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ABSTRAKT  

Technologie 3D tisku představuje perspektivní a rychle se rozvíjející odvětví zastoupené 

v mnoha oblastech průmyslu. Bakalářská práce je zaměřena na možnosti využití technologie 

3D tisku ve stavebnictví. V teoretické části práce jsou uvedeny konkrétní technologie 

a realizace 3D tisku v oblasti stavebnictví. Je provedena rešerše, na jejíž základě jsou 

definovány požadavky na cementový kompozit pro technologii 3D tisku, včetně zkoušek pro 

ověření těchto vlastností. V experimentální části bakalářské práce byly testovány různé 

receptury cementových kompozitů, na kterých byly stanoveny vlastnosti v čerstvém 

a zatvrdlém stavu. U dvou receptur byla ověřována možnost použití odpadních PET částic. 

KLÍČOVÁ SLOVA  

3D tisk, aditivní výroba, cementové kompozity, PET částice, vlastnosti cementových 

kompozitů pro 3D tisk 

ABSTRACT  

3D printing technology represents a fast-growing industry within many industrial sectors. 

This bachelor thesis is focused on possibilities of using 3D printing technology in building 

industry. In the theoretical part there are stated typical technologies and realizations of 3D 

printing in the field of construction. The thesis also includes a research which is essential for 

the determination of requirements for cement composites for 3D printing technologies 

including tests for verification of their properties. The experimental part of the bachelor 

thesis is focused on testing of various recipes of cementitious composites, especially on the 

properties of both fresh and hardened composites. Two batches were tested for the 

suitability of utilisation of waste PET particles. 

KEYWORDS  

3D printing, additive manufacturing, cementitious composites, PET particles, properties of 

cement composites for 3D printing 
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I ÚVOD 

Současná moderní společnost se vyznačuje stále se zvyšující mírou automatizace. Tato 

automatizace se postupně promítá do všech oborů a výjimkou není ani stavebnictví. 

S rozvojem technologie 3D tisku se otevřela spousta možností zlevnění a zefektivnění výroby 

v oborech strojírenství, zdravotnictví, výroby spotřebního zboží, leteckého průmyslu, výroby 

zbraní nebo například umění. Dalším z oborů je právě stavebnictví, kdy se nemusíme 

omezovat pouze na tisk architektonických modelů, ale vyvíjí se řada technologií schopných 

tisknout celé stavby. Podstatou je nanášení jednotlivých vrstev materiálu, které postupně 

vytvoří požadovanou strukturu. Materiálem můžou být kompozity na bázi cementu, 

geopolymery, polymery nebo různé kovy. 

Tato práce se věnuje nejvýznamnějším technologiím 3D tisku, které využívají kompozitní 

materiály na bázi cementu. Zároveň jsou uváděny příklady zrealizovaných projektů pomocí 

této technologie. Dále práce mapuje sledované vlastnosti cementových kompozitů a způsob 

jejich testování v různých výzkumných pracích. V praktické části práce jsou navrženy 

a vyrobeny cementové kompozitní materiály pro 3D tisk a jsou sledovány jejich vybrané 

vlastnosti.  

  



 

II TEORETICKÁ ČÁST 

1 Automatizace 

Vliv nástupu automatizace je patrný v různých odvětvích již od začátku 20. století, nicméně 

ve stavebnictví je zavádění automatizace pomalé, a to z mnoha důvodů: 

 nevhodnosti dostupných automatizovaných výrobních technologií pro výrobu tak 

velkých konstrukcí, 

 nevhodnosti obvyklých konstrukčních postupů pro automatizaci, 

 velké variability produktů (každá stavba je mírně odlišná), 

 omezení v materiálech, které mohou být použity pro automatizovanou výrobu, 

 vysoké pořizovací náklady na automatizované technologie. 

V dnešní době vývoji automatizace nahrává: 

 nízká kvalita a efektivita práce, 

 nízká bezpečnost na staveništích, 

 nedostatek kvalifikované pracovní síly, 

 nedostatečná a obtížná kontrola stavby [1]. 

 

2 Technologie 3D tisku 

Mimo stavební průmysl se rozvíjí mnoho technologií aditivní výroby. Nejrozšířenější z nich 

jsou: 

 FDM (Fused Deposition Modeling) – jedná se o nejrozšířenější technologii 3D tisku. 

Filamenty, nejčastěji polymerní vlákna, jsou roztavena a přes trysku nanášená 

v jednotlivých vrstvách. 

 SL (Stereolitografie) – tato metoda je založená na vytvrzování fotocitlivé pryskyřice 

zářením. Může se jednat o laser, UV záření či jinou určitou vlnovou délku světla. 

Ve vytvářecí komoře je tekutý polymer, z něhož je postupně vytahován vytvrzený 

model. 

 SLS (Selective Laser Sintering) – spékání jemného prášku laserem. Ve vytvářecí 

komoře je vždy nanesena vrstva velmi jemného prášku, která je následně lokálně 

vytvrzena slinutím pomocí laseru. 



 

 

Obr. 1: Technologie 3D tisku: a) stereolitografie, b) FDM, c) SLS [2] 
 

Existuje celá řada patentovaných technologií, nicméně všechny vycházejí z výše zmiňovaných 

a jejich kombinací [2; 3].  

 

3 Metody 3D tisku ve stavebnictví 

Z výše uvedených technologií se ve stavebnictví vyvinuly systémy pro tisk cementových 

kompozitů. Mezi dvě základní metody patří vytlačování cementové malty a spojování 

kameniva. 

 

3.1 Metoda 3D tisku vytlačováním cementové malty  

Jde o nejčastěji využívanou technologií, která je analogická metodě FDM. Místo polymerů se 

zde využívá řízeného vytlačování souvislého cementového vlákna přes trysku o průměru 

6 až 50 mm [4]. Toto vlákno je zpravidla nanášeno v horizontálních vrstvách k podkladní 

konstrukci. Cementový kompozit využívá výhod samozhutnitelného betonu (absenci vibrací) 

a stříkaného betonu (nutná čerpatelnost směsi) [5]. 



 

Mezi zásadní vlastnost cementového kompozitu také řadíme rychlý náběh pevností, nutný 

k unesení samotné vrstvy a vrstev následujících bez jakýchkoliv deformací. Požadovaného 

náběhu pevnosti docílíme urychlovačem tuhnutí, přičemž záleží na časovém intervalu tisku 

jednotlivých vrstev [2].  

 

3.1.1 Contour crafting (CC) 

Založen na souběžném vytlačování vrstev cementového kompozitu ze dvou trysek s cílem 

vytvoření bednění. Systém je určen pro výrobu přímo na staveništi. Tisková hlava je umístěna 

na jeřábu a je opatřena hladítky, která vyhlazují povrch a vnější stranu vytlačené vrstvy. 

Nevýhodou této technologie je omezení na 2,5D topologii, což znamená rozšíření 

půdorysného zobrazení o vertikální rozměr [6].  

  

Obr. 2: Detail trysky technologie Contour Crafting [9]  
 

Mezi výhody patří vysoká flexibilita architektonických návrhů. Dále možnost kombinací různých 

materiálů pro vnější povrchy a výplň, také možnost smíchat v hlavě trysky chemicky reagující 

látky bezprostředně před nanášením. V závislosti na kvalitě hladítek není nutná další 

povrchová úprava a je umožněn přímo povrchový nátěr. Systém umožňuje automatizovaně 



 

integrovat prvky pro ohřev podlah a stěn, obklady podlah a stěn, vodovodní a elektrické sítě 

a také výztuž [7]. Nevýhodou může být špatné spojení následujících vrstev, pokud je interval 

dávkování příliš dlouhý [8]. 

Technologie CC je předmětem průzkumu použitelnosti pro budování stanovišť na Měsíci 

a na Marsu [7]. 

 
Obr. 3: Schéma technologie Contour Crafting [10]  

 

 

3.1.2 Concrete print  

Jedná se o projekt pocházející z Loughborough University. Podobně jako CC je založen 

na vytlačování cementové malty, ale cílem bylo zachovat 3D topologii a zmenšit tloušťku 

vrstev. Tato opatření umožňují lepší kontrolu vnitřních a vnějších tvarů. Materiálem je 

vysokohodnotný beton, který přináší lepší pružnost než CC. Pevnost v tlaku dosahuje          

100–110 MPa a pevnost v tahu za ohybu dosahuje 12–13 MPa. Průměr trysky je 4–6 mm, což 

umožňuje dobré geometrické ovládání, avšak činí tento proces relativně pomalý vzhledem 

k předpokladu průmyslové aplikace. Výroba je realizována mimo stavbu [6; 8]. 



 

 

Obr. 4: Concrete print [11] 

 

3.1.3 Big Delta 

Oblast tisku italské tiskárny Big Delta WASP je tvaru trojúhelníku, přičemž každá strana měří 

asi 4 m. Tiskovou hlavu nesou tři ramena, upevněná na třech svislých sloupcích. Řízenými 

pohyby ramen se tisková hlava pohybuje ve vodorovném a svislém směru a dosahuje výšky 

1,5 m. Nad tiskovou hlavou je umístěn kuželový kontejner o objemu asi 20 l čerstvého betonu. 

Beton je k trysce vytlačován šnekovým dopravníkem [12]. Součástí výzkumu byl vývoj výroby 

betonových prvků, které jsou následně spojovány ocelovou výztuží a je vytvářen 

železobetonový nosník [11]. 

 
Obr. 5: Železobetonový nosník z ocelí spojených prvků (vlevo) [13] a konstrukce s tiskovou 

hlavicí (vpravo) [12] 



 

Přestože je Big Delta Wasp schopna tisknout betonové prvky, zaměřuje se na výzkum tisku 

staveb ze směsi hlíny, slámy, vápna a písku, tedy především ze surovin lokálně dostupných. 

