je spojený s ďalšími, čo umožňuje priamu 

komunikáciu. Nevýhodou takéhoto riešenia je však vyššia cena. [87] [29] [31] 

Vyladené riadenie takýchto zložitých systémov spočíva najmä na vhodnej algoritmizácii, 

ktorá vychádza z predpokladov správania systému a aj meraní v reálnom čase. [90] [27] 
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Pozícia v priestore 

Pri všetkých 3D tlačiarňach je najdôležitejší údaj o pozícii tlačovej hlavy. Tlačiarne určené 

na betón sa pohybujú s presnosťou v jednotkách milimetrov (3mm až 10mm) v závislosti na 

konkrétnej konfigurácii. Pri klasickej mostovej konštrukcii je možné pozíciu získať 

z enkóderov na servomotoroch zodpovedajúcich jednotlivým osiam. Takisto je možné 

kontrolovať aj priemyselné robotické ramená. Problém však nastáva pri ovládaní extenderu 

s väčším dosahom. V takom prípade je presnosť odometrie znížená otrasmi samotnej 

konštrukcie pri pohybe, poveternostnými podmienkami a násobením chyby senzorov. [69] 

[87] [29] [28] [91] [92] 

Riešením pre tento typ tlačiarní je trilaterácia, používaná aj pre klasické GPS alebo LPR 

(Local Positioning Radar) systémy. K určeniu polohy sú použité pevne dané body v priestore 

(reflektory) a snímač polohy vzhľadom k týmto bodom (na tlačovej hlave). Na základe 

týchto údajov sa priestorová pozícia tlačovej hlavy dopočíta. Rovnako je možné aj určiť 

pozíciu podvozku zariadenia pred zahájením tlače. [87] [20] [93] [92] 

 

obr. 2-36 Fastbrick Robotics Omni-track laser (vlevo) a Carnegie Robotics MultiSense S7 [94] [95] 

Konkrétne riešenie od firmy Fastbrick robotics je založené na kompenzácii nepresností 

vzniknutých otrasmi extenderu. Na konci extenderu je umiestnený Omni-track laser 

(alternatívne: stereo alebo 360° kamera), ktorý meria svoju vzdialenosť aj uhol od pevne 

daného reflektoru, za ním je ďalej kompenzačný člen – mechanizmus. Systém vyhodnocuje 

a koriguje dynamické rušenie a vibrácie 1000 krát za sekundu. Takže efektor zostáva 

fixovaný relatívne k zemi, nie ku zvyšku konštrukcie (napr. výložníku), a to s presnosťou až 

0,5mm. [96] [94] 
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obr. 2-37 Fastbrick Robotics aplikácia s kompenzačným členom [94] 

Kontrola materiálu  

V prípade zlého naviazania extrudovanej vrstvy na predošlú vrstvu, úplného zrútenia vrstvy 

(vrstiev) pod vlastnou váhou, alebo pod váhou navdäzujúcich vrstiev dochádza k fatálnej 

chybe a je nutné tlač pozastaviť. Pred pokračovaním v práci je nutné daný problém odstrániť.  

Preto je nevyhnutná kontrola vytlačenej štruktúry, ktorú okrem operátora vykonáva aj 

samotný stroj pomocou kamery na tlačovej hlave. Zozbierané vizuálne údaje sú 

vyhodnocované a pokiaľ dôjde k výraznej odchýlke voči virtuálnemu modelu, tlač je 

pozastavená. Zároveň sú odpamätané údaje o polohe hlavy a fázy práce, aby bolo možné po 

vyriešení problému znova pokračovať. [57] [67] [27] [29] [90] 

 

obr. 2-38 Príklad kolapsu vrstiev [57] 

Okrem vizuálnej kontroly vytlačeného materiálu je nutné zbierať údaje aj pred 

extrudovaním. Sledovať charakteristické vlastnosti ako prietok, hustotu, vlhkosť, teplotu 

a podobne, aby mohla byť upravená dávka akcelerátoru, či retardéru, alebo aby sa zamedzilo 

zablokovaniu prietoku (vytvrdnutiu materiálu v systéme). [90] [29] 
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Chod jednotlivých podsystémov  

Okrem špeciálnych senzorov musí byť zariadenie vybavené aj riadením motoru, hydrauliky 

a kontrolovať stav energie či paliva. Takisto musí byť meraná teplota okolia motoru 

a pumpy, aby nedošlo k prehriatiu. Podstatné je aj uvedenie zariadenia do vodorovnej 

polohy, spravidla pomocou štyroch fixačných prvkov (nôh), pre tento účel je potrebný 

nivelačný senzor, gyroskop. [28] [29] [87] 

 

Bezpečnosť 

Pri jednoduchej mostovej konštrukcie, kde je pracovný priestor pevne vymedzený, je možné 

bezpečnosť zaručiť pomocou laserových senzorov SLAM. V prípade zložitejších 

konštrukcií s pohybujúcim sa ramenom je nemožné použiť takýto systém, pretože by bol 

rušený pohybom samotného ramena. Je teda nutné použiť kamerový systém Computer 

Vision, ktorý vyhodnotí pohyb na základe zrovnávacieho algorytmu (Differential Motion 

Analysis - DMA). [29] [87] [91] [93] 

Konkrétne sa jedná o typ analýzy, kedy sa porovnávajú vždy 2 snímky nasledujúce za sebou, 

ktoré sa od seba odčítajú za účelom získať obrázok pohybujúceho sa objektu. K zastaveniu 

práce stroja tak dôjde iba v prípade, že bude objekt vyhodnotený ako človek. Takýto systém 

je v súčasnosti používaný aj pre herné konzoly a dostupný za relatívne nízku cenu (Microsoft 

Kinect). [87] [29] [90] 

 

obr. 2-39 Ukážka DMA analýzy [29] 

V malom počte prípadov sa môže stať, že kamery budú tienené napríklad rozvíreným 

prachom, alebo inou pevnou prekážkou. Preto je vhodné voliť systém o radarov, ktoré 

zachytia nežiaduci pohyb i cez prekážku. [87] [29] 

 

 

 

 

 



 

54 

Tlmenie vibrácií 

Aby bola zaistená čo najväčšia presnosť pohybu je potrebné eliminovať oscilačné pohyby 

ramena, k čomu slúži aktívna stabilizácia (AOS). Tento systém funguje na základe 

porovnávania signálov zo senzorov tlaku na oboch stranách zdvihového valca, ktoré sú 

interpretované ako vibrácie ramena. Signály pre vyrovnávajúci protipohyb zdvihového valca 

sú spracované riadiacou klapkou. Vibrácie môžu byť eliminované vďaka presne stanovenej 

frekvencii a dĺžke vlny. Rozkolísanie ramena je zredukované na maximálne dve krátke 

vibrácie, pokým sa systém dostane do stabilnej polohy. [97] [98] 

Iným prístupom tlmenia vibrácií je ich aktívna eliminácia pomocou kompenzačného členu, 

ktorý je pohyblivý v 3 osiach a tak dokáže vykompenzovať pohyby výložníku. [94] 
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3 ANALÝZA PROBLÉMU A CIEĽ PRÁCE 

3.1 Analýza problému 

Automatizácia stavebného priemyslu, ktorý v tomto smere zaostáva, je aktuálnou výzvou. 

V súčasnosti sa naskytá celá rada prístupov k riešeniu tohto problému zavedením princípov 

aditívnej technológie výroby. Do tohto súboru patrí aj Contour Crafting. Najväčšie problémy 

s ktorými sa musí návrh zariadení pre túto technológiu potýkať sú prispôsobenie 

vlastnostiam extrudovaného materiálu, konštrukcia tlačovej hlavy a nosná konštrukcia 

s dostatočnými dosahmi v mierke celých budov.  

Materiál 

Z pohľadu zavedenia do praxe je nutné dobre poznať možnosti a vlastnosti materiálu, ktorý 

má byť extrudovaný. Ako aj už známe postupy a zariadenia, ktoré sú využívané na jeho 

spracovanie. Od tohto poznania sa následne odvíjajú požiadavky na nové zariadenie, 

zavádzajúce princípy aditívnej technológie.  

Táto diplomová práca a samotný Contoru Crafting sa zameriava na použitie modifikovaného 

vysokohodnotného betónu, ktorý spolu s prímesami a vláknovou výstužou dosahuje veľké 

pevnosti v tlaku. Problematické je ťahové zaťaženie a vzájomné previazanie vrstiev, ktoré 

sa rieši rôznymi druhmi výstuže. Tie sú buď dopredu pripravené v priestore, aplikované 

priamo tlačovou hlavou alebo manuálne po vytlačení.   

Podstatným faktormi, pri práci s betónom sú aj jeho spracovateľnosť (pumpovateľnosť, 

extrudovateľnosť), doba tuhnutia a pevnosť. Tieto vlastnosti primárne ovplyvňuje vhodný 

súčiniteľ danej zmesi. Čím je nižší (0,33), tým je betón pevnejší, avšak aby mohol byť dobre 

pumpovateľný môže dosiahnuť minimálnu hodnotu 0,4. Tento problém sa rieši pridaním 

prímesí a rozptýlených výstuh, kedy je pumpovateľný aj betón s nižším vodným 

súčiniteľom. Riešením je aj aplikácia rozbehovej chémie pred tlačou do potrubia.  

Typ čerpadla, priemer a typ potrubia sú závislé aj na konzistencii extrudovanej zmesi, 

predovšetkým veľkosti kameniva. Keďže používané zmesi majú skôr jemnú štruktúru, je 

možné aplikovať i peristaltické čerpadlá a často sa používajú gumené hadice miesto 

oceľových potrubí.  

Pre dopravu materiálu k extruderu je lepšie aby tuhnutie bolo pomalšie (aby nedošlo 

k zatuhnutiu v systéme), no po extrudovaní je naopak zásadný čas tuhnutia. Riešením je 

aplikácia akceleračných prímesí priamo pred extrudovaním.  

Keďže sa jedná o vyladený systém je potrebné pracovať so zmesou s konzistentnými 

vlastnosťami počas celej tlače. To riešia mobilné objemové miešačky, ktoré priamo na 

mieste stavby zmiešavajú jednotlivé zložky zmesi.   
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Vývoj speje k novým udržiteľnejším receptúram, nahrádzajúcim klasické zložky betónu, 

ktoré budú zároveň lepšie prispôsobené pre aditívnu technológiu. 

