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WYKONANIE AYSMETRYCZNEJ KRATOWNICY Z BETONU BWW METODĄ DRUKU 3D
EXECUTION OF THE ASYMMETRICAL HPC TRUSS MADE USING 
THE 3D PRINTING METHOD

WSTĘP

Druk 3D jest jednym z fizycznych przykładów Czwartej Rewolucji Przemysłowej. Technologia druku 3D jest formą
wytwarzania addywnego (AM), w której trójwymiarowy obiekt jest tworzony poprzez sekwencyjne układanie poziomych
warstw jedna po drugiej. Wyróżnia się wiele metod drukowania 3D w budownictwie (n.p. Contour Crafting), jak również
materiałów stosowanych w tej technologii (n.p. beton, metal). Technologia AM oferuje nowe możliwości dla projektowania
i produkcji inżynieryjnej, nie tylko dla przemysłu budowlanego, ale również dla pozostałych.

INTRODUCTION

The 3D printing is one of the physical examples of the Fourth Industrial Revolution. This technology is a form of Additive
Manufacturing (AM), in which a three-dimensional object is created by sequentially stacking horizontal layers one on top of
the other. There are many 3D printing methods in construction industry (e.g. Contour Crafting) as well as materials used in
this technology (e.g. concrete, metal). The 3D printing offers new opportunities for engineering design and production, not
only for the building trade but also for another ones.

WNIOSKI

• Metoda druku 3D umożliwia uzyskanie elementu
o skomplikowanych i niepowtarzalnych kształtach.
• Szybki przyrost siły, zaobserwowany na podstawie próbek,
jest szczególnie ważny w przypadku drukowanych elementów
konstrukcyjnych, w przypadku których świeża warstwa wylanej
mieszanki powinna przenieść ciężar swój i kolejnych warstw
oraz ciśnienie wytłaczania.
• W celu poprawy wytrzymałości kratownicy, węzły należy
zaprojektować w taki sposób, by uniknąć wystąpienia zjawiska
karbu, minimalizując powstawanie ostrych kątów i możliwie
wyokrąglać połączenia, szczególnie w najbardziej obciążonych
miejscach.
• Biorąc pod uwagę metodę drukowania 3D w budownictwie z
globalnego punktu widzenia – potencjał tej technologii jest
optymistyczny. Technologia druku 3D w branży budowlanej jest
już na bardzo zaawansowanym poziomie, szczególnie
w Chinach I Stanach Zjednoczonych, ale także w Europie: Rosji,
Holandii, Włoszech, Francji i Hiszpanii.

CONCLUSIONS

• Thanks to the 3D printing method, it is possible to obtain a product
with complex, unique shapes without the need for formwork.
• The rapid build-up of force, observed on the basis of the samples
tested, is particularly important for 3D printing constructions, which the
fresh layer of the poured mixture will transfer the own weight and
subsequent layers and the extrusion pressure.
• In order to improve the strength of the truss, the nodes should be
designed in such a way as to avoid the notch phenomenon,
by avoiding the occurrence of acute angles and possible rounding
of joints – especially in the most stressed places.
• Taking into consideration the 3D printing method in civil engineering
from the global point of view – the potential of this technology is very
optimistic. It should be taken into account that 3D printing technology
in the construction industry is already at a very advanced level,
especially in China, the United States, but also in Europe: Russia, the
Netherlands, Italy, France and Spain.

RESULTS
Twelve days after printing, the entire truss was tested
for strength by applying the compression force to the truss
at the node specified in the design. The test was performed
in the testing machine and the compressive force was applied
on the entire thickness of the top flange. Inductive
displacement sensors were applied to measure displacements
in three directions resulting from the applied load.
The compression force velocity increase was determined
as 1mm/min. As the value of force applied increased,
numerous cracks began to appear. The truss was destroyed
with the formation of the last largest rupture in the H node
at the compression force of 26.53 kN. The largest displacement
value was 10.4 mm and occurred at the place of application
of the compressive force on the entire width of the top flange.

CELE
Porównanie wyników z programu i wydrukowanego obiektu, 
ukazuje możliwość zastosowania popularnego oprogramo-
wania inżynierskiego do projektowania nowych technologii 
i materiałów. W pracy przedstawiono złożoność procesu 
tworzenia betonowego elementu metodą druku 3D oraz 
omówiono problemy, które mogą wystąpić na przykładzie 
wykonanego obiektu, wraz ze sposobami ich rozwiązania.

OBJECTIVES
Comparison of results from the software and the 3D printed
object, showing possibilities of using popular engineering
design software to be used with new technologies and
material. The research presents the complexity of the process
of making a concrete element by 3D printing method and
discusses the problems that can occur on the example of the
product made, together with ways to solve them.

PLAN PROJEKTU/ EXPERIMENTAL PLAN
PROJEKT
Założono zaprojektowanie elementu w formie asymetrycznej kratownicy betonowej o długości 2 metrów, wysokości całkowitej
40 cm oraz grubości 9 cm. Pręty ukośne zostały przyjęte jako asymetryczne, a wpływ na ich rozmieszczenie miało miejsce
przyłożenia obciążenia, położonego 20 cm w lewo od środka przęsła. Przyjęto punkt przyłożenia obciążenia w węźle.