Tyto stavby jsou ekologicky a ekonomicky udržitelnější a existuje po nich poptávka 

v rozvojových oblastech světa. Příkladem realizace, která se pyšní téměř nulovým dopadem 

na životní prostředí je modelový dům Gaia, jehož jméno je odvozeno od použití hlíny jako 

hlavního pojiva. Dále je kladen důraz na využívání přírodních odpadních materiálů, konkrétně 

pocházejících z produkce rýže. Stavba zaujímající plochu 20 m2 byla zrealizována za 10 dní 

s celkovými náklady na materiál 900 eur. Pro stavbu stěny bylo použito 25 % hlíny odebrané 

přímo na místě stavby, 40 % rýžové slámy, 25 % rýžových slupek, 10 % hydraulického vápna 

a homogenizace probíhala v kolovém mlýně. Fáze tisku vyžadovala 100 hodin práce dvou 

osob, jedné připravující materiál a druhé řídící 3D tisk [14]. 

 

 

Obr. 6: Výstavba projektu Gaia [14] 
 

Na Obr. 6 můžeme vidět strukturu stěn, která sestává ze skeletu z hlíny, vzduchových mezer 

vytvářejících přirozený ventilační systém a dutin vyplněných rýžovými slupkami, jakožto 

tepelná a akustická izolace [14].  



 

 

Obr. 7: Dokončený projekt Gaia [15] 
 

3.1.4 CONPrint3D 

Technologie pro tisk staveb přímo na staveništi vyvíjená na německé Technické univerzitě 

v Drážďanech. Hlavním přínosem má být vyšší ekonomičnost a jednodušší zavedení do běžné 

praxe. Toho je dosaženo použitím co nejvíce stávajících stavebních a výrobních postupů 

a přizpůsobením nového procesu omezením staveniště. Konkrétně se jedná o přizpůsobení 

čerpadel betonu s výložníky k dodávání materiálu do konkrétních přesných poloh. Na tyto 

výložníky jsou poté připojeny tiskové hlavy [15]. 

 

 

Obr. 8: CONPrint3D [15] 



 

3.1.5 XtreeE 

Technologie francouzského výzkumného týmu firmy XtreeE, která používá ultra 

vysokohodnotný beton (UHPC) pro velkoformátový tisk. Beton je vytlačován přes tiskovou 

hlavu umístěnou na šestiosém robotickém ramenu. Využívá metodu tangenciální kontinuity, 

kdy jednotlivé vrstvy mají různou tloušťku a dosahuje se tím konstantních kontaktních ploch 

mezi jednotlivými vrstvami (viz obr. 5). Hlavními pozitivy jsou umožnění velkoformátového tisku 

bez dočasných podpor, mechanicky spolehlivější konstrukce díky metodě tangenciální 

kontinuity a získání lepší kontroly nad tryskou, a tím geometricky složitějších struktur, díky 

šestiosému ramenu [6; 11]. 

 

Obr. 9: Schématický řez vytištěnými vrstvami pomocí běžného softwaru se stejnou tloušťkou 
vrstev (vlevo) a metodou tangenciální kontinuity (vpravo) [6] 

 

Mezi realizace patří 4 m vysoký podpěrný sloup střechy školy v Aix-en-Orovence ve Franicii 

(Obr. 10). Sloup je tvořen dvěma částmi: ztraceného bednění vytvořeného 3D tiskem 

a konstrukčního betonu (UHPC) nalitého uvnitř bednění. Návrh geometrie sloupu byl 

topologicky optimalizován, aby došlo k co nejlepšímu rozložení materiálu v konstrukci. Poté by 

sloup rozdělen na čtyři prvky, které byly prefabrikovaně vyrobeny a poté na místě 

zkompletovány. Doba trvání tisku byla 15 hodin a 30 minut. 

Další realizací je šachta dešťové kanalizace (Obr. 12), která se nachází ve francouzském 

městě Lille. Je vyrobena z betonu, který odolává proti tlakové vodě, její rozměry jsou 

2,15 x 2,2 x 2,6 m a tisk zabral 9 hodin. 

Společnost XtreeE se podílela na projektu YRYS Concept House, který je navržen tak, aby 

experimentoval s novými stavebními řešeními. Jednalo se o tisk ztraceného bednění 

pro oddělovací stěnu mezi pokojem a schodištěm a dále o čtyři sloupy podpírající horní patro 

budovy (Obr. 11) [16]. 

 



 

 

Obr. 10: Sloup v Aix-en-Provence [16] 
 

 

Obr. 11: Projekt YRYS Concept House [16] 



 

 

Obr. 12: Kanalizační šachta v Lille [16] 
 

3.1.6 Winsun 

Jde o čínskou společnost, která tiskne komponenty ve svém podniku a poté je převáží 

a kompletuje na místě stavby. Směs je založená na písku, cementu, skleněných vláknech 

a část tvoří také recyklovaná stavební suť [26]. 

V dubnu 2014 postavili za 24 hodin 10 jednopatrových domů, každý o rozloze 200 m2 a ceně 

4800 USD, v přepočtu na tehdejší dobu cca 100 000 Kč [17]. 

 

Obr. 13: Soustava 10 domů vytištěných společností Winsun za 24 hodin [18] 
 



 

V roce 2015 realizovali v Šanghaji stavbu bytového domu s pěti nadzemními podlažími 

a jedním podzemním, jedná se tak o nejvyšší stavbu, při které byl využit 3D tisk. Mimo 

staveniště vytištěné prvky stěn byly použity jako ztracené bednění, které bylo vyarmováno 

a zalito betonem. Po dokončení byla zkontrolována bezpečnost stavby a inspekční zpráva 

prokázala splnění stávajících národních stavebních norem [18]. 

 

Obr. 14: Pětipatrový bytový dům v Šanghaji [18] 
 

V roce 2016 byla na žádost vlády v Dubaji postavena soustava kanceláří o celkové rozloze 

250 m2 a maximálním rozpětí 9,6 metrů bez dalších podpůrných prvků. Tisk opět probíhal 

mimo staveniště a realizace celkově zabrala 19 dní [18]. 

 

Obr. 15: Kanceláře budoucnosti v Dubaji [18] 
 



 

 

Obr. 16: Zátěžový test segmentu kanceláře [18] 
 

3.1.7 Huashang Tengda 

Další čínská společnost, která ale na rozdíl od společnosti Winsun tiskne přímo na stavbě. 

Inovací je prvotní zhotovení rámu, který spočívá z ocelové výztuže a potrubí. Následuje 

vytlačování betonu vidlicovou tryskou přes tento rám, kdy je beton ukládán současně z obou 

stran (Obr. 17 b). Výztuž je zcela obalena a po zatvrdnutí spolupůsobí s betonem [11]. 

 

Obr. 17: a) dvoupatrová vila v Pekingu, b) vidlicová tryska [11] 
 

Společnost Huashang Tengda realizovala stavbu dvoupatrové vily v Pekingu o rozloze 400 m2 

(Obr. 17 a). Byl použit běžný beton třídy C30 a stavba vily probíhala 45 dní. Společnost tvrdí, 

že stavba je odolná proti zemětřesení až do 8. stupně na Richterově škále [11]. 

3.1.8 Apis Cor 

Americká technologie, která se zaměřuje na tisk staveb přímo na místě. Výhodou má být 

hmotnost tiskárny snížená na 2 tuny, stabilita ramene tiskárny díky protizávaží a zároveň 

mobilita stroje. Nevýhodou může být tisknutelná plocha omezená na kruh o ploše 132 m2. 

Další výzkum společnosti Apis Cor se zaměřuje na tisk staveb na Marsu [19]. 



 

 

Obr. 18: Dům v Moskvě vytištěný za 24 hodin [20] 
 

Společnost Apis Cor jako první vytiskla dům o rozloze 38 m2 za méně než 24 hodin (Obr. 18). 

Pro tisk využívá geopolymerní beton, který je horizontálně vyztužen FRP výztuží založenou 

na bázi skleněných vláken (Obr. 20). Pro zlepšení tepelně izolačních vlastností je do stěn 

zabudovaná sypaná izolace, případně polyuretanová pěna. Projekt stál 10134 $, přičemž cena 

zahrnuje také práci a materiál na stavbu základů, střechy, vnitřních a vnějších dokončovacích 

prací, zateplení stěn, oken, podlahy a stropu [20]. 

 

Obr. 19: Tisk technologií Apis Cor [20] 



 

 

Obr. 20: Detail FRP vyztužení [20] 
 

3.1.9 CyBe 

Holandská společnost, jejíž vývoj si zakládá na rychlosti a flexibilitě produkce. Přímo na stavbě 

jsou tištěny prefabrikované prvky, které jsou posléze zkompletovány. Díky tomu není velikost 

tisknutelné plochy omezujícím faktorem ani pro rozměrnější stavby. CyBe nabízí k prodeji 

mobilní tiskárnu od 180 000 eur. Pro účely výzkumu, pro univerzity, případně pro tvorbu 

prototypů dále nabízí fixní tiskárnu od 150 000 eur. V obou případech cena zahrnuje i čerpací 

systém, kontrolní jednotku s uživatelským rozhraním, skladování materiálu a školení pro dva 

tiskové operátory. Dále vyvinula maltu CyBe MORTAR, která je vhodná pro konstrukční stěny 

budov, kanalizace a mosty. Také se pyšní koncem tuhnutí po 5 minutách, rychlým náběhem 

pevností, nízkým smrštěním, možností po 24 hodinách aplikovat nátěr a nižší energetickou 

náročností něž portlandský cement [21]. 

V dubnu 2018 proběhla realizace projektu 3D housing 05 v italském Miláně. Jedná se o vilu 

o rozloze 100 m2 se 4 pokoji (obývací pokoj, ložnice, kuchyně) a střešní terasou. Stavba 

sestává z 35 prvků, jejichž tisk trval 46 hodin.  

Dalším příkladem realizace společnosti CyBe je pěší lávka v Nizozemí. Most sestává ze tří 

dílů a tisk probíhal půl dne [21]. 



 

 

Obr. 21: Projekt 3D housing 05 v Miláně [21] 
 

 

Obr. 22: Pěší lávka v Nizozemí [21] 
 



 

Aktuálně probíhajícím projektem je De Vergaderfabriek ve městě Teuge v Nizozemí. Jedná se 

o stavbu inspirovanou nedalekým letištěm, kdy systém otevřených a uzavřených stěn 

kruhového prostoru má připomínat lopatky turbíny. Tisk všech stěn této stavby o rozloze 

100 m2 je naplánován na 10 dní. CyBe udává, že použitím 3D tisku se vytvoří o 40 % méně 

emisí CO2 a o 70 % méně odpadu ve srovnání s použitím tradičních metod [21]. 