 

obr. 3-1 Problémy spojené s extrudovaným materiálom a ich známe riešenia (vyznačené –  významné) 
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Konštrukcia a komponenty 

Návrh zložitého stroja, akým je 3D tlačiareň pre Contour Crafting, je komplexný problém 

a je vhodné si systém rozdeliť na jednotlivé podsystémy, ktoré môžu byť ľahšie vyriešené.  

Zásadná je správna identifikácia vhodnej konštrukcie na základe predchádzajúcej analýzy. 

A to tak, aby riešenie rešpektovalo zadanie diplomovej práce, najmä priestorovú 

adaptabilitu. Ďalej ciele stanovené autorom: využiteľnosť v oblasti architektúry voľných 

foriem a možnosť zavedenia do praxe. Ako hlavné problémy z analýzy vyplývajú funkčné 

dosahy a flexibilita pohybov (stupne voľnosti).  

 

obr. 3-2  Hodnotenie typov nosnej konštrukcie  
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Z hodnotenia jednotlivých prístupov ku konštrukčnému prevedeniu zariadenia vyplýva, že 

najlepšie spĺňa riešenie stanovených problémov použitie mobilného robotického ramena. To 

je dostatočne flexibilné, keďže nie je viazané na pohyb po pevne stojacej konštrukcii. Vďaka 

mobilnosti odpadá nutnosť zostavovať okolo stavby takúto konštrukciu, čo rieši požiadavku 

priestorovej adaptability a urýchľuje proces výstavby. A vďaka základnému  rotačnému 

pohybu ramena vzhľadom na podložku dokážu na jednej stavbe v sérii pracovať viaceré 

zariadenia, ktorých pracovné priestory sa prekryjú (prienik kružníc). Na základe požiadavky 

na plynulosť a presnosť tlače je pohyb podvozku počas tlače nevhodný. A preto z hľadiska 

dosahu je za robotické rameno pokladaný vhodný zdvižník. Voľbou konkrétneho prevedenia 

podvozku a ramena sa zaoberá kapitola Variantné štúdie dizajnu.  

Z technickej analýzy vyplýva, že vhodným typom pohonu je hydrostatický s dieselovým 

motorom. Pričom vnútorné rozloženie komponentov je ideálne koncipovať modulárne 

(blokovo), z dôvodu jednoduchého servisu, ale aj aplikovaní vylepšení. Taktiež je vhodné 

využiť peristaltické prečerpávacie čerpadlo vzhľadom na nižšie opotrebenie a zložitosť 

konštrukcie, ako aj menšie rozmery. Ako vedenie materiálu plne vyhovuje flexibilná 

vystužená hadica, vďaka čomu je naviac dosiahnutá nižšia celková hmotnosť.  

 

obr. 3-3 Blokové usporiadanie vnútorných komponentov 
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Tlačová hlava a jej polohovanie 

Konštrukcia tlačovej hlavy a jej presné polohovanie je jednou zo základných požiadaviek 

3D tlačiarne. Aj keď sú tolerancie v stavebníctve v rádoch desiatok milimetrov, pre 

naviazanie vrstvy na vrstvu a tým pádom pre celkovú stabilitu stavby je presnosť dôležitým 

faktorom. Konštrukcie s veľkým dosahom však spravidla trpia nepresnosťou polohovania a 

značnými vibráciami. Riešenie predstavuje kompenzačný člen, ktorý nepresnosti eliminuje 

na základe údajov o polohe tlačovej hlavy k aspoň trom pevne daným bodom (trilaterácia).  

Stabilita výslednej štruktúry závisí na presnom a spojitom dávkovaní materiálu a to je 

dosiahnuté použitím aktívneho typu konštrukcie tlačovej hlavy. Toto riešenie je v niektorých 

prípadoch podporené umiestnením čerpadla v čo najmenšej vzdialenosti od tlačovej hlavy. 

 

obr. 3-4 Problémy spojené s tlačovou hlavou a ich známe riešenia 
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Dizajn a konkurencia   

Z hľadiska dizajnu je vytvorený dostatočne veľký priestor na zlepšenie, keďže súčasné 

produkty sú riešené v tomto smere len okrajovo. V tomto prípade je vhodné aplikovať 

funkčný prístup k vzhľadu zariadenia. Ale zároveň pozdvihnúť konkurencieschopnú 

atraktivitu s ohľadom na cenovú kategóriu (250000 USD až 500000 USD). Keďže sa jedná 

o autonómne zariadenie, je potrebné vhodne vyriešiť aspekt bezpečnosti a užívateľských 

prístupov, tak aby bolo možné zariadenie pohodlne a bezpečne obsluhovať aj opravovať.  

3.2 Podstata a ciele diplomovej práce 

Podstatou diplomovej práce je navrhnúť s prihliadnutím na výsledky analýz, zariadenie 

vhodné na 3D tlač architektúry alebo jej prvkov, ktoré bude čo najefektívnejšie plniť danú 

funkciu. Toto zariadenie je určené konkrétne pre technológiu Contour Crafting, ktorá 

prevažne pozostáva z tlače stien vrstva-po-vrstve z vysokohodnotného betónu. Riešenie 

predpokladá automatizáciu stavebníctva a zavedenie princípov Industry 4.0 do tohto 

odvetvia priemyslu.  

Hlavným cieľom tejto diplomovej práce je návrh takého riešenia, ktoré umožní priestorovú 

adaptabilitu pre rôzne rozmery objektov. Pričom riešenie prihliada aj na použitie pre 

architektúru voľných foriem. Dielčie ciele zahŕňajú identifikáciu vhodnej koncepcie na 

základe rešerše a jej porovnanie s inými známymi systémami v danom odvetví.  

Na základe predošlých analýz je možné špecifikovať podstatu zariadenia na 3D tlačiareň 

s využitím robotického ramena na mobilnom podvozku, schopnú tlačiť do výšky aspoň 3 m 

pri rozlohe 400 m2. Tento objem zodpovedá štvornásobnému rozmeru priemerného 

rodinného domu v Európskej Únii (Eurostat: 100 m2) a zámeru zavedenia technológie do 

priemyslu. Predmetom variantných štúdií bude okrem iného postupne vyšpecifikovať 3 

konštrukčné riešenia, najlepšie spĺňajúce stanovené vstupné parametre. [99] 

tab. 3-1  Problémy a ciele diplomovej práce 

Problémy  Ciele  

Funkčné dosahy tlačovej hlavy Priestorovo adaptibilné riešenie 

Presnosť tlače Objem tlače minimálne 400 m2 o výske 3 m  

Stabilita konštrukcie Bezpečnosť 

Plynulosť tlače Použiteľnosť pre architektúru voľných foriem 
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Voľba cieľovej skupiny 

Návrhu akéhokoľvek produktu predchádza rozpoznanie cieľovej skupiny, pre ktorú je 

určený, následné zhodnotenie správania sa danej skupiny na trhu a identifikácia jej potrieb, 

možností a motivácie. [30]  

Technológia klasických 3D tlačiarní je dnes už natoľko rozvinutá a dostupná, že sa dostala 

až do domácností. Čo sa týka 3D tlačiarní v stavebnom priemysle, jedná sa o novú 

technológiu, ktorá je menej dostupná a má aj adekvátne vysokú cenu. Cenová kategória 

menších až stredne veľkých tlačiarní, ktoré sa už dostali na trh sa pohybuje od 250000 USD 

po 500000 USD. [69] [100] 

Z toho vyplýva, že aj keď jedným z cieľov CC je riešenie krízových stavov v menej 

rozvinutých oblastiach, zatiaľ táto technológia zostáva dostupná prevažne pre rozvinuté 

krajiny. To spolu so vstupným parametrom využitia pre architektúru voľných foriem 

definuje relatívne úzku cieľovú skupinu, pre ktorú bude nákup podobného zariadenia 

výhodný. Tá pozostáva primárne z požičovní stavebných strojov, veľkých stavebných 

firiem, prípadne väčších architektonických štúdií. [5] 

 

obr. 3-5 Redukcia nákladov u výrobcu (x – potenciálny profit, či zníženie ceny výrobku) 

Z toho dôvodu sa dá predpokladať, že najmä tesne po uvedení na trh sa výroba obmedzí na 

niekoľko kusov ročne (kusová výroba), podobne ako je tomu u konkurencie. Neskorším 

zvýšením dostupnosti technológie (obr 3-5) a následným znížením ceny zariadení, je možné 

predpovedať nárast výroby na desiatky kusov za rok (malosériová výroba). [101] 
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Stratégia výroby 

Malý počet vyrobených kusov ročne a modulárne riešenie komponentov (obr. 3-3) smeruje 

k subdodávateľskému typu výroby, využívajúc nákupnú podnikovú stratégiu. Kedy sa 

hotové bloky od dodávateľských firiem upravia a zostavia do celku (podvozok, rameno, 

tlačová hlava, čerpadlo, senzory a pod.). Modulárne prevedenie zodpovedá i stratégii 

inovátora na trhu, ktorá je založená na konkurenčnej výhode kontinuálne inovovateľného 

produktu. Softwérové riešenie je nutné vyvinúť na mieru pre daný typ zariadenia, rovnako 

ako kapotáž. [101]  

Z dôvodu zníženia celkovej hmotnosti je podstatné čo najmenšie použitie kovových častí. 

To sa týka najmä prvkov krytovania, ktoré môžu byť vyrobené z plastu. Z hľadiska 

udržateľnosti životného prostredia je nevhodné použitie plastov, ktoré nie je možné 

recyklovať. Zároveň je nutné, aby použitý materiál vykazoval odolnosť voči chemickému 

i mechanickému poškodeniu (exteriérové zariadenie, prímesová chémia v extrudovanom 

materiáli). Materiál krytovania a jeho spôsoby spracovania v značnej miere ovplyvňuje 

možnosti tvarovania. Na krytovanie zariadenia je v tejto práci použitý biodegradibilný plast 

Biomer R-1040, ktorý ako jeden z mála dosahuje i odolnosť  a spracovateľnosť bežných 

termoplastov. Je možné ho tvarovať vstrekovaním či lisovaním.  
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4 VARIANTNÉ ŠTÚDIE DIZAJNU 

Podľa knihy Základné princípy dizajnu (z angl. Universal Principles of Design), aby bol 

produkt úspešný, musí prejsť správnym tzv. vývojovým cyklom (Development Cycle), ktorý 

zahŕňa formuláciu požiadaviek, lineárny alebo iteratívny proces dizajnu, vývoj a následné 

testovanie. Na obrázku nižšie je tento postup aplikovaný na vývoj 3D tlačiarne pre výstavbu 

aditívnou technológiou.  [31] 

 

obr. 4-1 Vývojový cyklus – 3D tlačiareň pre výstavbu aditívnou technológiou 

Zhrnutie a pôvod vstupných parametrov potrebných pre identifikáciu variantných návrhov 

sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.  
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tab. 4-1 Základné vstupné parametre  

Parameter Voľba Pôvod 

Účel využitia Adaptívny, freeform Zadanie a analýza 

Extrudovaný materiál Vysokohodnotný betón Zadanie 

Pracovné prostredie Na mieste stavby (in situ) Zadanie 

Minimálny objem tlače 400 m2 x 3 m Analýza 

Bezpečnosť, 
Ergonómia, Ovládanie 

Poloautonómne riešenie, dozor 
operátora 

Analýza 

4.1 Voľba konštrukčného riešenia 

V podkapitole kapitole 3.1 bolo rozpoznaná ako najvhodnejšia konštrukcia spĺňajúca 

zadanie, mobilné robotické rameno. Analýza preukázala, že pre exteriérové stavebné stroje 

sú bežné štyri druhy podvozkov, ako aj výložníkov. Pre určenie najlepších variantných 

návrhov riešenia je potrebné vziať v úvahu všetky možné kombinácie extender a podvozok.  