MATERIALS
The truss was made of high-performance concrete with the addition of glass fibres. The reinforcement was made of GFRP
ribbed fibreglass rods with a diameter of 10 mm. The bars and flanges, in which there was tension, were adopted to accept two
reinforcing rods.The mixture used in this study was a specific high-performance self-placing mortar paste. It was much thicker
than an ordinary concrete mix, thanks to which it could be self-supporting as it was placed. The addition
of glass fibres inhibited and controlled the formation of shrinkage cracks in concrete.

THE PRINTING PROCESS
The printing process began with placing an appropriate amount of the concrete mixture in the tank. The part of it was vibrated with
the use of an internal vibrator and the machine was switched on starting the printing process. The machine printed the element in
three layers, each layer had a given thickness of 3 cm. First, the bottom flange had been printed, then the top flange and at the
end the bars between them. The reinforcing frame of GFRP rods was placed on the truss after printing the second layer.
The trajectory of the moving nozzle was controlled all the time so that each subsequent layer overlaps with the previous one.
Finally, the finished element was sprayed with water and covered with foil (to prevent water evaporation and reduce shrinkage).
After some time, concrete supports were added to the truss.

Rysunek 4. Kratownica po zniszczeniu z największym pęknięciem w węźle H
Image 4. The truss after destruction, with the largest crack occurred in the H node

Rysunek 1. Zdjęcie wydrukowanej kratownicy wraz z jej autorami
Image 1. Photograph of the printed truss with its authors
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Imagen 3. Curva de temperatura para un ciclo H-D.
Image 3. The last layer printing process

Rysunek 2. Widok kratownicy z przodu wraz z wymiarami i miejscem przyłożenia siły
Image 2. Front view of the truss model with dimensions and location of the force application

PROJECT
It was assumed that the element would be designed in the form of an asymmetrical concrete truss 2 metres long, 40 cm high
overall and 9 cm thick. The diagonal bars were designed asymmetrically and their arrangement was influenced by the
determination of a load applied 20 cm from the mid-span to the left. The load was applied at the node.

MATERIAŁY
Kratownica została wykonana z betonu wysokiej wytrzymałości z dodatkiem włókien szklanych. Zbrojenie zostało utworzone 
z prętów z włókna szklanego GFRP o średnicy 10 mm. W elementach, w których występowały naprężenia rozciągające przyjęto 
dwa pręty zbrojeniowe. Mieszanina użyta w badaniu, była swoistą wysokowytrzymałościową, samozagęszczalną pastą wiążącą. 
Utworzona pasta była dużo gęstsza niż standardowa mieszanka betonowa, dzięki czemu mogła być samonośna od razu 
poułożeniu. Dodatek włókien szklanych spowodował zahamowanie oraz kontrolę powstawania pęknięć skurczowych w betonie. 

DRUKOWANIE
Proces drukowania rozpoczął się od umieszczenia odpowiedniej ilości mieszanki betonowej w zbiorniku. Część mieszanki została 
zawibrowana za pomocą wibratora pogrążalnego, a maszyna została uruchomiona, rozpoczynając proces drukowania. Maszyna 
wydrukowała element w trzech warstwach, każda warstwa miała daną grubość 3 cm. Najpierw wydrukowano pas dolny, następnie 
pas górny, a na końcu pręty między nimi. Szkielet zbrojeniowy z prętów GFRP został umieszczony na kratownicy po 
wydrukowaniu drugiej warstwy. Cały czas kontrolowano trajektorię poruszającej się dyszy tak, by każda następna warstwa 
pokrywała się z wcześniejszą. Na koniec gotowy element spryskano wodą i przykryto folią (aby zapobiec parowaniu wody 
i zmniejszyć skurcz). Po pewnym czasie do kratownicy zostały dodane betonowe podpory.

WYNIKI
Dwanaście dni po drukowaniu cała kratownica została 
poddana badaniu jej wytrzymałości poprzez obciążanie siłą 
ściskającą w wyznaczonym w projekcie węźle. Badanie to 
zostało wykonane w maszynie wytrzymałościowej, a siła 
ściskająca była przyłożona na całej grubości elementu. W celu 
pomiaru przemieszczeń w trzech kierunkach, wynikających 
z przyłożonego obciążenia, zastosowano indukcyjne czujniki 
zbliżeniowe. Przyrost prędkości siły ściskającej wynosił 
1mm/min. Proporcjonalnie do wzrostu wartości siły, zwiększała 
się ilość pojawiających się rys. Kratownica została zniszczona 
wraz z powstaniem największego pęknięcia w węźle H przy 
wartości siły ściskającej 26,53 kN. Największa wartość 
przemieszczenia wynosiła 10,4 mm i wystąpiła w miejscu 
przyłożenia siły ściskającej na całej szerokości górnego pasa. 

Średnie wartości wytrzymałości na zginanie i ściskanie próbek 
po 1, 7 i 28 dniu dojrzewania były następujące: 

The average values of flexural and compressive strength of the
samples after 1, 7 and 28 days of setting were as follows:

Number of days after the 
survey

1 7 28

Flexural strength [MPa]
7.56 12.26 12.47

Compressive strength 
[MPa]

33.56 63.05 68.05

Tabela 1. Średnie wartości wytrzymałości na zginanie i ściskanie próbek
Table 1. The average values of flexural and compressive strength of the samples