 

Obr. 23: Vizualizace projektu De Vergaderfabriek v Nizozemí [21] 
 

 

Obr. 24: Jednotlivé prvky projektu De Vergaderfabriek v Nizozemí [21] 
 



 

3.1.10 Total Kustom 

Americká společnost založená Andreyem Rudenkem, která vyrábí 3D tiskárny. Jejich 

sortiment obsahuje například tiskárnu s rozsahem 10 × 15 × 4 (6) metrů, která v závislosti 

na kvalitě rámu stojí 300 000–500 000 $. Pro laboratorní účely jsou v nabídce tiskárny 

s rozsahem od 1 × 1 × 1 m do 5 × 5 × 3 m. Nyní firma pracuje na vývoji tiskáren pro tisk věží 

s výškou až 100 metrů [22]. 

 

Obr. 25: Betonový hrad v Minnesotě [22] 
 

Andrey Rudenko stojí za projektem 3D vytištěného betonového hradu. Prvky věží byly 

vytištěny odděleně a poté zkompletovány. Tento projekt sloužil k vývinu a testování 

technologie, která byla později použita pro výstavbu rozšíření 130 m2 hotelu Lewis Grand 

na Filipínách. Jedná se o obývací pokoj a několik ložnic, kde byl 3D tisk použit i pro výstavbu 

vířivky [22; 23]. 



 

 

Obr. 26: Výstavba vily hotelu Lewis Grand [22] 
 

3.1.11 Bet Abram 

Další z firem vyrábějících 3D tiskárny, tentokrát ze Slovinska. Tisknutelná oblast nabízené 

tiskárny je 16 × 8,2 × 2,5 m a základní průměr trysky je 50 mm [24]. 

3.1.12 ICON 

Americký projekt, jehož záměrem je umožnit dostupné bydlení v rozvojových zemích Latinské 

Ameriky. Tiskárnu tvoří portálový rám o rozměrech 20 × 11 stop, v přepočtu asi 6 × 3,35 m. 

Rám je umístěný na kolejích, takže třetí rozměr je omezen pouze délkou koleje. Cílem 

výzkumu je umožnit tisk staveb o rozloze 600–800 čtverečních stop (55–74 m2) za méně než 

24 hodin s cenou 4 000 $ [25]. 

V březnu 2018 představila společnost ICON ve spolupráci s neziskovou organizací New Story 

prototypový dům v Austinu v Texasu, který má být udržitelný a cenově dostupný. Stavba 

o rozloze cca 60 m2 byla vytištěna za méně než 48 hodin a náklady činily 10 000 $. V březnu 

2019 následovala prezentace tiskárny Vulcan II, která slibuje snížení nákladů a doby trvání 

tisku. Tato tiskárna má být v průběhu roku 2019 použita pro výstavbu komunity s dostupným 

bydlením v Salvátoru [25]. 



 

 

Obr. 27: Prototyp cenově dostupného domu v Austinu [25] 
 

3.2 3D tisk spojováním kameniva 

3.2.1 D-shape 

Spočívá v nanášení prášku, který je selektivně zpevněn pomocí pojiva. Vždy je nanesena 

vrstva stavebního materiálu o požadované tloušťce vrstvy, zhutněna a poté je tryskou 

na požadovaná místa nanášeno pojivo. Nezpevněný prášek slouží jako podpůrná konstrukce 

před dokončením. Jakmile je proces dokončený, odstraní se nezpevněný prášek, který je 

možno ve výrobě znovu použít. Původně byla technologie D-shape určena pro výrobu 

probíhající mimo stavbu. V současnosti se směřuje i k použití přímo na stavbách, kdy jako 

výrobní komora slouží lehké lešení. Geometrické omezení systému tedy závisí na velikosti 

lešení. Tímto se D-shape stává další použitelnou metodou pro tištění budov, nicméně zatím 

byly realizovány pouze sochy a části stavebních děl [8; 27]. 

Výhodou jsou vysoké pevnosti, které činí 235 až 242 MPa u pevnosti v tlaku a 14 až 19 MPa 

v pevnosti v tahu za ohybu. Mezi nevýhody patří zdlouhavost procesu, nerovný povrch, 

omezení tisku na rozměry rámu a práce s obrovským objemem podpůrného materiálu, který 

musí být po zatvrdnutí odstraněn [8]. 

 

Obr. 28: Postup tisku technologií D-Shape [28] 



 

Příkladem realizace technologie D-shape je architektonický prvek Pavilon Radiolaria (Obr. 28) 

umístěný v radnici města Pontedera v Pise, jeho rozměry jsou 3 x 3 x 3 m. 

Dalším příkladem realizace je pěší lávka v Madridu, která je dílem IAAC Institute for Advanced 

Architecture of Catalonia. Most napodobující přírodní struktury při návrhu využívá topologické 

optimalizace. Celková délka most u je 12 m a šířka je 1,75 m [29]. 

 

Obr. 29: Pěší lávka v Madridu [29] 
 

3.3 Shrnutí možnosti aplikace 3D tisku ve stavebnictví 

Při aplikacích 3D tisku ve stavebnictví jednoznačně převládají metody 3D tisku vytlačováním 

cementové malty.  

Vysoký potenciál mají do budoucna společnosti zabývající se stavbou finančně dostupného 

bydlení v rozvojových zemích. Touto problematikou se zabývají technologie Big Delta, Winsun, 

Apis Cor a ICON. Problémem je obtížné vkládání výztuže, která omezuje 3D tisk pouze 

na tvorbu prostě tlačených prvků. Tento problém se snaží odstranit technologie Huashang 

Tengda. Některé technologie používají 3D tisk pro vytvořený ztraceného bednění, které je 

posléze vyarmováno a zalito konstrukčním betonem (Contour Crafting, XtreeE, Winsun). 

Výzkum Contour Crafting a Apis Cor se také zabývá mimozemskou aplikací, konkrétně 

výstavbou z dostupných surovin na Marsu nebo Měsíci. 



 

4 Rešerše provedených výzkumů 

4.1 Technická univerzita Drážďany: Vliv vlastností rozhraní vrstev na 

mechanické vlastnosti betonových prvků vyrobených 3D-tiskem na bázi 

extruze 

Předmětem práce bylo zkoumání vlivu vlastností rozhraní mezi vrstvami na mechanické 

vlastnosti vytištěných prvků. Jedním ze stále nevyřešených technologických problémů je slabá 

vazba mezi tištěnými vrstvami nebo výskyt tzv. studených spojů, kdy nedojde k vytvoření 

vazby vůbec. Dochází zde lokálně ke zvýšení pórovitosti a tyto chyby se projeví zvýšenou 

nasákavostí, viz Obr. 30. 

 

Obr. 30: Lokální zvýšení nasákavosti na rozhraní vrstev [30] 
 

Porovnávány mezi sebou byly 2 receptury C1 a C2. Záměs C1 používala jako pojivo pouze 

portlandský cement a záměs C2 používala jako pojivo směs portlandského cementu, popílku 

a mikrosiliky. 

Tabulka 1: Receptura použitá v práci Technické univerzity Drážďany [30] 

  C1 C2 

CEM 52,5 R [kg/m3] 627 391 

Popílek třídy F dle ASTM C618-12a [kg/m3] - 213 

Mikrosilika (specifický povrch 15-30 m2) 
[kg/m3] 

- 213 

Křemenný písek 0,06-0,2 mm [kg/m3] 278,2 252 

Říční písek 0-1 mm [kg/m3] 278,2 252 

Říční písek 0-2 mm [kg/m3] 824,6 756 

w [-] 0,42 0,42 

Superplastifikátor na bázi polykarboxylátů  
[% ze hmotnosti pojiva] 

0,75 2 

 



 

Na makroskopické úrovni byly provedeny zkoušky pevnosti v tlaku a tahu za ohybu 

(tříbodovém) ve stáří vzorků 1 a 28 dní. Dále byla provedena zkouška zpracovatelnosti 

čerstvého betonu s použitím střásacího stolku podle DIN EN 1015-3 (českým ekvivalentem je 

ČSN EN 1015-3). Dále byly vzorky pozorovány na mikroskopické úrovni pomocí rastrovacího 

elektronového mikroskopu na místě styku dvou vrstev a v referenčním místě (uprostřed vrstvy) 

[30]. 

Vzorky byly vytvořeny pomocí technologie CONprint3D. Jedná se o prototyp, který je ve dvou 

horizontálních osách ovládán pomocí krokových motorů a výška se nastavuje ručně ovládanou 

osou. Pracovní plocha tiskové hlavy je cca 1,5 m x 3 m a rychlost tisku až 150 mm/s. Trysku 

lze ovládat ručně pomocí joysticku nebo autonomně pomocí zákaznického softwaru, kterým je 

řízena i synchronizace s výtlakem čerpadla. Použitá tryska má rozměry 30 mm x 18,72 mm 

a rozměry vytlačovaného vlákna jsou 30–31 mm x 19–20 mm [30]. 

 

 

Obr. 31: Ilustrace tiskárny použité pro výrobu vzorků [30] 
 

 

Vzorky pro mechanické zkoušky byly vyřezány z natištěné stěny s rychlostí tisku vrstvy 

75 mm/s. Pevnosti byly měřeny v tlaku a tahu za ohybu podle EN 1015-11, avšak místo 

doporučených rozměrů 160 x 40 x 40 mm byly použity rozměry 120 x 25 x 25 mm. Na zkoušku 

pevnosti v tlaku byly použity zlomky ze zkoušky pevnosti v tahu za ohybu. Doba mezi 

umístěním následující vrstvy se systematicky měnila a to 2 minuty, 10 minut a 1 den. Vytištěné 

stěny byly prvních 24 hodin chráněny vlhkou textilií a polyethylenovou fólií, dále byly umístěny 

na 7 dní pod vodou a od 8. do 28. dne v klimatizační komoře [30]. 