 

obr. 4-2 Sumarizácia možností konštrukčného riešenia 
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Selektívne zhodnotenie možností je realizované pomocou tabuliek s vybranými parametrami 

(metóda vážených matíc). Veľkú rolu hrá vertikálny a horizontálny dosah extenderu, ako aj 

flexiblita jeho pohybov. Pre zaistenie čo najpevnejšej štruktúry je žiaduce aby zariadenie 

bolo schopné pracovať čo najplynulejšie – plynulosť tlače. Z rovnakého dôvodu je možné 

predpokladať, že zariadenie bude pri tlači stáť na mieste, pohybovať sa bude len extender 

s tlačovou hlavou. [30] 

 

 

 

tab. 4-2 Selektívne hodnotenie zdvižníku 

Zdvižník Horizontálny dosah Vertikálny dosah 
Flexibilita 
pohybov  

Súčet 

Nožnicový 1 3 1 5 

Teleskopický 4 4 1 9 

Kĺbový 3 3 5 11 

Betónové pumpy 5 4 4 13 

 

Keďže pri použití akéhokoľvek extenderu budú vznikať v maximálnych polohách veľké 

momenty, je nutné brať ohľad na stabilitu podvozku. V neposlednom rade je podstatné ako 

sa zariadenie dostane na miesto určenia, ale hlavne ako flexibilne sa bude môcť pohybovať 

na stavenisku – manévrovateľnosť. Mnohé staveniská sa nachádzajú v miernych až viac 

strmých svahoch a preto je nutné s tým počítať pri návrhu stavebnej 3D tlačiarne.  

tab. 4-3 Selektívne hodnotenie podvozku  

Podvozok Stabilita 
Svahová 
dostupnosť 

Manévrovateľnosť  Súčet 

ovl. náprava 1 3 2 2 7 

ovl. nápravy 2 3 3 3 9 

Kráčavý 5 5 2 12 

Pásový  4 4 4 12 
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Na základe predošlých hodnotení je možné vylúčiť nožnicový zdvižník, najmä pre jeho malý 

horizontálny dosah a podvozok s ovládanou len jednou nápravou, predovšetkým pre zníženú 

svahovú dostupnosť. Zo zvyšných možností sú na základe ich hodnotenia a použitia metódy 

analógie so stávajúcimi strojmi vyselektované 3 varianty, ktoré sú ďalej riešené 

v nasledujúcich podkapitolách.   

 

obr. 4-3 Analógia variantných riešení a súčasných strojov v stavebnom priemysle 

4.2 Variant I. (B2) 

Technické riešenie  

Variant I. konštrukčne vychádza zo samohybnej teleskopickej pracovnej plošiny s krabím 

chodom a naklápacou zadnou nápravou (Haulotte HT28 RTJ PRO), ktorá umožňuje lepšie 

prekonávať terénne nerovnosti. Konštrukcia zdvižníku pozostáva z kolesového podvozku 

s náhonom na všetky kolesá (s bezdušovými pneumatikami), na ktorom je otočne (360°) 

umiestnené telo vozidla s teleskopickým zdvižníkom.  
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Pohon je realizovaný naftovým agregátom s hydraulickým systémom. Na konci zdvižníku 

sa nachádza čeľusť, krátky pohyblivý koncový segment, ktorý slúži k lepšej manipulácii 

s efektorom. Pre potreby tejto práce je nahradený kompenzačným členom, ktorý vychádza 

z uchytenia trysky na striekaný betón (Sika Aliva 101). Naň sa uchytáva aktívna tlačová 

hlava s tryskou a vstupom pre prímesi.  

 

 

obr. 4-4 Variant I. Schéma vnútorného rozloženia komponentov 

Vedenie materiálu je riešené tak, že hadice na extrudovaný materiál a prímesi sa zapoja do 

zadnej časti zariadenia, kadiaľ ďalej pokračujú k výložníku. Keďže jeho prvý segment si 

vždy zachováva pevný rozmer, je vedenie betónu na ňom riešené cez oceľovú trubku. Pri 

dvoch zvyšných teleskopických segmentoch je takéto riešenie nemožné a nahrádza ho opäť 

hadica uložená v plastovej priemyslovej vodiacej reťazi. 

▪ Maximálny horizontálny dosah zdvižníku: 20 m  

▪ Štartovacia výška zdvižníku: 3 m  

▪ Nefunkčná plocha okolo stroja: približne 96 m2   

▪ Maximálny vertikálny dosah pri ploche 100 m2: 39 m  

▪ Nosnosť ramena na jeho konci: 230 kg (váha materiálu + váha tlačovej hlavy)  

▪ Hmotnosť zariadenia: 18 100 kg.   

Stabilita zariadenia sa odvíja od stability samohybnej teleskopickej pracovnej plošiny, ktorú 

je možné považovať za dostatočnú, aj keď pri určitých rázoch, či maximálnych dosahoch 

môže dochádzať k efektu rozhojdania sústavy. To je možné eliminovať nahradením bežných 

kolies delta pásovou konštrukciou.  
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Z hľadiska bezpečnosti je vytvorená bezpečná zóna v oblasti zapojenia hadíc, kde sa 

nachádza aj stop tlačidlo, táto oblasť je snímaná kamerou. Vpredu, po pravej a ľavej strane 

zdvižníku, sa nachádzajú súbory senzorov hĺbkových kamier a termokamery, ktoré snímajú 

miesto priamej činnosti výložníku a jeho blízke okolie. Ich zorné pole sa prekrýva v osi 

výložníku. Sú tu umiestnené aj OLED reflektory, ktoré spúšťa svetlocitlivý senzor. 

Zariadenie je prevažne ovládané na diaľku. Ich výhodou je najmä odolnosť voči poškodeniu 

rozbitím, nízka hmotnosť a saturovateľnosť osvetlených objektov (čo napomáha video 

detekcii).  

 

Tvarové riešenie 

 

obr. 4-5 Inšpirácia Variant I. 

Tvarové riešenie vychádza z asociácie krabieho chodu s živočíchom, podľa ktorého nesie 

tento typ podvozku názov, využívajúc metódu mimikry. Hlavný tvar ďalej reflektuje 

organické tvarovanie a je rozdelený dynamickou líniou, ktorá tvorí priestor pre umiestnenie 

reflektorov a odvetrávacieho otvoru motorového priestoru. V prednej časti, kde sa nachádza 

aj rameno zdvižníku, na túto líniu navdäzuje pár očí zariadenia. Jedná sa o vysunuté body 

pre senzoriku snímajúcu oblasť činnosti ramena.  

Naproti tomu v zadnej časti deliaca línia ústi do tvarovo odlíšeného miesta pre pripojenie 

hadíc vedúcich extrudovaný materiál a prímesy. ioto vyčlenenie z hlavnej hmoty intuitívne 

navádza obsluhu, kde je potrebné hadice pripojiť. Zároveň sú tým oddialené hadice od 

podvozku a eliminované prípadné kolízie, či napr. zamotanie  do kolies.  
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obr. 4-6 Variant I. pohľad spredu a zozadu 

Kolesá a ich krytie doplňujú kruhový pôdorys tela. Z toho istého hľadiska a aj z hľadiska 

väčšej tuhosti je použitý ako hlavný profil ramena uzavretý U-profil. Rovná plocha z jeho 

vrchnej strany vytvára miesto pre umiestnenie vedenia extrudovaného materiálu, ktoré je 

opísané vyššie.  

 

obr. 4-7 Variant I. pohľad zboku 

Pri otáčaní tela zariadenia na podvozku dochádza k tomu, že zadná hrana krytovania výrazne 

vyčnieva ponad podvozok. Následkom čoho môže dôjsť k stretu s prekážkou alebo 

človekom, preto je táto hrana spevnená zvlneným profilom z mäkšieho plastu, ktorý je 

schopný tlmiť náraz.  
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Resumé 

Tento koncept predstavuje konštrukčne najjednoduchšie riešenie. Vedenie materiálu je však 

zložitejšie a zvyšuje záťaž na rameno zdvižníku. Do istej miery tiež obmedzuje voľnosť 

rotačných pohybov ramena. Stabilita zariadenia je horšia v porovnaní s ostatnými 

variantami. Kruhový pôdorys korešpopnduje s rotačným druhom pohybu, čím zároveň dáva 

jasne najavo pozorovateľovi, kde je nebezpečná zóna. Celkovo tvarovanie pracuje 

s intuitívnym prístupom, čím uľahčuje vstup zložitej technológie do praxe. 

4.3 Variant II. (C3) 

Technické riešenie  

Druhý variant používa podobnú koncepciu ako predošlý. Odlišuje sa najmä podvozkom, 

ktorý je kráčavý a umožňuje tak oveľa väčšiu svahovú dostupnosť a stabilitu. Podvozok a aj 

otáčavý mechanizmus vychádza z konštrukcie malého kráčavého rýpadla Menzi Muck A40.  