 

 

Obr. 32: Schéma uložení jednotlivých vrstev z pohledu shora a zepředu. Zobrazen věk 
betonu na začátku každé betonované vrstvy, časové intervaly, počet vrstev a tisková 

sekvence. [30] 
 

Dále byly zvoleny 3 směry zatěžování: 

 Kolmo na rovinu vrstvy – vyřezáno ze 4 vrstvého vzorku, označení Perp 

 Rovnoběžně s rovinou vrstvy – vyřezáno ze 4 vrstvého vzorku, označení Par1 

 Paralelně s rovinami několika vrstev – vyřezáno z 8 vrstvého vzorku, označení Par2 

 

Obr. 33: a) Znázornění výřezu vzorků z natištěné stěny, b-d) znázornění směrů zatěžování 
při zkoušce pevnosti v tahu za ohybu, e-g) znázornění směrů zatěžování při zkoušce 

pevnosti v tlak. Modré čáry znázorňují rozhraní jednotlivých vrstev. Front view = čelní pohled, 
side view = boční pohled [30]. 

 



 

Výsledky zkoušek stanovily pevnosti v tlaku po 28 dnech 100 MPa pro záměs C1 a 71,8 MPa 

pro záměs C2. Změny v materiálovém složení a časových intervalech mezi umístěním 

následujících vrstev vykazovaly výrazný vliv na mikrostrukturu rozhraní a celkovou homogenitu 

materiálu. Směs C2 vykazovala oproti směsi C1 lepší homogenitu mikrostruktury a nižší 

závislost mechanických pevností na směru zatěžování vlivem silnějších vazeb mezi vrstvami. 

To se projevilo zejména vyšší pevností v tahu za ohybu ve směru zatěžování Par2 než jakou 

dosáhla směs C1. Snímky z elektronového mikroskopu prokázaly u vzorků C1 tvorbu velkých 

dutin na rozhraní vrstev i v jádrech vrstev vzorků. U některých vzorků docházelo 

k dodatečnému utěsnění dutin produkty hydratace, případně karbonatace, nicméně ne vždy 

takové vzorky přinášely očekávaný růst pevnosti v tahu za ohybu. Závisí zde na druzích 

hydratačních produktů, kdy CSH produkty účinně přemosťují separace mezi vrstvami, avšak 

další produkty jako kalcit, ettringit nebo portlandit žádné významné přemostění nevykazovaly 

[30]. 

 

Obr. 34: Snímky z elektronového mikroskopu zachycující čtyři pozorované typy rozhraní 
vrstev a) plošná separace vrstev, b) dutiny způsobené uzavřeným vzduchem, c) úzká 

mezera vyplněná produkty hydratace, d) kvalita struktury na rozhraní vrstev (vpravo) stejně 
dobrá jako v jádru vrstvy (vlevo) [30]. 

 



 

4.2 Indický technologický institut Madras: 3D tisk betonu – Návrh směsí a 

zkušební metody 

Tato studie pojednává o návrhu složení záměsí na základě měření meze kluzu. Směsi byly 

posuzovány na stavitelnost, extrudovatelnost, robustnost a zachování zpracovatelnosti. 

Byla vytvořena referenční receptura a 3 další receptury s nanojílem (NC), mikrosilikou (SF) 

a přísadou modifikující viskozitu (VMF). Dále byla použita polypropylenová vlákna o délce 

12 mm a tloušťce 40 µm. 

Tabulka 2: Referenční receptura a receptury s příměsemi nanojílu, mikrosiliky a přísady 
modifikující viskozitu použité v práci Indického technologického ústavu Madras [32] 

[kg/m3] REF NC SF VM 

Portlandský cement 663 663 573,6 663 

Popílek třídy F dle ASTM 
C618 

165,7 165,7 164 165,7 

Křemičitý prášek 497,2 497,2 491,7 497,2 

Křemičitý písek 1 372,9 372,9 368,7 372,9 

Křemičitý písek 2 372,9 372,9 368,7 372,9 

Voda  265,2 265,2 262,2 265,2 

w [-] 0,32 0,32 0,32 0,32 

Polypropylenové vlákno 1,8 1,8 1,8 1,8 

Superplastifikátor na bázi 
polykarboxylátů 

0,83 (0,1 % z 
pojiva) 

1,08 (0,13 %) 1,39 (0,17 %) 1,49 (0,18 %) 

Nanojíl - 2,47 (0,3 %) - - 

Mikrosilika - - 81,9 (10 %) - 

VMA (přísada modifikující 
viskozitu) na bázi 
methylcelulózy 

- - - 0,82 (0,1 %) 

 

 

Obr. 35: Křivky zrnitostí jednotlivých zrnitých surovin [32]  



 

Pro tvorbu vzorků byla použita laboratorní zkušební tiskárna s tisknutelnou plochou 

400 mm x 300 mm a maximální výškou tisku 300 mm (Obr. 36) [32].   

 

Obr. 36: Laboratorní zkušební tiskárna 
 

Po namíchání záměsi je materiál ručně vložen do podavače připojeného ke šnekovému 

dopravníku. Šnekový dopravník čerpá materiál z podavače a dopravuje ho do tiskové hlavy 

přes pružnou hadicovou trubku. Hadice má průměr 32 mm a délku 1500 mm. Čerpadlo je 

poháněno krokovým motorem, který způsobuje rovnoměrný pohyb materiálu. Čerpadlo 

i tiskárna jsou připojeny k řídicímu systému, který určuje rychlost pohybu tiskárny a vytlačování 

směsi tiskovou hlavou. Materiál je nakonec vytlačován obdélníkovou tryskou o velikosti 

30 × 20 mm [32]. 

 

Obr. 37: a) detail trysky, b) třívrstvá stěna, c) čtyřvrstvá stěna [32] 



 

4.2.1 Mez kluzu 

Pro měření meze kluzu bylo využito aparatury pro test smykové pevnosti stávající z nádoby 

o průměru 50 mm a výšky 75 mm a čtyřlisté lopatky o průměru 12 mm a výšce 24 mm. Tato 

lopatka je v nádobě umístěna tak, že H1 = 30 mm a H2 = 21 mm, viz obr. Je zaznamenávána 

hodnota kroutícího momentu a přepočtena na mez kluzu pomocí rovnice dle Dzuy a Bogera 

[31], kde T je měřený maximální točivý moment a 𝜏𝑦 je mez kluzu. H a D jsou výška a průměr 

lopatky. 

𝑇 =
𝜋

2
∙ 𝐷3 ∙ 𝜏𝑦 (

𝐻

𝐷
+

1

3
) 

 

Obr. 38: Schéma aparatury pro měření meze kluzu a graf průběhu zkoušky 
 

Pro zachování stejných podmínek, z důvodu tixotropie, byly vzorky vždy před zahájením 

měření nechány na 3 minuty odležet. Poté byl vzorek vystaven konstantní nízké rychlosti 

otáčení lopatek (0,1 otáčky za minutu) a byl zaznamenán maximální kroutící moment. Je nutné 

používat takto nízké otáčky, protože při vyšších otáčkách dochází k nadhodnocení meze kluzu 

[32]. 

 

4.2.2 Extrudovatelnost (Extrudability test) 

Tato vlastnost popisuje schopnost kontinuálně vytlačovat tryskou vrstvu s požadovanou 

rozměrovou shodností a dobrou kvalitou tisku. Kvalitní tisk označuje prvky bez obsahu defektů 

jako jsou dutiny nebo diskontinuity. Kvalita tisku linky byla vyhodnocena vizuálním 

pozorováním. Pro provedení testu rozměrové shodnosti byla pomocí zkušební tiskárny 

vytištěna 30 cm dlouhá vrstva a rozměry průřezu této vrstvy byly měřeny každých 10 cm. Test 



 

byl považován za úspěšný, pokud měření provedená na všech těchto místech potvrdila 

rozměry pravoúhlé trysky (30 × 20 mm) v toleranci 0,5 mm a pokud byla vytištěná vrstva zcela 

bez povrchových vad. 

 

Obr. 39: Extrudovatelnost a) nevyhovující, b) vyhovující 
 

4.2.3 Stavitelnost (Buildability test) 

Pro provedení zkoušky byly vytištěny dvě vrstvy vzorku s časovou mezerou 8 minut, která byla 

stanovena na základě prvku, který má být vytištěn. Poté byla stanovena komprese spodní 

vrstvy po přitížení druhou vrstvou. 

Tabulka 3: Výsledky extrudovatelnosti a stavitelnosti 

Receptura 
Dávka SP [% z 

mc] 
Stavitelnost – 

deformace [mm] 
Extrudovatelnost 

Mez kluzu 
[kPa] 

SF 

0,19 2±0,5 splňuje 1,1±0,1 

0,18 0 splňuje 1,5±0,2 

0,17 0 splňuje 1,6±0,3 

0,16 0 kolaps 2,6±0,3 

NC 

0,15 2±0,5 splňuje 1,1±0,1 

0,14 0 splňuje 1,5±0,2 

0,13 0 splňuje 1,6±0,2 

0,12 0 splňuje 2,3±0,3 

0,11 0 kolaps 2,9±0,3 

VM 

0,2 2±0,5 splňuje 1,3±0,1 

0,19 0 splňuje 1,5±0,2 

0,18 0 splňuje 1,6±0,2 

0,17 0 splňuje 2,0±0,2 

0,16 0 splňuje 2,5±0,3 

0,15 0 kolaps 3,0±0,4 
 

4.2.4 Robustnost (Robustness test) 

Pro průmyslové využití je důležité dosáhnout stabilních směsí s nízkou variabilitou meze kluzu. 

Pro její vyčíslení měříme meze kluzu směsí, kde byla změněna dávka superplastifikátoru 

o ±0,01 % a ±0,02 % oproti referenční dávce. Poté je odchylka meze kluzu od referenční 

hodnoty vyjádřena faktorem variability V, daným následující rovnicí: 



 

𝑉 =  √
∑(𝑌𝑆 − 𝑌𝑆𝑟𝑒𝑓)2

𝑁
 

YS zde odpovídá mezi kluzu pro každou změnu dávky superplastifikátoru, YSref je mez kluzu 

referenční směsi a N je počet vzorků. 

 

4.2.5 Konzistence čerstvé malty (Flow table test) 

Konzistence je stanovena na střásacím stolku podle ASTM C1437-15 (ekvivalentní 

ČSN EN 1015-3). 