Konštrukčne toto riešenie počíta s implementáciou zdvižníku Haulotte HA32 RTJ PRO na 

kráčavý podvozok. Hydraulický systém s dieselovým agregátom používaný na chod ramena 

Menzi Muck A40 je použitý aj na pohon tohto zdvižníku. Na konci zdvižníku bude 

umiestnený kompenzačný člen a tlačová hlava, podobne ako pri Variante I.  
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obr. 4-8 Variant II. Schéma vnútorného rozloženia komponentov 

Vedenie materiálu je riešené pomocou prichytenia vystuženej hadice k segmentom 

zdvižníku, pričom v mieste ohybu je dĺžka hadice adekvátne naddimenzovaná a obalená 

vonkajšou pružinou, aby nedochádzalo k jej prílišným ohybom, ktoré by spôsobili zníženie 

prietoku. Posledný teleskopický segment je riešený spôsobom využívaným pri konštrukcii 

zariadení na striekaný betón. Jedná sa o zavesenie hadice na polyamidové popruhy (pevnosť 

22 kN), ktoré pri zasunutom stave držia nazbieranú hadicu, tak aby čo najmenej zasahovala 

do priestoru.  

▪ Maximálny horizontálny dosah zdvižníku: 21 m  

▪ Štartovacia výška zdvižníku: 2,8 m  

▪ Nefunkčná plocha okolo stroja: približne 80 m2   

▪ Maximálny vertikálny dosah pri ploche 100 m2: 28 m  

▪ Nosnosť ramena na jeho konci: 250 kg (váha materiálu + váha tlačovej hlavy)  

▪ Hmotnosť zariadenia: 7000 kg  

Stabilita je zvýšená predovšetkým možnosťou roztiahnutia kolies na nohách až do 

vzdialenosti 3700 mm. Predné nohy sú vybavené miesto rýpavých podpôr plošnými, keďže 

sa predpokladá činnosť zariadenia už na spevnenom podklade.  
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Prednú časť, kde sa pohybuje zdvižník, sníma dvojica hĺbkových kamier s možnosťou 

zapnutia termokamery, v prípade, ak je znížená viditeľnosť alebo je bezprostredný priestor 

okolo zariadenia už zastavaný. K osvetleniu pracovného priestoru slúžia štyri reflektory. 

Zadná časť zariadenia je snímaná kamerou, keďže aj tu dochádza k malým pohybom 

zdvižníku. 

 

Tvarové riešenie 

 

obr. 4-9 Inšpirácia Variant II.  

Tvarovanie druhého variantu je založené na polygonálnej štruktúre, ktorá reaguje na tvary 

kráčavého podvozku a ramena výložníku. Zároveň je aplikovaná metóda mimikry na 

základe podobnosti s modlivkou stojacou na zadných nohách. Hmota tela je rozložená okolo 

ramena výložníku tak, aby v prípade vysunutia ramena tvorila zadná časť tela vodiacu 

konštrukciu pre voľný koniec hadíc s extrudovaným materiálom a prímesami. Vedenie 

materiálu je popísané v technickom riešení.       
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obr. 4-10 Variant II. pohľad spredu a zozadu 

Hlavná hmota je obalená farebne odlišným krytovaním, ktoré jednak podporuje dynamickú 

líniu okolo celého zariadenia, no zároveň tvorí kontrast s pohybujúcim sa ramenom. Tak je 

možné jednoduchšie identifikovať, či rameno stojí, alebo sa pohybuje. Naviac, keďže stret 

s pohybujúcim sa zariadením môže spôsobiť vážne zranenie, samotné ostré tvarovanie 

upozorňuje na nebezpečenstvo (analogicky: kaktus).   

Zahĺbenie v prednej časti okolo kĺbu zdvižníku tvorí priestor, ktorý je chránený pred 

nárazom hadíc alebo prekážky. V tomto priestore je umiestnený hlavný reflektor, ktorý 

osvetľuje oblasť práce zdvižníku. Nad ním sa v zahĺbení po oboch stranách nachádza 

senzorika. Na bokoch tela sú svetlá, ktoré indikujú stav zariadenia. Na rozdiel od predošlého 

variantu dochádza k pohybu ramena aj v zadnej časti, preto je nutné ju monitorovať a je 

osvetlená párom reflektorov začlenených do vodiacej konštrukcie. 

 

obr. 4-11 Variant II. pohľad zboku 
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Skoseným zalomením hmoty do vnútra nad všetkými štyrmi nohami podvozku vzniká 

miesto pre odvetrávacie otvory. Tie sú tak chránené pred prípadným upchatím stekajúcim 

betónom. Ich náprotivné umiestnenie zaisťuje dobrú cirkuláciu vzduchu v motorovom 

priestore.      

 

Resumé 

Konštrukcia tohto variantu poskytuje podstatne väčšiu stabilitu a aj svahovú dostupnosť ako 

predošlý koncept. Vedenie materiálu je spomedzi ostatných riešení najjednoduchšie, avšak 

prináša viaceré nevýhody. A to hlavne možnosť kontaktu hadíc s vytlačenou štruktúrou, čo 

môže mať za následok jej kolaps. Ako aj znížený prietok z dôvodu veľkého množstva 

ohybov hadice. Ostré tvarovanie korešponduje s tvarmi zvyšnej konštrukcie a plní 

i výstražnú funkciu z hľadiska bezpečnosti.  

4.4 Variant III. (D4) 

Technické riešenie  

Posledný variant je výrazne odlišný od predošlých, vychádza z konštrukcie pavúkového 

betónového výložníku (CONFORMS 16-Z TRAK) a pavúkového žeriavu (Jekko JF365). 

Využíva pásový podvozok, ktorý optimálne rozkladá váhu na podkladovú plochu. V tomto 

prípade sa otáča iba samotný výložník (2 x 360°), pričom hlavná hmota zostáva nehybná. 

To prispieva stabilite a znižuje spotrebu paliva. Pohonný agregát je hybridný elektro-naftový 

s hydraulickým systémom, čo umožňuje prácu aj v uzavretých priestoroch.   

Samotné rameno výložníku vychádza z konštrukcie firmy Schwing (5-Section RZ5 

Overhead) a bežnej Z konfigurácie. Táto konfigurácia ma výhodu z hľadiska menšej plochy 

nutnej pre rozloženie ramena, jednoduchšej manipulácie v uzavretých priestoroch a väčšej 

tuhosti. Prvý segment ramena je tvorený špeciálnym členom z Schwing  Overhead 

konštrukcie. Umožňuje v prvom rade eliminovať potrebu vyvažovacieho závažia na ramene 

a umožňuje tlač v tesnej blízkosti samotného stroja. Ďalej tiež prispieva k zmenšeniu 

zloženého stavu ramena pri zachovaní dosahu. Na piaty segment, podobne ako pri 

predošlých variantoch, je uchytený kompenzačný člen a tlačová hlava.  
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obr. 4-12 Variant III. Schéma vnútorného rozloženia komponentov 

Toto riešenie výrazne uľahčuje spôsob vedenia materiálu. Keďže nezahŕňa teleskopické 

segmenty ramena a pozostáva z rovných zložených častí, je možné jednoducho využiť 

princípy klasických betónových výložníkov. Materiál je vedený pomocou rovných trubiek 

pozdĺž segmentov ramena a v mieste kĺbového ohybu je pomocou kolien, spravidla 

prechádzajúcich samotným kĺbom, prevedený na ďalší segment. Z výhodou je možné použiť 

aj umiestnenie prečerpávajúcej betónovej pumpy priamo na vozidle, čo prispieva 

k plynulosti tlače.  

▪ Maximálny horizontálny dosah zdvižníku: 24,3 m  

▪ Štartovacia výška zdvižníku: 2 m  

▪ Nefunkčná plocha okolo stroja: približne 44,9 m2   

▪ Maximálny vertikálny dosah pri ploche 100 m2: 18,3 m  

▪ Nosnosť ramena na jeho konci: neuvedené z bezpečnostných dôvodov  

▪ Hmotnosť zariadenia: 12300 kg  

Nosnosť ramena je dimenzovaná na oceľové trubky väčšieho priemeru naplnené betónom. 

Iná nosnosť sa neuvádza, preto bude nutné previesť výpočet, aká je možná maximálna 

hmotnosť tlačovej hlavy a kompenzačného člena.  
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Stabilitu zariadenia poskytuje samotný pásový podvozok, no úplná fixácia je dosiahnutá 

pomocou štyroch stabilizačných nôh. Tie dokážu prekonať výškový rozdiel až do 800 mm 

a ich spoločná maximálna plocha rozpätia je až 44,9 m2. Zariadenie má naviac funkciu OSS 

(z angl. one side support), ktorá umožňuje optimálne rozloženie podpôr, tak ako je pre danú 

prácu potrebné.  

Z hľadiska bezpečnosti sa na konci každej podpornej nohy nachádza hĺbková kamera 

a termokamera. Snímanie pohybu v okolí tlačovej hlavy a kontrolu vytlačenej štruktúry 

zabezpečuje duálna kamera na konci ramena. Celý pracovný priestor je osvetlený súborom 

automatických reflektorov OLED po celom obvode zariadenia.  

 

Tvarové riešenie 

 

obr. 4-13 Inšpirácia Variant III. 

Aj keď konštrukcia stroja so štyrmi podpornými nohami korešponduje s pavúkom a nesie 

po ňom i pomenovanie, tento variant sa pomocou metódy mimikry približuje druhu delfína 

(Lissodelphis borealis), ktorý sa v priestore orientuje špeciálnym druhom echolokácie. Teda 

ide o myšlienkové prepojenie tejto vlastnosti so senzorikou zariadenia. Naviac i forma 

krytovania preberá tvarové prvky, ktoré vytvára neobvyklé sfarbenie delfínov.  

Toto symetrické krytovanie predpokladá zníženie nákladov na výrobu foriem. A tiež 

jednoduchú výmenu častejšie opotrebovávaných dielov prednej, zadnej masky a vrchného 

krytu. Tieto sú zároveň najvýraznejšími prvkami kompozície. Vrchný kryt má v strede otvor, 

z ktorého vystupuje mechanizmus zdvižníku. Od tohto bodu sa hmota jemne zvažuje do  

každej strany, aby prípadné nečistoty jednoducho skĺzli po povrchu. Predná maska pozostáva 

z veľkej plochy otvoru chladenia a v zadnej časti sa napájajú hadice vedúce materiál.  
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obr. 4-14 Variant III. Pohľad spredu 

Svetlá plynule prechádzajú z masky na bok zariadenia. Keďže bez pripojených hadíc je 

ťažké rozlíšiť smer pohybu zariadenia, je nutné, aby plnili aj túto signalizačnú funkciu. 

Bočné kryty ďalej vytvárajú blatník pre pásový pohon. Samotné pásy sú sčasti prekryté 

a nachádza sa tu kotvenie pre prípad transportu, manipulácie žeriavom a slúži aj ako 

stupačka pre obsluhu. 

 

 

obr. 4-15 Variant III. pohľad zhora a zozadu 

Okrem toho, že štyri podpory poskytujú zariadeniu stabilitu, sú vhodné pre umiestnenie 

senzorov a výstražných svetiel. Pri ich roztiahnutí vytyčujú aj určitú bezpečnú zónu. 
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Resumé 

Ide o variant s najväčšou stabilitou, najmenšou nepotlačiteľnou plochou a naflexibilnejšími 

pohybmi zdvižníku. To dopĺňa i jednoduché vedenie materiálu. Konštrukčne je však tento 

koncept zložitejší a rameno zdvižníku nie je dimenzované na dodatočné zaťaženie, čo je 

riešiteľné napríklad znížením hmotnosti vedenia materiálu. Špecifickým tvarovaním tohto 

variantu je možné dosiahnuť úsporu na počiatočných i servisných nákladoch.   

4.5 Voľba finálneho riešenia 

Z hodnotení jednotlivých variantov vyplýva, že najlepšie hodnotenie dosiahol tretí variant, 

a to aj na základe dizajnérskej metódy Kompromisu medzi flexibilitou a použiteľnosťou. Tá 

pojednáva o správnom pomere medzi týmito dvoma charakteristikami tak, že čím užšie je 

definované budúce použitie, tým špecializovanejšie je zariadenie, a naopak čím je menej 

jasné budúce použitie užívateľom, tým je zariadenie flexibilnejšie. Zadanie práce kladie 

dôraz na priestorovú adaptibilitu a teda aj flexibilitu zariadenia, čo vyplýva zo samotnej 

rôznorodosti architektúry (rozmery, tvary, prostredie, podnebie). [31] 

Tretí variant poskytuje najväčšiu flexibilitu vzhľadom na spôsob skladania ramena, ktoré 

vďaka viacerým článkom umožňuje prácu aj v obmedzenom priestore, dosah na ťažšie 

prístupné miesta a maximálne využitie potlačiteľnej plochy (najmenšia nefunkčná plocha 

okolo zariadenia). Naviac poskytuje najväčšiu stabilitu vďaka štyrom výsuvným podporným 

nohám. A v neposlednom rade efektívne riešenie vedenia materiálu.  



 

79 

5 TVAROVÉ RIEŠENIE 

5.1 Scenár použitia produktu 

Autori knihy Univerzálne metódy dizajnu (z angl. Universal Methods of Design) uvádzajú 

metódu Scenárov, ako spôsob popisu budúceho využitia produktu z pohľadu užívateľa, ktorý 

pomáha pri návrhu produktu robiť odôvodnené rozhodnutia. Tento scenár predpokladá už 

pripravené základy, v ktorých je zapustená oceľová konštrukcia na previazanie so stenami 

budovy a prítomnosť ostatných potrebných strojov (mobilná objemová miešačka, žeriav). 

[30] 

 

obr. 5-1 Scénar zahájenia práce  

K bezprostrednému kontaktu používateľa so zariadením dochádza pri zahájení a ukončení 

práce, kedy je nutná jeho bezprostredná interakcia. Taktiež pri pravidelnej servisnej 

kontrole, ktorej rýchle a správne vykonanie je prioritou, z hľadiska predchádzaniu 

poškodenia systému. Dôležité je aj riešenie núdzového zastavenia činnosti systému 

v ktorejkoľvek fáze práce stroja. [14] 

▪ Doplnenie paliva v nádrži  

▪ Kontrola elektroniky 

▪ Kontrola tesnosti a funkčnosti čerpacieho systému  

▪ Doplnenie oleja do hydraulického systému 

▪ Kontrola kvapalín a filtrov 
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obr. 5-2 Scénar ukončenia práce 

5.2 Kompozícia a tvarovanie 

Konštrukčne vychádza finálne riešenie z tretieho variantu s využitím prvkov podvozku 

druhého variantu. To značne ovplyvňuje i jeho tvarové členenie. Ide o centrálnu kompozíciu, 

sústredenú okolo ramena, ktoré vykonáva hlavnú činnosť zariadenia. Týmto získalo 

zariadenie potrebnú robustnosť a pôsobí príťažlivo, tento fenomén bol pozorovaný na prvom 

variante.     

5.2.1 Proporcie a kompozícia 

Spôsob skladania ramena a zároveň zámer získať čo najväčšie funkčné dosahy predurčuje 

pozdĺžny pôdorys. Nutnosť zabezpečiť stabilitu podvozku pre pracujúce rozložené rameno 

naopak predpokladá rozložitý symetrický obrazec. Tento protiklad, ako vyplýva z rešerše je 

možné riešiť doplnkovými výsuvnými podporami, ktoré nie sú priamou súčasťou podvozku. 

Alebo podobne ako v prípade kráčavého rýpadla, kedy sa kolesá nachádzajú priamo na 

dlhých kráčavých nohách. Tento prístup je mierne konštrukčne náročnejší, no z pohľadu 

kompaktnosti kompozície výhodnejší.   

Hmota je členená na tri bloky, pričom prostredný je najvýraznejší a v bočnom pohľade 

sa zásadne rozširuje smerom dole k pásovému podvozku. A to z dôvodu vizuálnej podpory 

stability zariadenia, k čomu prispieva i mierny sklon vrchnej hrany pásov.  
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obr. 5-3 Bočná kompozícia 

Rozširujúci sa lichobežník, ktorý je dominantný pre centrálny blok je základom tvaroslovia 

celého zariadenia. Opakovanie tohto prvku v obmenách  na rôznych miestach má za úlohu 

vizuálne prepojiť všetky bloky a vytvoriť tak konzistentný celok.   

 

obr. 5-4 Metóda symetrie 

 

V kompozícii sa uplatňuje aj metóda Symetrie, ktorá okrem vizuálneho pôsobenia znižuje 

napríklad náklady na výrobu foriem. Symetria hlavných blokov v oboch osiach (x,y) je 

narúšaná menšími detailmi, ako umiestnenie veka nádrže, odlišnou funkciou prednej masky, 

no predovšetkým uložením ramena v zloženom stave. To prospieva k určeniu smerovosti 

stroja. Teda predpokladu smeru pohybu celého stroja, ako aj ramena pri návrate do základnej 

polohy. [30]  
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5.2.2 Kapotáž 

Keďže je tento stroj určený do prostredia výstavby budov v exteriéri, je potrebné adekvátne 

krytovanie všetkých komponentov. A to ako z hľadiska poveternostných vplyvov, ako aj 

zvýšeného prachového znečistenia v oblasti stavby, či prípadných nárazov padajúcich 

objektov a podobne. Celkové tvaroslovie sleduje cieľ podporiť odolný a spoľahlivý výraz. 

Z dôvodu zníženia hmotnosti stroja je kapotáž prevažne plastová s kovovými doplnkami.  

 

obr. 5-5 Kapotáž 

5.2.3 Centrálny blok 

Táto časť zariadenia je najhmotnejšia a najrobustnejšia, keďže v sebe spája uchytenie 

pásového podvozku, ako aj umiestnenie výložníku. V pohľade zhora vytvára 

osemuholníkovú plošinu, na ktorej sa nachádza točňa ramena. Prístup na plošinu je riešený 

pomocou dvoch schodíkov a zníženej hrany začlenenej do bočného krytu. V bočnom 

pohľade prostredný schod tvarovo naväzuje na točňu, ktorá zároveň kopíruje výraznejším 

skosením osemuholníkový tvar plošiny. Hmota centrálneho bloku plynule prechádza cez 

otvory pre výsuvné nohy a cez spodný ochranný lem obopína celé zariadenie. 
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obr. 5-6 Centrálny blok 

5.2.4 Periférne bloky 

Tieto časti sa vyznačujú výrazným zdvihnutím svetlej výšky podvozku z dôvodu zlepšenia 

prejazdnosti terénom. Toto skosenie zároveň proporčne vyrovnáva ostatné mierne sa 

zvažujúce línie v bočnom pohľade. Primárna funkcia týchto blokov je kapotáž vnútorných 

komponentov a tiež vizuálne doplnenie dĺžky ramena.  

 

obr. 5-7 Periférny blok spredu 
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obr. 5-8 Periférny blok zozadu 

Línie prelysu vrchného dielu vytvárajú efekt spojitosti oboch blokov tak, akoby prebiehali 

neprerušené centrálnou časťou. Vrchná kapota je oddelená od zbytku výraznou špárou, ktorá 

sa v prednej časti rozbieha, aby vytvorila priestor pre otvor chladenia na jednej strane, či 

zapojenie hadíc na opačnej. Tento priestor chráni nárazník nachádzajúci sa zospodu.  

 

 

obr. 5-9 Periférny blok ¾ pohľad 
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5.2.5 Výložník a pásový podvozok 

Typ výložníku, ktorý je najvhodnejší na dopravu betónu na určené miesto, je veľmi zložitý 

systém a sám o sebe pôsobí veľmi technicky. Vďaka technológii Direct Drive od firmy 

Schwing sa sčasti podarilo odbúrať komplikovanosť konštrukcie, čo prispieva k lepšiemu 

estetickému pôsobeniu. Rameno a najmä jeho počiatočné segmenty musia pôsobiť pevne 

a robustne. Naopak, z pohľadu zníženia nároku na výkon a redukcie hmotnosti, najmä pre 

koncové segmenty, je vhodné redukovať hmotu. Riešením v tomto prípade je použitie 

lichobežníkového tvarového prvku a redukcie hmoty v niektorých oblastiach.  

 

 

obr. 5-10 Výložník 

Pásový podvozok členený do štyroch samostatných jednotiek dodáva i v nerozloženom 

stave vizuálnu stabilitu vozidla. Zakrytie vnútorných komponentov má význam z hľadiska 

ochrany pred vplyvom znečisteného prostredia stavby. Zároveň toto krytovanie tvarovo 

naväzuje na hlavné časti zariadenia a stáva sa viac súčasťou celku. Z dôvodu možnosti 

natočenia okolo osi pohonu a zdvihnutia pásu až takmer do zvislej polohy je využitie 

blatníkov nevýznamné.  
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obr. 5-11 Pásový podvozok - natočenie v osi 

5.2.6 Osvetlenie 

Samostatný pohyb vozidla po komunikáciách sa predpokladá len v obmedzenej miere, 

osvetlenie má prevažne výstražný a informačný charakter o smere jazdy, či pracovnej 

činnosti. Vpredu a vzadu sa nachádzajú led osvetlenia, ktoré vychádzajú z tvaru kapoty 

a takisto aj po bokoch centrálneho bloku. Na točni výložníku je umiestnený výstražný maják, 

signalizujúci činnosť ramena. Významné je však osvetlenie miesta tlačovej hlavy, z dôvodu 

využitia duálnej kamery na kontrolu vytlačovanej štruktúry. 