 

4.2.6 Strukturní nárůst a zachování zpracovatelnosti (Assessment of structural build-

up and workability retention) 

Mez kluzu se mění v závislosti na čase v důsledku vratných i nevratných změn způsobených 

tixotropií a hydratací. Pro charakterizaci těchto změn byl na vzorcích v pravidelných intervalech 

po 15 minutách proveden test meze kluzu, aby se získal jeho vývoj v závislosti na čase. 

Alternativně se strukturní nárůst hodnotil také penetračním testem podle ASTM C403 

a stanovení rychlosti hydratace cementu pomocí semi-adiabatického kalorimetru na přístroji 

dle normy EN196-9. Asi 1575 g vzorku bylo umístěno do válcové nádoby průměru 80 mm 

a výšky 165 mm a po umístění do kalorimetru se sledovala teplota po dobu 72 hodin. 

Jako časový limit pro tisk (open time) je definována maximální doba, po kterou je materiál 

schopen úspěšně splnit test extrudovatelnosti [32]. 

 

Ve studii bylo dosaženo optimální stavitelnosti a extrudovatelnosti, pokud byla mez kluzu 

materiálu v rozmezí 1,5–2,5 kPa. Pod tímto rozsahem materiál postrádal dostatečnou pevnost 

pro dosažení tvarové stability, zatímco nad tímto rozsahem docházelo k obtížné extrudabilitě 

materiálu. Referenční směs postrádala stabilitu a robustnost a bylo s ní možné tisknout pouze 

15 minut.  Časové limity tisku pro směsi SF, NC a VM byly 30, 30 a 45 min. S přídavkem 

příměsí se zvyšovala mez kluzu, tudíž se upravovaly dávky superplastifikátoru. Směs VM 

(0,1% VMA) měla maximální robustnost a prošla zkouškami extrudovatelnosti a stavitelnosti 

v rozsahu dávek superplastifikátoru mezi 0,16 a 0,19 %. Směs NC (0,3 % nanojílu) a SF (10 

% mikrosiliky) měly pracovní rozsah superplastifikátorů 0,12–0,14 % a 0,17–0,18 %. 

Co se strukturního nárůstu týče, směs SF vykazovala nejrychlejší nárůst, zatímco VM 

nejpomalejší strukturní nárůst, což je v souladu s otevřenou dobou zpracovatelnosti [32]. 



 

4.3 Univerzita Jižní Kalifornie: Cementové materiály pro konstrukční 

použití 3D tisku – Laboratorní zkoušky čerstvé tiskové směsi 

Pro tisk vzorků je vyvinuta laboratorní tiskárna, která je schopna tisknout až 1,2 m dlouhé 

vrstvy. Používá trysku podobnou technologii Contour Crafting o rozměrech 

38,1 mm × 25,4 mm. Tiskárna je schopna pohybu trysky různou rychlostí a také různé rychlosti 

vytlačování směsi. V této studii je zvolena rychlost tisku 60 mm/s. 

 

Obr. 40: Laboratorní tiskárna [19] 

Pro výrobu směsí je použit portlandský cement podle ASTM C150 typu II, jedná se tedy 

o síranovzdorný cement. Jako plnivo je použit písek s maximální velikostí kameniva 2,36 mm. 

Pro zlepšení zpracovatelnosti směsi se přidává plastifikační přísada na bázi polykarboxylátů 

a pro zvýšení plastické viskozity se přidává přísada modifikující viskozitu (VMA). Vzhledem 

k předpokládané vyšší rychlosti odpařování vody z důvodu absence bednění zabraňuje tvorbě 

smršťovacích trhlin přídavek polypropylenových vláken. Jejich délka je 6 mm a pevnost v tahu 

je 415 MPa. Přídavek mikrosiliky zlepšuje soudržnost červstvého betonu a mechanickou 

pevnost a nepropustnost zatvrdlého betonu. Poslední přísadou je velmi čistý atapulgitový jíl, 

jehož vlastnosti se podobají montmorillonitu, s průměrnou délkou částic 1,75 µm a průměrem 

3 nm [19]. 

Tabulka 4: Referenční receptura a receptury s příměsemi nanojílu, mikrosiliky a 
polypropylenových vláken použité v práci Univerzity Jižní Kalifornie [19] 

[kg/m3] REF NC SF FR 

Portlandský cement 600 600 540 600 

Písek 1379 1379 1357 1379 

Voda 259 259 259 259 

w 0,43 0,43 0,43 0,43 

Superplastifikátor 
0,3 (0,05 % z 

pojiva) 
0,9 (0,15 %) 0,96 (0,16 %) 0,36 (0,06 %) 

VMA (přísada modifikující 
viskozitu) 

0,66 (0,11 % z 
pojiva) 

- - 0,6 (0,10 %) 

Nanojíl - 1,8 (0,3 %) - - 

Mikrosilika - - 60 - 

Polypropylenová vlákna - - - 1,18 



 

4.3.1 Konvenční zkoušky 

Pro srovnání s běžným betonem byly stanoveny konzistence čerstvé malty na střásacím stolku 

dle ASTM C1437-15, objemové hmotnosti, pevnosti po 7 a 28 dnech dle ASTM C109. 

Tabulka 5: Výsledky konvenčních zkoušek 

  
OH 

[kg/m3] 
Rozlití 

[%] 
fc,7 [MPa] 

fc,28 

[MPa] 

REF 2250 119 32,9 44,7 

NC 2250 113 31,8 45,9 

SF 2210 116 35,2 49,9 

FR 2265 118 31 45,1 

 

4.3.2 Kvalita tisku 

Směs splnila požadavky na kvalitu tisku, jestliže: 

 vytištěná vrstva je bez povrchových defektů z důvodů nadměrné tuhosti nebo 

nedostatečné soudržnosti, 

 hrany jsou zřetelné, 

 je splněna rozměrová shoda a stálost rozměrů. 

Vzorek je rozměrově shodný, pokud odchylka od šířky trysky (38,1 mm) nepřekročí 10 %, 

jedná se zde o rozmezí 38,4–42 mm. Je provedeno měření na pěti místech podél vrstvy 

a pro každou směs jsou testovány čtyři vrstvy.  

 

 

Obr. 41: a) Změna šířky vrstvy dvou různých směsí při zachování rychlosti tisku (rozměrová 
shoda), b) Změna šířky v rámci jedné vrstvy (stálost rozměrů) [19] 



 

 

Obr. 42: Diskontinuita vrstvy způsobená příliš vysokou tuhostí směsi [19] 
 

4.3.3 Tvarová stabilita 

Jedná se o schopnost odolávat deformacím z důvodu vlastní tíhy, přitížení dalšími vrstvami 

a vytlačovacího tlaku. Byly vyvinuty dvě zkušební metody: test uložení vrstev a stabilita válce. 

Pro test uložení vrstev byly na sebe vytištěny dvě vrstvy v časovém intervalu 0 min a 19 min. 

Před vrstvy je umístěn fotoaparát a pravítko a je pořízen snímek před a po uložení druhé 

vrstvy. Pomocí softwaru je posléze vyhodnocen pokles vrstev. Výsledek je průměr pěti měření 

na každé dvojvrstvě a pro vyhodnocení směsi je třeba tří výsledků různých dvojvrstev. 

 

Obr. 43: Dvě vrstvy a) vytištěné bez časové prodlevy, nastal kolaps vrstev (nahoře), b) 
vytištění v časovou prodlevou 19 minut, vrstvy jsou bez viditelných deformací (dole) [19] 

 

Tabulka 6: Výsledky testu uložení vrstev – deformace v mm 

[mm] 
Prodleva 0 minut Prodleva 19 minut 

měření 1 měření 2 měření 3 Ø deformace měření 1 měření 2 měření 3 Ø deformace 

REF kolaps kolaps kolaps - 1,9 1,1 1,6 1,5 

NC 2 1,1 1,6 1,6 0 0 0 0 

SF 2,2 1,8 1,5 1,8 0 0 0 0 

FR 2,8 3,3 2,5 2,9 0 0 0 0 

 



 

Pro zkoušku stability válce byla vyvinuta testovací aparatura z plastu, která byla vytištěna 

na 3D tiskárně. Aparatura je složena z rámu, dvou půlválců formy, hutnící tyče, dvou 

upevňovacích prvků a nádoby pro aplikaci a rozložení zatížení. Postup zkoušky: 

 půlválce se spojí a zajistí v rámu, 

 umístí se 40 mm vrstva směsi, 

 vrstva se zhutní 15 x dusáním rovnoměrně v celé ploše, 

 stejný postup se opakuje i pro druhou vrstvu a poté se nadbytečná směs seřízne 

(vytvoří se válec o výšce 80 mm), 

 půlválce se odstraní a zaznamená se případný pokles směsi, 

 aplikuje se zatížení 5,5 kg (napětí 4,77 kPa) a změří se výsledná deformace. 

 

Obr. 44: a) Jednotlivé části aparatury pro zkoušku stability válce, b) zkouška stability válce 
[19] 

 

Tabulka 7: Výsledné deformace po zkoušce stability válce 

[mm] měření 1 měření 2 měření 3 Ø deformace 

REF 41 37 38 38,7 

NC 12 15 11 12,7 

SF 15 15 14 14,7 

FR 34 29 31 31,3 

 

4.3.4 Doba zpracovatelnosti (Printability window) 

Popisuje dobu, po kterou je možno vytlačovat směs skrze trysku s přijatelnou kvalitou 

a ohledem na ztrátu zpracovatelnosti. Jsou zavedeny dva časové limity:  

 Limit tisknutelnosti – doba, kdy směs díky zhoršení zpracovatelnosti přestává plnit 

požadavky na kvalitu tisku, 

 Limit blokování – doba, kdy směs již přestává být schopna protlačení skrze trysku. 



 

Pro srovnání byla také stanovena počáteční doba tuhnutí dle ASTM C125 za použití 

penetrometru založeného na ASTM C403.  

Doby tuhnutí všech tří směsí vycházely podobně v rozmezí hodnot 325 a 350 minut. Z tohoto 

důvodu byly namíchány tři další záměsi založené na referenční receptuře s přídavkem CaCl, 

jakožto urychlovací přísady, v množství 1 %, 2 % a 3 % z hmotnosti cementu. 