 

 

obr. 5-12 Umiestnenie senzorov 
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5.3 Preprava a manipulácia 

Ako primárny spôsob prepravy na stavenisku slúži pásový podvozok, ktorý je z väčšej časti 

chránený vonkajším krytom. Na väčšie vzdialenosti bude zariadenie prepravované na návese 

alebo v lodnom kontajneri. Tomu zodpovedajú aj jeho maximálne rozmery. Nárazníky na 

maskách ako aj madlá po bokoch zariadenia poslúžia na  prípadné uchytenie počas prepravy.  
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6 KONSTRUKČNE-TECHNOLOGICKÉ A 
ERGONOMICKÉ RIEŠENIE 

6.1 Konštrukčne-technologické riešenie 

Návrh 3D tlačiarne pre technológiu Contour Crafting je nielen estetickým riešením 

existujúceho produktu, ale do značnej miery pozostáva aj z predstavenia alternatívy 

originálneho konštrukčne-technologického riešenia. Pričom nahliada do blízkej budúcnosti 

radikálne odlišného spôsobu výstavby, ktorý eliminuje znečistenie životného prostredia 

redukciou stavebného odpadu a ponúka aj nové možnosti v oblasti seizmicky odolných 

budov, či topologickej optimalizácii v architektúre.  

Finálny návrh obsahuje nasledovné riešenia: 

▪ Umiestnenie tlačovej hlavy na rameno výložníku betónovej pumpy 

▪ Umiestnenie výložníku na mobilný podvozok 

▪ Zlúčenie funkcie oporných nôh a podvozku 

▪ Elimináciu nepresností pomocou kompenzačného členu 

6.1.1 Rozmery 

Podobne ako tretí variant, z ktorej prevažne vychádza finálne riešenie, sa rozmery odvíjajú 

od rozmerov mobilného žeriavu Jekko JF365. V zloženom stave zariadenie dosahuje 

maximálne rozmery 2000 x 2200 x 4700 mm (V x Š x D).  

 

obr. 6-1 Základné rozmery 
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S tým je spojené aj obmedzenie vytváranej stavby v prípade, že sa zariadenie bude 

nachádzať počas výstavby vo vnútri a nebude pracovať len z vonkajšej strany. Vtedy je 

nutné, aby zostal buď výjazdový otvor v stene aspoň o veľkosti 2000 x 2300 mm (V x Š), 

alebo v prípade stavby kopulovitého charakteru vyzdvihovací otvor v strope 5600 x 5600 

mm (Š x D), tak aby mohlo byť zariadenie vyzdvihnuté žeriavom.  

Nasledujú údaje o funkčných rozmeroch: 

▪ Maximálny funkčný horizontálny dosah ramena: 16000 mm 

▪ Max. funkčný vertikálny dosah ramena: 15000 mm 

▪ Nefunkčná opísaná kružnica okolo stroja (stabilizačný obrazec): ø2000-7000 mm 

▪ Približná počiatočná hmotnosť: 12400 kg 

 

obr. 6-2 Dosahy ramena 
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obr. 6-3 Stabilizačný obrazec 

 

6.1.2 Popis komponentov stroja 

Tlačiareň pre technológiu Contour Crafting je komplexné zariadenie, ktorého hlavnými 

charakteristikami sú schopnosť presného, kontinuálneho dávkovania betónu na vzdialenosti 

v mierke celej budovy a práca v exteriéri priamo na mieste výstavby.  

Z rešeršnej časti a stanovenej požiadavky na priestorovú adaptabilitu vyplynulo, že 

najvhodnejším riešením je použitie ramena výložníku betónovej pumpy na mobilnom 

podvozku. To najmä z dôvodu, že takéto rameno ponúka najlepšie riešenie vedenia 

materiálu. Mobilný podvozok zase kladie minimálne nároky na prácu obsluhy pred 

zahájením tlače a zvyšuje flexibilitu zariadenia (svahová dostupnosť, presun v rámci 

staveniska a pod.).  
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obr. 6-4 Popis vnútorných komponentov 

Stroj pozostáva z komponentov charakteristických pre zariadenia s dieselovým pohonom, 

hydraulickým obvodom a peristaltického čerpadla, ktoré, ako vyplýva z analýzy, je pre daný 

dosah ramena a použitie jemných zmesí betónu dostačujúce.  

6.1.3 Rám a pásový podvozok 

Rám vozidla vychádza z konštrukcie kráčavého rýpadla Menzi Muck A40 (Variant II.) 

a mobilného žeriavu Jekko JF365 (Variant III.). Pohyb stroju zabezpečujú štyri nezávislé 

pásové jednotky. Tie sa môžu otáčať aj okolo vlastnej osi, tak aby bolo možné prekonať 

i väčšie terénne nerovnosti.  
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obr. 6-5 Rám 

Pásový podvozok plní zároveň i funkciu oporných nôh. Pri prechode z pojazdového režimu 

sa pásy natočia okolo vlastnej osi tak, aby ich styková plocha s terénom bola čo najmenšia. 

Analogicky s otáčaním kolies kráčavého rýpadla sa pomocou hydraulických piestov otočia 

pásy vo vertikálnej osi do polohy 45 ° vzhľadom k telu stroja.  

 

obr. 6-6 Počiatočná fáza výsuvu 

  

obr. 6-7 Liebherr Telematik systém hydraulických zámkov 
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obr. 6-8 Natočenie o 45° 

Vtedy sa uvoľní hydraulický zámok fixujúci prvý výsuvný segment a otáčaním pásu 

v príslušnom smere sa môžu postupne vysunúť až 2 segmenty (analogicky s Liebherr 

Telematik systémom). Tie sa po vysunutí opäť uzamknú. Zariadenie sa následne samo ustáli 

vo vodorovnej polohe rotáciou pásov okolo vlastnej osi, tak aby kompenzovali nerovnosť 

terénu. 

 

obr. 6-9 Vysúvanie nôh 

Toto riešenie prináša úbytok práce obsluhy s odisťovaním a podkladaním oporných nôh, 

väčšiu mieru kompenzácie nerovností terénu, a v prípade práce na rovnom podloží výrazný 

nárast stability zväčšením stykových plôch.    
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6.1.4 Technické špecifikácie 

Zariadenie preberá špecifikácie žeriavu Jekko JF365 z ktorého vychádza. Ako pohonný 

agregát slúži dieslový motor Kubota V3307-CR-TE4B o výkone 55,4kW doplnený 

o hydraulický systém o objeme 200l. Rýchlosť posuvu podvozku je 2,5 km/h. Hydraulický 

rotátor zabezpečuje otočenie o 360°. 

Rameno výložníku vychádza zase z konštrukcie ramena od firmy Schwing s využitím 

systému Direct Drive, kedy iba prvé dva segmenty sú ovládané lineárnym hydromotorom 

a zvyšné segmenty využívajú špeciálne rotačné hydromotory, cez ktoré je možné viesť kĺb 

potrubia.  

 

 

obr. 6-10 Ilustračný obrázok práce stroja 

6.1.5 Poloautonómne riadenie a senzory 

Riadenie prepravy zariadenia na miesto určenia je plne v réžii operátora pomocou 

diaľkového ovládania. Zariadenie začína pracovať autonómne v momente zahájenia stavby. 

Na určenie nerpesnosti koncového segmentu ramena oproti relatívnej pozícii slúži 

Omnitrack laser od Firmy Fastbrick, ktorý sleduje vzdialenosť i uhol od aktuálneho 

referenčného bodu. Pre správne fungovanie tohto senzora je žiaduce aby sa nachádzal 

v blízkosti konca segmentu.  
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Kontrolu vytlačovanej štruktúry zabezpečuje duálna kamera Carnegie Robotics MultiSense 

S7, má za úlohu vyhodnocovať prípadné zlyhanie systému, ako aj kontrolovať odchylky 

adhézie vrstiev a regulovať tak spolu s prietokovými senzormi pridávanie prímesí.  

Na zabezpečenie bezpečnosti ľudí, ktorí sa vyskytnú v oblasti práce stroja slúži  Banner 

QT50R antikolízny radar, ktorého dosah je až 25m. Jeho využitie je potrebné z hľadiska 

toho, že senzory sa počas výstavby môžu ocitnúť za stenou a ich signál by bol narušený, 

alebo pre prašnosť prostredia by neboli schopné dostatočne rozoznať riziko.  

 

 

obr. 6-11 Banner QT50R antikolízny radar [102] 

6.1.6 Preprava na miesto 

Ako primárny spôsob prepravy na stavenisku slúži pásový podvozok, ktorý je z väčšej časti 

chránený vonkajším krytom. Na väčšie vzdialenosti bude zariadenie prepravované na návese 

alebo v lodnom kontajneri. Tomu zodpovedajú aj jeho maximálne rozmery (norma 2550 mm 

šírky a 2500 mm výšky ). Nárazníky na maskách ako aj madlá po bokoch zariadenia poslúžia 

na uchytenie počas prepravy.  

 

obr. 6-12 Prekonávanie terénnych nerovností 
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6.2 Ergonomické riešenie 

Ergonomické riešenie vychádza predovšetkým zo Scenára použitia produktu, kde boli 

špecifikované možné úkony obsluhy vzhľadom na servis i užívateľské prístupy. Pre 

modelové situácie bola použitá priemerná postava muža 1860 mm (95 % percentil).  

6.2.1 Užívateľské prístupy a ovládanie 

Základný užívateľský prístup predstavuje prístup k odnímateľnému ovládaciemu panelu. 

Ten sa nachádza zboku zariadenia na točni na dosah operátora. Po dopravení zariadenia na 

návese nákladného auta je potrebné, aby presun zariadenia na miesto určenia riadila obsluha. 

Zariadenie spadá do kategórie poloautonómnych zariadení a je teda nutná kontrola obsluhy 

počas celého procesu. Preto zariadenie z bezpečnostných dôvodov nezačne pracovať, pokiaľ 

nebude ovládací panel odňatý. 

 

obr. 6-13 Užívateľské prístupy – pohľad zboku 

Ovládací panel pozostáva z dotykovej obrazovky a tlačidla štart a stop, ktoré sú vizuálne 

i hapticky odlíšené. Pre pohodlné držanie i v pracovných rukaviciach je na každej strane 

výrazné pogumované madlo. V prípade poruchy, či straty signálu diaľkového ovládania sa 

v mieste zapojenia hadíc vedúcich extrudovaný materiál nachádza ešte jedno núdzové stop 

tlačidlo.  
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obr. 6-14 Užívateľský panel 

 

obr. 6-15 Prístup k zapojeniu hadíc a núdzové stop tlačidlo 

 

K užívateľským prístupom môžeme zaradiť i doplňovanie paliva. Veko otvoru nádrže sa 

nachádza na boku centrálneho bloku v zahĺbení zo strany umiestnenia motoru.    
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6.2.2 Servisné prístupy 

Na každej strane sa nachádzajú 2 veľké výklopné kryty, ktoré umožňujú okamžitý prístup 

k motoru, hydraulickým čerpadlám, pumpe na extrudovaný materiál a elektronike, keďže 

tieto je možné považovať za častejšie servisované. K ostatným komponentom je možné sa 

dostať odskrutkovaním naväzujúcich dielov krytovania. Pre lepší prístup je možné odklopiť 

i časť vrchnej kapoty.  

 

obr. 6-16 Prístup k zapojeniu hadíc a núdzové stop tlačidlo 

K servisu aktívneho tlmenia vibrácií je možné sa dostať na točni s ramenom z opačnej strany 

ako sa nachádza ovládanie. Pre prístup k hydraulickému rotátoru slúžia odnímateľné kryty 

na hornej plošine centrálneho bloku.  

 

obr. 6-17 Užívateľské prístupy – pohľad zozadu 



 

99 

Na vstup na hornú plošinu slúžia dva schodíky (z oboch strán zariadenia) vzdialené od seba 

310 mm na výšku. Doplnené sú zníženou hornou hranou pre pohodlnejšie dosiahnutie 

plošiny. K bezpečnosti taktiež slúžia madlá na oboch stranách hornej hrany a zdrsnenie 

povrchu schodíkov. Vo väčšine prípadov nie je nutné, aby operátor vystupoval až na plošinu, 

stačí mu vystúpiť na prvý, či druhý schodík. Vzhľadom na to, že plošina sa nachádza v malej 

výške, nie je jej povrch opatrený zábradlím. Naviac výstup na plošinu je povolený iba 

v úplnom pracovnom pokoji stroja. 
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7 FAREBNÉ A GRAFICKÉ RIEŠENIE 

Dôležitým výrazovým prostriedkom akéhokoľvek produktu je jeho farba. V oblasti 

stavebného priemyslu je však okrem estetickej funkcie farby kladený dôraz aj na jej 

výstražné, výrazné pôsobenie. Primárne plní výstražnú funkciu žltá farba, červená označuje 

nebezpečie. Pri stavebných strojoch sa v značnej miere uplatňuje i oranžová, prípadne 

zelená, menej už modrá farba. Tie sú samozrejme podporené neutrálnymi farbami, čiernou, 

bielou a striebornou. [14] [103] 

7.1 Farebné riešenie 

Všetky Farebné riešenia vychádzajú z kompozičného členenia na bloky. Centrálny masívny 

blok spolu s ochranným lemom je tmavo čierny a vytvára silný kontrast s periférnymi 

blokmi, ktorých hlavným výrazovým prostriedkom je predovšetkým farba kapoty. Pri nej je 

možné predpokladať, že nedôjde k jej znečisteniu tak často ako pri ostatných častiach stroja.  

Táto farba výrazovo udáva i priestorové ohraničenie stroja a následne sa opakuje aj 

v rôznych do priestoru vystupujúcich prvkov, ako sú madlá, schodíky, či hadice a trubkové 

kolená na výložníku. Plní tak výstražnú funkciu. K tmavej čiernej farbe je použitá ako 

doplnková šedá, objavujúca sa na boku periférnych blokov, točni, či krytovaní pásových 

jednotiek.  

7.1.1 Farebné riešenie I. 

Prvé a zároveň primárne farebné riešenie využíva ako dominantnú farbu žltú, ktorá je 

typická pre stavebné stroje a vo všeobecnosti stroje, ktoré vyžadujú zvýšenú pozornosť. Je 

jasná a vysoko viditeľná, vďaka čomu tvorí ideálny kontrast s doplnkovými farbami, čiernou 

a šedou. Táto farba môže znamenať z hľadiska emócií i hravosť, pozitivitu, či vzbudzovať 

záujem.  
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obr. 7-1 Farebné riesenie I. 

7.1.2 Farebné riešenie II. 

Druhé riešenie predstavuje oranžovú farbu spadajúcu do teplých odtieňov, ktorá je taktiež 

používaná v prostredí s horšou viditeľnosťou a podobne púta pozornosť. Kombinuje atribúty 

červenej a žltej farby, ako boli opísané vyššie. Z hľadiska emócií vyvoláva dojem 

mladistvosti, zábavy ale i dostupnosti.  

 

obr. 7-2 Farebné riešenie II. 
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7.1.3 Farebné riešenie III. 

Posledné farebné riešenie sa odkazuje na farebnosť lídra na trhu s pumpovaným betónom, 

firmy Schwing. Prevažujúca farba je biela, doplnená bledozelenými prvkami. Ide 

o univerzálnu farbu, ktorá  vyjadruje čistotu, jednoduchosť a dôveryhodnosť. Zelená dodáva 

ekologický podtón, čo odpovedá zámeru technológie Contour Crafting chrániť životné 

prostredie.  

 

obr. 7-3 Farebné riešenie III. 

7.2 Grafické riešenie 

Do grafického riešenia spadá najmä tvorba logotypu, jeho umiestnenie na zariadení 

a označovacie, či výstražné znamenia. Prevažná väčšina firiem pôsobiacich v stavebnom 

priemysle používa jasné, často i krátke (skrátené, skratky) názvy vypísané v tučnom reze 

písma. Vyplýva to z potreby prezentovať značku a hlavne jej produkty ako robustné, 

spoľahlivé a odolné.  

Práve preto aj v tejto práci navrhovaný grafický štýl využíva ako hlavný rez písma Extra 

bold z rodiny AXIS. Z toho potom vzniká i jednoduché logo a logotyp. Tvorí ho 5 sčasti 

štylizovaných písmen „OBISQ“, samotné usporiadanie písmen je do značnej miery 

symetrické, kde rovinou zrkadlenia je prostredné „I“ a zrkadlí sa počiatočné a koncové „O“ 

a „Q“.  Zároveň vzniká zvučné a zapamätateľné pomenovanie, v skutočnosti ide o skratku 

anglických slov „O“ ako outdoor (exteriérový), „B“ – building (stavajúci budovy), „I“ – 

inteligent (inteligentný), „S“ – system (systém), „Q“ – quest (pátranie).  
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obr. 7-4 Grafické riešenie - logo a logotyp 

 

Ostré skosenie písmena „I“ pod 45° uhlom, ktoré z neho vytvára malé „i“ odkazuje na 

výstražné pruhovanie. Nejedná sa o logo a logotyp v pravom slova zmysle, pretože logo – 

symbol, vzniká začlenením názvu do plochy zaobleného štvorca tak, že písmo akoby z neho 

vypadávalo. Význam tohto prvku odhaľuje slogan „Build out of the box“ odkazujúci sa na 

anglické slovné spojenie „Think out of the box“ (Vyjsť za obvyklý myšlienkový rámec).   
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8 DISKUSIA 

Návrh nového typu stroja pre začínajúcu technológiu, je vždy veľkou výzvou a je spojený 

s mnohými úskaliami. Predovšetkým je jasné, že samotná technológia má svo je klady aj 

zápory a nie je samozrejmé, že bude okamžite celoplošne akceptovaná. Keď sa však 

pozrieme na históriu 3D tlače plastov, ktorá v poslednom desaťročí zaznamenala obrovský 

celosvetový úspech, je možné predpokladať, že podobný trend sa bude opakovať aj v oblasti 

využitia 3D tlače v stavebnom priemysle.   

8.1 Psychologické funkcie 

Keďže sa jedná o typ zariadenia určeného primárne pre prostredie staveniska, je možné 

predpokladať, že hlavný kontakt so strojom bude prebiehať na úrovni obsluhy, teda 

s obmedzeným počtom ľudí. Do povedomia verejnosti sa dostane len vďaka propagácii 

technológie, či v prípade, že stroj zahliadnu pri práci na stavenisku z bezpečnej vzdialenosti. 

Je teda vhodné pozrieť sa bližšie na vzťah medzi operátorom a zariadením.   

8.1.1 Vizuálne pôsobenie 

Relatívne kompaktné rozmery zariadenia môžu predstavovať riziko vo vnímaní stroja, ako 

menej nebezpečného, takže obsluha musí byť dôkladne vyškolená. No prináša to i pozitívny 

pocit jednoduchšieho ovládania spolu s prehľadným členením funkčných častí. Keď má 

človek pocit, že dokáže obsiahnuť zložitý systém jednoducho, prispieva to k psychickej 

vyrovnanosti a dobrej pracovnej morálke. Naopak, ak rieši zamestnanec problém, s ktorým 

si nevie rady, spravidla sa dostaví pocit frustrácie.  

Z hľadiska vizuálneho pôsobenia je dôležitá i vizuálna stabilita stroja. A to najmä pri 

veľkých dosahoch výložníku, kedy by mohol mať človek nepríjemný pocit, že konštrukcia 

sa zrúti a dôjde k nejakej ujme.  

Podobne tomu je aj v prípade smerovosti stroja. Riziko vzniká pri symetrických 

kompozíciách, ak užívateľ nie je schopný jasne určiť predpokladaný smer pohybu stroja, čo 

môže spôsobovať nervozitu. Z toho dôvodu sú významné prvky napovedajúce, kde je 

predná, resp. zadná časť stroja a tiež svetelná signalizácia smeru aktuálneho pohybu. 
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8.2 Ekonomické funkcie 

Technológia klasických 3D tlačiarní je v dnešnej dobe veľmi rozvinutá, čo sa však týka 

tlačiarní v stavebnom priemysle, zavedenie podobných zariadení do praxe sa len začína. To 

vytvára signifikantnú príležitosť na trhu, ale aj priestor pre prínos v oblasti automatizácie 

stavebného priemyslu. Ide o novú technológiu, preto cenová hladina je aj adekvátne vysoká, 

pohybuje sa v rozmedzí od 250 000 do 500 000 USD. [69] [100] 

Jeden z hlavných cieľov, pre ktorý je tento produkt určený, je riešenie krízových situácií 

v menej rozvinutých oblastiach. Tým sa definuje celkom úzka cieľová skupina. [30] [5].  