 

Obr. 45: Závislost počáteční doby tuhnutí na množství urychlující přísady 
 

Získaná data prokázala zlepšení tvarové stability čerstvé směsi při přidání mikrosiliky 

a nanojílu. Přídavek polypropylenových vláken způsobilo méně výrazné zlepšení [19]. 

 

4.4 Sledované vlastnosti 

Na základě rešerše patří mezi nejdůležitější sledované vlastnosti zpracovatelnost, 

extrudovatelnost, stavitelnost a doba zpracovatelnosti. 

Zachování zpracovatelnosti je nejčastěji hodnoceno pomocí měření nárůstu meze kluzu, který 

je měřen ve viskozimetru. Alternativně se také používá měření průniku válečku penetrometru. 

Pro stanoveni konzistence čerstvé malty se dále používá stanovení rozlití na střásacím stolku. 

Extrudovatelnost popisuje schopnost kontinuálně vytlačovat tryskou vrstvu s požadovanou 

rozměrovou shodností a dobrou kvalitou tisku. Kvalita tisku linky se vyhodnocuje vizuálním 

pozorováním. 

Stavitelnost označuje schopnost odolávat deformacím vlivem vlastní tíhy, přitížení dalšími 

vrstvami a vytlačovacího tlaku. Její hodnota se stanovuje měřením deformace spodní vrstvy 

po přitížení následující vrstvou. 

Doba zpracovatelnosti popisuje dobu, po kterou je možno vytlačovat směs skrze trysku s 

přijatelnou kvalitou a ohledem na ztrátu zpracovatelnosti.  



 

4.5 Vybrané receptury pro 3D tisk 

Technická univerzita Drážďany: Vliv vlastností rozhraní vrstev na mechanické 

vlastnosti betonových prvků vyrobených 3D-tiskem na bázi extruze 

Tabulka 8: Receptura použitá v práci Technické univerzity Drážďany [30] 

[kg/m3] C1 C2 

CEM I 52,5 R  627 391 

Popílek třídy F dle ASTM C618-12a  - 213 

Mikrosilika (specifický povrch 15-30 m2)  - 213 

Křemenný písek 0,06-0,2 mm  278,2 252 

Říční písek 0-1 mm  278,2 252 

Říční písek 0-2 mm  824,6 756 

w [-] 0,42 0,42 

Superplastifikátor na bázi polykarboxylátů  
[% ze hmotnosti pojiva] 

0,75 2 

 

 

Indický technologický institut Madras: 3D tisk betonu – Návrh směsí a zkušební metody 

Tabulka 9: Referenční receptura a receptury s příměsemi nanojílu, mikrosiliky a přísady 
modifikující viskozitu použité v práci Indického technologického ústavu Madras [32] 

[kg/m3] REF NC SF VM 

Portlandský cement 663 663 573,6 663 

Popílek třídy F dle ASTM 
C618 

165,7 165,7 164 165,7 

Křemičitý prášek 497,2 497,2 491,7 497,2 

Křemičitý písek 1 372,9 372,9 368,7 372,9 

Křemičitý písek 2 372,9 372,9 368,7 372,9 

Voda  265,2 265,2 262,2 265,2 

w [-] 0,32 0,32 0,32 0,32 

Polypropylenové vlákno 1,8 1,8 1,8 1,8 

Superplastifikátor na bázi 
polykarboxylátů 

0,83 (0,1 % z 
pojiva) 

1,08 (0,13 %) 1,39 (0,17 %) 1,49 (0,18 %) 

Nanojíl - 2,47 (0,3 %) - - 

Mikrosilika - - 81,9 (10 %) - 

VMA (přísada modifikující 
viskozitu) na bázi 
methylcelulózy 

- - - 0,82 (0,1 %) 

 



 

 

Obr. 46: Křivky zrnitostí jednotlivých zrnitých surovin [32]  
 

 

Univerzita Jižní Kalifornie: Cementové materiály pro konstrukční použití 3D tisku – 

Laboratorní zkoušky čerstvé tiskové směsi 

Tabulka 10: Referenční receptura a receptury s příměsemi nanojílu, mikrosiliky a 
polypropylenových vláken použité v práci Univerzity Jižní Kalifornie [19] 

[kg/m3] REF NC SF FR 

Portlandský cement 600 600 540 600 

Písek 1379 1379 1357 1379 

Voda 259 259 259 259 

w 0,43 0,43 0,43 0,43 

Superplastifikátor 
0,3 (0,05 % z 

pojiva) 
0,9 (0,15 %) 0,96 (0,16 %) 0,36 (0,06 %) 

VMA (přísada modifikující 
viskozitu) 

0,66 (0,11 % z 
pojiva) 

- - 0,6 (0,10 %) 

Nanojíl - 1,8 (0,3 %) - - 

Mikrosilika - - 60 - 

Polypropylenová vlákna - - - 1,18 

 

 



 

Nanyang technologická univerzita v Singapuru: Vlastnosti cementových materiálů pro 

3D tisk budov a konstrukcí v čerstvém a zatvrdlém stavu 

Tabulka 11: Receptura geopolymeru a receptury na základě portlandského cementu a 
s příměsemi skleněných vláken použité v práci Nanyang technologické univerzity 
v Singapuru [33] 

[kg/m3] GP PC GF 

Actigel 8 - - 

Bentonit 8 - - 

K2SiO3 250 - - 

KOH 23 - - 

Struska 39 - - 

Popílek 645 278 277 

Mikrosilika 78 145 145 

Písek 1168 1211 1209 

Voda 47 285 284 

Portlandský cement - 290 289 

Lignosulfonát sodný - 7 9 

Skleněná vlákna - - 13,5 

 

 

  



 

III PRAKTICKÁ ČÁST 

1 Cíl bakalářské práce 

Cílem této práce bylo představit nejvýznamnější technologie 3D tisku, které využívají 

kompozitní materiály na bázi cementu. Zároveň jsou uvedeny příklady zrealizovaných projektů 

pomocí této technologie. Dále práce mapuje sledované vlastnosti cementového kompozitu 

a způsob jejich testování v různých výzkumných pracích.  

Cílem praktické části bylo vytvoření kompozitní směsi, která bude svými vlastnostmi vhodná 

pro použití ve 3D tisku. Požadavky byly kladeny především na zpracovatelnost čerstvé malty, 

zejména na její schopnost protlačování tryskou. Dalšími sledovanými vlastnostmi byla 

konzistence určená pomocí střásacího stolku, homogenita vytlačované směsi, deformace 

působením vlastní hmotnosti a přitížením dalšími vrstvami, počet vytištěných vrstev 

do zhroucení stěny a objemová hmotnost. 

V zatvrdlém stavu byly sledovány pevnosti v tlaku, pevnosti tahu za ohybu a objemová 

hmotnost po 1 dni, 7 dnech a po 28 dnech zrání. 

 

 

2 Metodika práce 

Praktická část bakalářské práce byla rozdělena na dvě etapy.  

První etapa se zabývala úvodním testováním receptury založené na výzkumu Technické 

univerzity v Drážďanech (malta A) a komerčně prodávané malty (malta B). V této etapě byly 

sledovány zejména vlastnosti v čerstvém stavu. 

Druhá etapa se zabývala modifikací malty A z úvodní etapy. Pro zlepšení viskozity byla použita 

jiná plastifikační přísada. Tato modifikovaná malta byla testována bez použití PET částic 

(malta C) a s použitím PET částic (malta D). Dále byla pro srovnání opět testována komerční 

malta B. V této etapě byly podrobněji testovány vlastnosti jak v čerstvém stavu (zejména 

u malty C), tak v zatvrdlém stavu. 

Pro obě etapy byl shodný postup přípravy zkušebních vzorků. Nejprve byly naváženy všechny 

suroviny s přesností na 0,1 g.  Poté byly všechny suché suroviny zhomogenizovány v předem 

navlhčené míchačce. Po dostatečné homogenizaci suchých složek byla postupně přidána 

záměsová voda a plastifikátor (mimo maltu B) a následovalo promíchání všech složek. 

Po homogenizaci byly testovány vlastnosti v čerstvém stavu:  



 

 konzistence pomocí střásacího stolku 

 homogenita vytlačované směsi 

 deformace působením vlastní hmotnosti a přitížením dalšími vrstvami 

 počet vytištěných vrstev do zhroucení stěny 

 objemová hmotnost čerstvé malty. 

Dále byla vyrobena zkušební tělesa pro stanovení vlastností v zatvrdlém stavu (tělesa 

vyrobená vytištěním vrstev malty a trámečky 40 x 40 x 160 mm zhutněné na střásacím stolku). 

V zatvrdlém stavu byly testovány tyto vlastnosti: 

 pevnost v tlaku  

 pevnost v tahu  

 objemová hmotnost zatvrdlé malty. 

 

 

3 Vstupní suroviny 

3.1 Cement 

Jako hlavní pojivo byl použit CEM I 42,5 R z výrobního závodu Mokrá (Českomoravský cement 

a.s.). Viz příloha č. 1. 

 

3.2 Popílek 

Další pojivovou složkou byla příměs elektrárenského hnědouhelného popílku z Uhelné 

elektrárny ČEZ v Počeradech. 

 

3.3 Mikrosilika 

Poslední složkou pojiv byla příměs Microsilica Sioxid. Podrobnosti jsou uvedeny v příloze č. 2. 

 

3.4 Kamenivo 

Jako plnivo byl použit referenční normalizovaný písek CEN dle normy ČSN EN 196-3. Jedná 

se o přírodní křemičitý písek se zaoblenými zrny a obsahem SiO2 min. 98 %. 



 

3.5 PET částice 

Jedná se o PET prach s velikostí částic do 1 mm. PET prach při zpracování prochází fázemi 

mytí ve vodě s detergenty o teplotě více než 90 °C, následném oplachu a sušení. Může také 

obsahovat polyetylén a větší částice PET, malá množství jiných syntetických polymerů a malá 

množství látek nemajících charakter syntetických polymerů.  

 

3.6 Plastifikační přísada 

Pro zachování nízkého vodního součinitele při vysokém obsahu jemných podílů a požadované 

zpracovatelnosti byly použity superplastifikační přísady Sika® ViscoCrete®-4035 (příloha č. 3) 

a Dynamon RC 770 (příloha č. 4) na bázi polykarboxylátů. 

 

3.7 Voda 

Záměsová voda použita z vodovodního řadu města Brna, splňující požadavky normy 

ČSN EN 1008. 

 

4 Použité receptury 

4.1 Malta A 

Jako první byla testována receptura založená na výzkumu Technické univerzity v Drážďanech 

s příměsí PET jemných podílů. Byl použit portlandský cement CEM I 42,5 R (Mokrá), 

elektrárenský hnědouhelný popílek (Počerady) a microsilica Sioxid. Jako plnivo byl použit 

normalizovaný písek a jemné podíly ze zpracování PET lahví (PETKA CZ). Pro zlepšení 

zpracovatelnosti byla použita plastifikační přísada Sika ViscoCrete 4035. 

Tabulka 12: Receptura malty A 

  [kg/m3] 

CEM 42,5 R 391 

Popílek Počerady  213 

Mikrosilika Sioxid 213 

Normalizovaný písek 1260 

Sika ViscoCrete 1035-CZ 2% z pojiva 

PET částice  16,33 

Voda 343,14 

w [-] 0,42 
 



 

4.2 Malta B 

Byla testována komerční malta s obsahem polymerních vláken pro možné použití v technologii 

3D tisku. Při míchání se postupovalo podle instrukcí v produktovém listě. 

 

4.3 Malta C 

Jedná se o modifikaci malty A, přičemž zde byla zaměněna plastifikační přísada a upraven 

vodní součinitel. Jednalo se o plastifikační přísadu Dynamon RC 770. Jedná se o recepturu 

bez použití PET částic. 

Tabulka 13: Receptura malty C 

  [kg/m3] 

CEM 42,5 R 391 

Popílek Počerady 213 

Mikrosilika Sioxid 213 

Normalizovaný písek 1260 

Dynamon RC 770 0,9 % z pojiva 

Voda 268,26 

w [-] 0,33 
 

 

4.4 Malta D 

Jedná se o modifikaci malty A, přičemž zde byla zaměněna plastifikační přísada a upraven 

vodní součinitel. Jednalo se o plastifikační přísadu Dynamon RC 770. Zde byly PET částice 

použity ve stejném dávkování jako u malty A. 

Tabulka 14: Receptura malty D 

  [kg/m3] 

CEM 42,5 R 391 

Popílek Počerady 213 

Mikrosilika Sioxid 213 

Normalizovaný písek 1260 

Dynamon RC 770 0,9 % z pojiva 

PET částice  79,3 

Voda 515,9 

w [-] 0,49 
 

 

 

 



 

5 Výsledky zkoušek vlastností a diskuse výsledků 

5.1 Etapa I 

5.1.1 Zkoušky čerstvé malty  

 

5.1.1.1 Schopnost protlačování tryskou 

Pro extrudaci směsí byla použita výtlačná pistole (viz Obr. 47). 

 

Obr. 47: Výtlačná pistole použitá pro tisk směsí 
 

Malta A 

Tisk směsi pomocí výtlačné pistole byl velmi obtížný, po krátké chvíli se tryska ucpala 

a docházelo pouze k vytlačování segregované vody.  

 

Obr. 48: Malta A vytištěná pomocí výtlačné pistole 
 

V dalším experimentu byl proto použit pro vytlačování polyethylenový sáček. Touto metodou 

bylo vytlačování úspěšné, kontinuální, bez ucpání, nicméně vytlačené vrstvy byly velmi 

nehomogenní a tvarově nestabilní vlivem způsobu protlačování a parametrů směsi. 

 



 

 
Obr. 49: Malta A vytištěná pomocí PE sáčku 

 
Tímto způsobem bylo vytištěno více vrstev na sebe, přičemž prodleva mezi jednotlivými 

vrstvami byla asi 5 minut. Podařilo se vytisknout na sebe tři vrstvy, na kterých můžeme 

pozorovat pokles přitížením a také mírné krvácení směsi. Směs byla vyhodnocena 

za nevyhovující a další zkoušky zpracovatelnosti nebyly prováděny. 

 

 
Obr. 50: Malta A vytištěná ve více vrstvách na sebe 

 

Malta B 

Tisk malty B pomocí výtlačné pistole byl výrazně jednodušší. Vytištěná vrstva je mnohem více 

homogenní a kopíruje tvar trysky. 

 

Obr. 51: Malta B vytištěná pomocí výtlačné pistole 



 

5.1.1.2 Deformace vlivem přitížení 

Byl zaznamenán pokles vrstev malty B s jejich přitížením, nicméně pro určení konkrétních 

hodnot je třeba přesnějšího měření. Vrstvy na sebe byly tisknuty s prodlevou cca 10 minut. 

 

Obr. 52: Pokles výšky vrstvy malty B způsobený přitížením dalšími vrstvami 
 

5.1.1.3 Počet vrstev do zhroucení 

Nejprve byly jednotlivé vrstvy malty B tištěny ihned na sebe, zde došlo ke zhroucení při tisku 

čtvrté vrstvy. Dále byly jednotlivé vrstvy tištěny v intervalu cca 10 minut, u čtvrté vrstvy se jevil 

prvek mnohem stabilnější.  

 

Obr. 53: Malta B před zhroucením 

 

Obr. 54: Malta B po zhroucení, okamžitý tisk následujících vrstev 
 



 

 

Obr. 55: Malta B s tiskem jednotlivých vrstev v intervalu cca 10 minut 
 

5.1.1.4 Stanovení konzistence čerstvé malty s pomocí střásacího stolku 

Dle normy ČSN EN 1015-3 Zkušební metody malt pro zdivo – Část 3: Stanovení konzistence 

čerstvé malty (s použitím střásacího stolku) byla stanovena konzistence u malty B. Při vodním 

součiniteli 0,144 bylo protlačování malty přes trysku obtížné, hodnota konzistence byla 

124 mm rozlití. Po zvýšení vodního součinitele na 0,15 byla již zpracovatelnost přijatelná 

a konzistence byla s pomocí střásacího stolku stanovena na rozlití 133 mm.  

 
Tabulka 15: Konzistence Malta B  

Malta Vodní součinitel [-] Rozlití [mm] Ø rozlití [mm] 

B 

0,144 
121 127 

126 
125 130 

0,15 
136 139 

133 
125 130 

 

5.1.1.5 Objemová hmotnost 

Tabulka 16: Hodnoty objemové hmotnosti v čerstvém stavu 

 OHČ [kg/m3] 

Malta A 1910 

Malta B 2310 

 

5.1.2 Zkoušky ztvrdlé malty 

Zkoušky na zatvrdlých zkušebních tělesech byly prováděny po 7 dnech zrání ve vlhkém 

uložení. 

 



 

5.1.2.1 Zkušební tělesa 

 Referenční zkušební tělesa 40 x 40 x 160 mm vyráběná v trojformě  

 Vytištěný trámeček pomocí tří řad ve třech vrstvách, následně zbroušený do tvaru 

zkušebního tělesa 

 Vytištěná stěna pomocí jedné řady ve čtyřech vrstvách. 

 

Obr. 56: Referenční zkušební tělesa 

 
Obr. 57: Vytištěný trámeček před a po zbroušením 

 

 

Obr. 58: Vytištěná stěna po zbroušení hran 



 

5.1.2.2 Pevnost v tahu za ohybu  

Výpočet dle vzorce: 

𝑅𝑓 =
1,5 × 𝐹𝑓 × 𝑙

𝑏 × ℎ2
  

kde:  Rf…pevnost v tahu za ohybu [MPa], 

 Ff…zatížení při zlomení [N], 

 l…vzdálenost mezi podporami [mm], 

 b…šířka trámečku [mm], 

 h…výška trámečku [mm]. 

 

Pevnost v tahu za ohybu trámečku byla zkoušena ve směru tisku vrstev. Pevnost v tahu 

za ohybu stěny byla zkoušena kolmo ke směru tisku vrstev. 

 

 

Graf 1: Pevnost v tahu za ohybu po 7 dnech 
 

Pro maltu A byla na referenčím zkušebním tělese dále stanovena pevnost v tahu za ohybu 

po 28 dnech zrání 7,6 MPa. 
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5.1.2.3 Pevnost v tlaku  

Výpočet dle vzorce: 

𝑅𝑐 =
𝐹𝑐

1600
 

kde: Rc…pevnost v tlaku [MPa], 

 Fc…zatížení při porušení [N], 

 1600…plocha destiček (40 x 40 mm) [mm2]. 

 

Pevnost v tlaku trámečku byla zkoušena ve směru tisku vrstev, tlačná plocha byla 1600 mm2. 

Pevnost v tlaku stěny byla zkoušena kolmo ke směru tisku vrstev, tlačná plocha byla 

2500 mm2. 

 

Graf 2: Pevnost v tlaku po 7 dnech 
 

Pro maltu A byla na referenčním zkušebním tělese dále stanovena pevnost v tlaku po 28 dnech 

zrání 39,5 MPa. 
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5.1.2.4 Objemová hmotnost 

 

Graf 3: Objemová hmotnost čerstvá a po 7 dnech 
 

Nižší objemová hmotnost malty A je způsobena vylehčením PET částicemi. 

 

5.2 Etapa II 

5.2.1 Zkoušky čerstvé malty  

 

5.2.1.1. Schopnost protlačování tryskou 

Tisk malty C byl výrazně jednodušší, než tisk obou předchozích malt. Vytištěná vrstva kopíruje 

přesněji tvar a trajektorii trysky. 

 

Obr. 59: Malta C vytištěná pomocí výtlačné pistole 

 

5.2.1.2 Deformace vlivem přitížení 

Byl zaznamenán pokles vrstev s jejich přitížením, nicméně pro určení konkrétních hodnot je 

třeba přesnějšího měření. Vrstvy na sebe byly tisknuty s prodlevou cca 10 minut. 