Z toho vyplýva, že po uvedení na trh bude výroba obmezená na niekoľko kusov ročne.  

Žiadna z konkurenčných spoločností na trhu sa nezaoberá výrobou 3D tlačiarne v takom 

rozsahu a kvalite ako mnou navrhovaný  produkt, ktorý je inovatívny a dosiaľ jedinečný na 

trhu. Preto budem ďalej popisovať fiktívnu spoločnosť, ktorá sa zaoberá jeho výrobou.  

8.2.1 Podnikateľská stratégia 

 

Stručná analýza a hodnotenie zdrojov podniku 

Spoločnosť na výrobu tlačiarne je so sídlom v Európe, kde sa zároveň nachádza aj jej 

vývojové centrum. Spoločnosť je schopná zaistiť si výrobu sama, avšak na výrobu 

niektorých špeciálnych komponentov využíva možnosť subdodávateľov. 

 

Popis súčasného sortimentu výrobkov  

Špecializácia spoločnosti je veľmi úzka a týka sa len výroby  a inovácie 3D tlačiarní, na 

ktorých pracuje vo svojích vývojových centrách.  

 

Popis ekonomickej a finančnej situácie podniku  

Táto spoločnosť sa nachádza zatiaľ na počiatkoch svojho podnikania, avšak dopyt po jej 

produktoch je značne vysoká. Hlavný záujem sa sústreďuje do oblastí s vysokým počtom 

obyvateľov, ako je napríklad Čína, kde je aj vysoký počet možných investorov. 

 

Stanovenie cieľa a formulovanie stratégie 

Nárast počtu obyvateľov a dopyt po budovaní lacných a časovo nenáročných obydlí, je 

jeden z hlavných cieľov spoločnosti, ktorej výrobok sa vyznačuje aj dobrým dosahom, 

kompaktnými rozmermi, bezpečnou a nenáročnou obsluhou. 
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8.2.1 Marketingová strategie 

Marketingová analýza sa zaoberá prieskumom podniku, trhu a zákazníka a zhodnotení 

získaných informácií, ktoré firma následne použije na marketingovú stratégiu.  

V súčasnosti sa výrobou priestorovo adaptabilných 3D tlačiarní zaoberajú viaceré firmy. 

 

Výrobková stratégia  

V súčasnosti dostupné 3D tlačiarne sa zásadne líšia, či už na technickej alebo vizuálnej 

úrovni. Navrhnutý produkt v sebe spája viaceré dôležité aspekty, či už spomínanú 

priestorovú adaptabilitua a kompaktnosť, v neposlednom rade aj vizuálnu odlišnosť a 

design, čím sa odlišuje od ostatných výrobkov, a tým sa stáva jedinečným, inovatívnym a má 

konkurenčnú výhodu. 

 

Cenová úroveň  

Cena výsledného produktu sa nebude líšiť od ostatných na trhu, avšak náklady na výrobu 

obytných domov budú omnoho nižšie ako u bežne dostupných spôsobov výstavby, preto 

bude v záujme investícia do týchto produktov. 

  

Distribúcia 

Distribúcia tohto produktu bude špecializovaná na potreby určitých krajín. V záujme budú 

tie s vysokým počtom obyvateľov. Na mieste bude distribúcia partnerských predajcov 

v rôznych krajinách. 

 

Podpora predaja 

Podpora predaja bude zaistená reklamou cielenou na určitú skupinu podnikateľov, 

prostredníctvom vhodných médií, avšak na veľmi úzku skupinu zákazníkov. Predaj bude 

propagovaný medzinárodnými a celosvetovými veľtrhmi, ktoré budú špecializované pre 

daný produkt.   

 

SWOT analýza 

Ide o nástroj na hodnotenie silných a slabých stránok, príležitostí a hrozieb určitého projektu 

či podnikateľského zámeru, ktoré ovplyvňujú jeho úspešnosť. 
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obr. 8-1 Swot analýza 

8.3 Sociálne funkcie 

Rozšírením zariadení pre aditívnu technológiu výstavby sa zmení celá rada aspektov života 

spoločnosti. A to nie len v oblasti rozvinutého sveta, ale aj v rozvojových krajinách.  

8.3.1 Zamestnanosť 

Ľudia pracujúci v určitom odvetví priemyslu, ktorý je postupne automatizovaný (ľudská 

práca nahradená strojom), sa cítia nepotrebný a majú tendenciu báť sa o svoje pracovné 

miesto. Takýto pohľad však často nebýva úplne pravdivý a situácia ústi skôr k potrebe 

rekvalifikácie. Obdobná situácia taktiež môže nastať aj v prípade hromadného zavedenia 

princípov aditívnej technológie do stavebného priemyslu, kedy sa zamestnanci stavebných 

firiem budú musieť naučiť pracovať s čoraz sofistikovanejšími systémami. Ľudská práca 

však bude stále potrebná, i keď ubudne tej fyzicky náročnej a nebezpečnej. A preto by tento 

krok vpred nemal byť vnímaný ako hrozba. [104] [5] 



 

108 

8.3.2 Riešenie krízy v oblasti bývania  

Vysoký životný štandard dosiahnutý v západnej rozvinutej spoločnosti je nedosiahnuteľný 

pre milióny ľudí v rozvojových krajinách sveta. Najväčším problémom je preľudnenie, 

nedostatok zdrojov  a chudoba. Preto je veľký dopyt pre lacné, udržateľné a voči prírodným 

katastrofám odolné budovy. Práve tieto požiadavky spĺňa CC technológia, ktorá umožňuje 

stavbu konštrukcií, ktoré sú tvarom odolné voči zemetraseniam a tornádam, 

a v neposlednom rade môžu byť postavené za omnoho kratšiu dobu ako umožňujú doterajšie 

metódy. [104] 

8.3.3 Dopad na architektúru 

Vďaka zariadeniam ako to, ktoré je predmetom riešenia tejto diplomovej práce, je možné 

zapojiť do kreatívneho procesu navrhovania architektúry také prístupy, ako je topologická 

optimalizácia, či umelou inteligenciou podporovaný dizajn (Computer Aided Design). 

Otvárajú sa nové možnosti v oblasti architektúry voľných foriem a tiež stavby seizmicky a 

poveternostne odolných budov. Je možné predpokladať, že celkový ráz mestských 

aglomerácií sa zmení. [104]  

8.3.4 Ekológia 

V poslednej dobe sa spoločnosť začína čoraz viac zaoberať nežiaducim vplyvom ľudstva na 

životné prostredie, a z toho vyplývajúcou snahou o zastavenie alebo zredukovanie týchto 

vplyvov. Keďže stavebný priemysel je jeden z najväčších industriálnych sektorov, bude aj 

produkovať značné množstvo odpadu. Každý rok zásobovacie spoločnosti dodajú viac ako 

400 miliónov ton materiálu, z toho 60 miliónov ton ide na odpad vzhľadom na nevhodné 

skladovanie, manipuláciu, a pod. [104] 
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9 ZÁVER 

Diplomová práca sa zaoberá návrhom 3D tlačiarne pre technológiu Contour Crafting. Táto 

technológia  zavedenia aditívnej výroby do odvetvia stavebného priemyslu sa nachádza 

v začiatkoch komerčného využitia. To predstavuje výzvu z pohľadu preniknutia do 

problematiky, na druhej strane ponúka priestor pre návrh nového originálneho produktu.  

V počiatočnej fáze práce bolo podstatné na základe podrobnej rešerše obsiahnuť rozmanité 

prístupy k technológii. A to najmä identifikovať taký prístup, ktorý najlepšie spĺňa 

podmienku zadania priestorovej adaptability. Analýza jednotlivých výrobcov na trhu, či 

vývojových prototypov viedla k potrebe bližšie sa zoznámiť i so spracovávaným materiálom 

a jeho vlastnosťami. Taktiež aj k hľadaniu vhodných analógií v oblasti stávajúcich 

stavebných strojov. Táto analytická časť naznačila smer, ktorým sa vývoj produktu má 

uberať a umožnila následné bližšie špecifikovanie cieľov práce a jasné definovanie cesty, 

ako dané ciele dosiahnuť v podobe diagramu vývojového cyklu.  

Samotným variantným návrhom predchádzalo vytýčenie vstupných parametrov a širšie 

selektívne hodnotenie viacerých riešení, ktoré prichádzali do úvahy na základe rešerše. 

Vybrané tri varianty predstavovali odlišné konštrukčné riešenia na ktoré reagovala i vizuálna 

stránka. Na základe zhodnotenia estetickej i funkčnej stránky boli opäť formulované 

predpoklady pre finálne riešenie.  

Vývoju finálneho riešenia predchádzalo preniknutie do podstaty práce s takýmto 

zariadením, a to formou scenára použitia produktu. Vďaka tomu bolo možné lepšie pochopiť 

potreby obsluhy, ako aj charakterizovať zásadné servisné, či užívateľské prístupy.  

Aj keď návrh vychádza z bežne používaných strojov, ponúka vizionársky pohľad na 

zavedenie aditívnej technológie na výstavbu celých budov priamo na mieste staveniska. 

Predpokladaným úskalím je predovšetkým nutnosť vyladenia extrudovanej zmesi, tak aby 

mohla byť použiteľná i v exteriérových podmienkach. Na jej vývoji sa stále pracuje.  

Finálny variant vychádza predovšetkým z umiestnenia ramena výložníku betónovej pumpy 

na mobilný podvozok, čo výrazne uľahčuje vedenie materiálu, keďže tento výložník je 

priamo určený na prácu s mokrým betónom. Vďaka využitiu podvozku so štyrmi 

nezávislými pásovými jednotkami, ktoré sú tiež umiestnené na stabilizačných nohách, sa 

podarilo zlepšiť terénnu dostupnosť a tiež stabilitu stroja. Nemenej významným je riešenie 

presnosti tlače za pomoci kompenzačného členu na konci výložníku. 

Tvarové riešenie odráža náročnosť prostredia stavby, do ktorého je určené. Napriek svojim 

kompaktným rozmerom pôsobí robustne a zároveň splňuje i požadované funkčné dosahy. 

Vizuálne ho definuje centrálna kompozícia masívneho bloku na ktorom je umiestnené 

rameno výložníku, a z ktorého vybiehajú pásový podvozok a periférne bloky nesúce 

vnútorné komponenty.  
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Návrh 3D tlačiarne pre technológiu Contour Crafting prináša pohľad na budúci vývoj 

zariadení automatizujúcich stavebný priemysel, vďaka ktorým bude znížený dopad na 

životné prostredie a poskytnú i rozvoj v oblasti architektúry. 
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