1910

2310

1890

2190

0

500

1000

1500

2000

2500

Malta A Malta B

O
H

 [
kg

/m
3 ]

Objemová hmotnost

čerstvá zatvrdlá



 

 

Obr. 60: Pokles výšky vrstvy malty C způsobený přitížením dalšími vrstvami 
 

5.2.1.3 Počet vrstev do zhroucení 

Maltou B bylo tištěno kruhové těleso po vrstvách až do zhroucení, které nastalo po 10. vrstvě. 

 

Obr. 61 Malta B s tiskem vrstev do zhroucení 
 

Maltou C byla tištěna stěna, která úspěšně unesla 9 vrstev, poté byla zkouška přerušena 

z důvodu nedostatečného množství záměsi.  



 

 

Obr. 62: Tisk stěny maltou C 

 

5.2.1.4 Stanovení konzistence čerstvé malty s pomocí střásacího stolku 

Oproti první etapě byl u malty B mírně zvýšen vodní součinitel, což se projevilo na rozlití, které 

se pohybovalo kolem hodnoty 150 mm. 

Malta C dosahovala nižšího rozlití cca 130 mm, přestože měla vyšší vodní součinitel. To je 

způsobeno odlišnou recepturou obsahující vyšší podíl jemných částic. 

Malta D obsahovala zvýšený podíl jemných částic, díky PET příměsi, a proto bylo pro 

zachování zpracovatelnosti nutné zvýšit vodní součinitel. Pro dosažení hodnoty konzistence 

130 mm rozlitím byl vodní součinitel zvýšen na hodnotu 0,49. 

 
Tabulka 17: Konzistence Malta B, C a D 

Malta 
Vodní 

součinitel [-] 
Rozlití [mm] 

Ø rozlití 
[mm] 

Malta B 0,156 

153 155 
154 

152 156 

150 152 
149 

146 147 

147 152 
149 

148 150 

Malta C 0,33 

122 127 
127 

126 131 

120 181 
136 

118 125 

Malta D 0,49 

127 130 
130 

128 135 

132 135 
133 

130 136 



 

 

Obr. 63: Malta C při a po zkoušce konzistence po sejmutí kužele 
 

 

Obr. 64: Malta D po zkoušce konzistence 
 

5.2.1.5 Objemová hmotnost 

Tabulka 18: Hodnoty objemové hmotnosti v čerstvém stavu 

  OHČ [kg/m3] 

Malta B 
2210 

2290 
2360 

Malta C 
2160 

2260 
2360 

Malta D 
1980 

1970 
1950 

 

 

5.2.1 Zkoušky ztvrdlé malty 

Zkoušky na referenčních zkušebních tělesech byly prováděny po 1 dnu, 7 dnech a 28 dnech 

zrání ve vlhkém uložení. Zkoušky na vytištěných trámečcích byly prováděny po 7 dnech zrání 

ve vlhkém uložení. 



 

5.2.1.1 Zkušební tělesa 

 Referenční zkušební tělesa 40 x 40 x 160 mm vyráběná v trojformě  

 Vytištěný trámeček pomocí tří řad ve třech vrstvách, následně zbroušený do tvaru 

zkušebního tělesa 

 

Obr. 65: Malta D – vytištěné zkušební těleso upravené pro zkoušky pevností 
 

5.2.1.2 Pevnost v tahu za ohybu dle normy ČSN EN 196-1 

 

 

Graf 4: Pevnost referenčních trámečků v tahu za ohybu po 1, 7 a 28 dnech 



 

 

Graf 5: Pevnost referenčních a vytištěných trámečků v tahu za ohybu po 7 dnech 
 

 

5.2.1.3 Pevnost v tlaku dle normy ČSN EN 196-1 

 

 

Graf 6: Pevnost referenčních trámečků v tlaku po 1, 7 a 28 dnech 
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Graf 7: Pevnost referenčních a vytištěných trámečků v tlaku po 7 dnech 
 

5.2.1.4 Objemová hmotnost 

 

 

Graf 8: Objemová hmotnost čerstvé a zatvrdlé malty 
 

Nejnižších objemových hmotností dosahuje malta D z důvodu obsahu PET částic, které 

ji vylehčují. 

 

  



 

IV ZÁVĚR 

Tato práce uvádí přehled nejvýznamnějších technologií pro 3D tisk ve stavebnictví a některé 

realizace 3D tisku. Následuje rešerše prací výzkumných týmů zabývajících se problematikou 

sledování a testování vlastností zejména čerstvých malt pro 3D tisk. 

V praktické části byly namíchány a testovány čtyři různé malty. V první etapě byla navržena 

malta A na základě receptury Technické univerzity v Drážďanech. V navržené modifikované 

receptuře Malty A byly navíc použity jemné podíly ze zpracování PET lahví. Malta A 

nevykazovala vhodné parametry pro zvolenou technologii tisku. Tisk přes trysku vytlačovací 

pistole byl velmi obtížný a docházelo k vytlačování segregované vody. Pevnosti po 7 dnech 

v tahu za ohybu byly 5,1 MPa a 20,2 MPa pevnost v tlaku. Pro další výzkum je navrhováno 

upravit vodní součinitel a použít stabilizační přísadu pro zabránění krvácení, a dále zmenšit 

maximální zrno kameniva pro snížení tření při protlačování skrze trysku.  

Jako malta B byla použita komerční malta. Schopnost protlačování tryskou této směsi byla 

výrazně lepší a byla tedy dále sledována deformace vrstev vlivem přitížení, počet vrstev do 

zhroucení a konzistence čerstvé malty. Konzistence stanovená pomocí střásacího stolečku 

byla 133 mm rozlití. Dále byla tiskem vytvořena zkušební tělesa, která byla zbroušena 

a testována po 7 dnech zrání. Hodnota pevnosti v tahu za ohybu vytištěného trámečku byla 

téměř poloviční oproti referenčnímu trámečku (referenční trámeček byl vyrobený do ocelové 

trojformy a zhutněný na střásacím stolečku). Pevnost v tahu za ohybu vytištěné stěny 

(zkoušeno kolmo na směr tisku) byla téměř třetinová oproti referenčnímu trámečku a 73 % 

oproti pevnosti stanovené na vytištěném trámečku). Pevnost v tlaku byla zhruba třetinová 

u vytištěného trámečku oproti trámečku referenčnímu. Pevnost v tlaku vytištěné stěny 

(zkoušeno kolmo na směr tisku) byla 63 % hodnoty pevnosti referenčního trámečku a 196 % 

vytištěného trámečku. Pevnosti vytištěných prvků je nutno označit jako orientační z důvodu 

nerovnosti zkušebních těles a jejich geometrie (zejména při zatěžování vytištěné stěny 

tlakem). Můžeme konstatovat, že tisk malty výrazně snižuje její výslednou pevnost, ale byla 

prokázána soudržnost vytištěných vrstev při zatěžování v tahu za ohybu, kdy nedošlo 

u žádného zkušebního tělesa k narušení soudržnosti vrstev a k delaminaci vrstev. 

Ve druhé etapě byly použity modifikace malty A. Byla změněna plastifikační přísada a vodní 

součinitel. Malta C neobsahovala PET částice, u malty D byl zachován stejný podíl PET částic 

jako u malty A. Malta C dosáhla mnohem lepší zpracovatelnosti než malta A a bylo ji možné 

bez problému protlačovat tryskou. Při tisku stěny byla prokázána dobrá odolnost proti 

zhroucení a zároveň byla pozorována mírná deformace vrstev vlivem přitížení. Při vodním 

součiniteli 0,33 se konzistence stanovená na střásacím stolečku pohybovala kolem hodnoty 

rozlití 130 mm. Nárůsty pevností v tahu za ohybu byly ve srovnání s maltou B pozvolnější, 



 

nakonec však dosahovaly vyšších hodnot. Pevnost vytištěného trámečku v tahu za ohybu 

po 7 dnech dosahovala 40 % hodnoty pevnosti referenčního trámečku. Počáteční pevnosti 

v tlaku byly opět nízké, nicméně již po 7 dnech hodnoty pevností v tlaku převyšují hodnoty 

malty B. Pevnost vytištěného trámečku v tlaku po 7 dnech dosahovala pouze necelých 14 % 

hodnoty pevnosti referenčního trámečku. Stejně jako u malty B byla při namáhání v tahu 

za ohybu prokázána dostatečná soudržnost vrstev. 

Malta D vyžadovala pro dosáhnutí konzistence rozlití 130 mm zvýšení vodního součinitele 

na hodnotu 0,49. Z tohoto důvodu jsou v porovnání s maltami B i C výrazně sníženy konečné 

a zejména počáteční pevnosti. Jednodenní pevnost v tahu za ohybu malty D dosahuje 

pouhých 29 % jednodenní pevnosti v tahu za ohybu malty C. Pevnost vytištěného trámečku 

v tahu za ohybu po 7 dnech dosahovala téměř 58 % hodnoty pevnosti referenčního trámečku. 

Jednodenní pevnost v tlaku malty D dosahuje dokonce pouhých 19 % jednodenní pevnosti 

v tahu za ohybu malty C. Pevnost vytištěného trámečku v tahu za ohybu po 7 dnech 

dosahovala pouze 26 % hodnoty pevnosti referenčního trámečku. Při namáhání v tahu 

za ohybu byla prokázána dostatečná soudržnost vrstev. 

Malty C i D dosáhly uspokojivých vlastností v čerstvém stavu, nicméně pomalé počáteční 

náběhy pevností činí tyto malty méně vhodnými pro 3D tisk. Další výzkum se proto bude 

zaměřovat na použití urychlovacích přísad.  



 

V ZKRATKY 

 FDM – Fused deposition modeling (tavné nanášení) 

 SL – Stereolitografie (laserová fotopolymerizace tekutin) 

 SLS – Selective laser sintering (laserové slinování prášku) 

 CC – Contour crafting 

 UHPC – Ultra-high performance concrete (ultra vysokopevnostní beton) 

 FRP – Fiber Reinforced Polymer (vláknový kompozit) 

 REF – Referenční vzorek  

 NC – Nano clay (nanojíl) 

 SF – Silica fume (mikrosilika) 

 VMA – Viscosity Modifying Admixture (přísady modifikující viskozitu) 

 FR – Fibre-reinforced (vyztužení vlákny) 

 PET – Polyethylentereftalát 
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