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ABSTRAKT 

P edkládaná diserta ní práce je v nována návrhu, realizaci a údržb  konstrukce 
zábradlí na zastávkách tramvají ve správ  MHD Ostrava. Zvláštní pozornost byla 
v nována sklen ným výplním zábradlí, která byla dodate n  instalována do stávajících 
ocelových konstrukcí.  

Sklen ná konstrukce zábradlí p isp la k ochran  cestujících, zlepšila kulturu 
cestování a rozší ila údržbu zábradlí o pravidelnou vým nu poškozených sklen ných 
výplní.  

P i návrhu výpln  se dodavatelé konstrukce ídí normou pro ochranná zábradlí 
podle ásti D, kde jsou doporu eny všechny konstrukce vrstveného bezpe nostního 
skla, tepeln  zpevn ného nebo tvrzeného. 

Spolehlivost uvedených kompozit  se opírá o zkušenosti z nep íliš úsp šné 
realizace, u které chyb l rozbor sou innosti jednotlivých ástí konstrukce.  

Z tohoto d vodu je nutno ov it vhodnost výpl ového materiálu (tlouš ka skla, 
typ skla) a správnost uchycení. Diserta ní práce obsahuje posouzení nejen výpl ového 
materiálu (sklo), ale také návrh vhodného konstruk ního ešení nosného rámu. 

Návrh vhodn jšího konstruk ního ešení je proveden na základ  výsledk   
z experimentálního m ení a modelace v programu ANSYS. 

ABSTRACT 

The presented PhD thesis is devoted to the design, implementation  
and maintenance of the railing structure at tram stops in the Ostrava public transport 
administration. Special attention was paid to the glass railing panels, which were 
subsequently installed into the existing steel structure.  

The glass structure of railing contributed to the protection of passengers , to the 
improvement of the culture of travelling and the maintenance of railing by regular 
replacement of damaged glass panels.  

Contractors design glass panels in accordance with part D of the standard about 
railing, where all constructions of laminated safety glass, heat-strengthened or 
toughened glass are recommended.  

The reliability of the mentioned composites is based on the experience of not 
very successful implementation, at which the analysis of the interaction of individual 
parts of the structure missed.  

For this reason it is necessary to verify the suitability of the filler material  
(the thickness of the glass, the type of glass) and the appropriateness of the fit.  
The dissertation includes the assessment of not only the filling material (glass), but also 
the design of the appropriate structural solution of the load-bearing frame.  

The design of the appropriate structural solution is based on the results of  
the experimental measurement and modeling in ANSYS software.  
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1  ÚVOD  

Sklo jako stavební materiál je v dnešní dob  velmi oblíbený pro svou širokou 
možnost užití a snadnou údržbu. Se sklem v konstrukcích se setkáme v nejširším 
možném užití (výpln  otvor , sklen né fasády, zábradlí autobusových zastávek, 
p íst ešky…). Díky svým výborným mechanickým vlastnostem se v sou asné dob
p echází od skla jako materiálu pouze výpl ového k užití skla i s funkcí nosnou. 

Pro užití skla hovo í i možnost jeho stoprocentní recyklovatelnosti, kdy sklo 
jako kone ný produkt vstupuje znovu po použití do výroby jako druhotná surovina  
bez zm n fyzikálních a mechanických vlastností. 

Mezi nevýhody skla pat í jeho k ehkost a lámavost. Ostré st epy mohou být 
nebezpe né p i kontaktu s porušeným sklen ným prvkem. Tyto vlastnosti se upravují 
p idáním specifických slou enin do sklá ského kmene nebo se vyrábí vícevrstvé 
tabulové sklo kombinované s fóliemi, které tyto nedostatky eliminují. 

Sklen né výpln  konstrukcí autobusových zastávek nejsou neobvyklé a p ece se 
p i prvních realizacích celotransparentních zábradlí m stské hromadné dopravy objevily 
n které problémy, které stojí za povšimnutí.  

P edkládaná práce se pokouší popsat a posoudit všechny možné vlivy  
na pomocné konstrukce zábradlí MHD.    

Zasklení ochranného zábradlí na zastávkách MHD Ostrava bylo doporu eno 
správou m sta Ostravy. Zábradlí odd luje prostor pro cestující tramvají od komunikace 
pro osobní i nákladní auta. Nepravidelný pohyb chodc  zde ost e kontrastuje s ádov
vyšší rychlostí motorových vozidel. Ot esy vozovky spolu s dopravními prost edky 
vytvá í stresové prost edí, které pulzuje po celý den v jakoukoli dobu celý rok. 
Stresující není jen provoz autodopravy v blízkosti cestujících, ale nep íznivý vliv m že 
mít i ekání na spoj tramvají. To všechno probouzí u n kterých cestujících 
nepochopitelnou agresivitu, kterou vybíjejí na nezvykle dokonalých plochách výpln
zábradlí.   

Nosné konstrukce zábradlí jsou p evážn  sva ovány z uzav ených kovových 
profil .  Ocelová konstrukce je navržena podle platných norem a po celou dobu provozu 
s ní nebyly problémy. Sklen ná konstrukce je v d sledku stálých útok  rozbíjena  
a platné normy zde nepo ítají s žádným mimo ádným zatížením výpl ové konstrukce. 

2  SOU ASTNÝ STAV PROBLEMATIKY 

2.1 Sou astný stav konstrukcí MHD se sklen nou výplní 

V sou asnosti se na celém sv t  vyrábí ploché sklo pomocí zp sobu Float.  
P i výrob  skla není nikdy stoprocentní jistota neporušenosti skla. Výrobce by 

m l zajistit kontrolu sklen ných tabulí a vydávat „osv d ení o neporušitelnosti p i 
výrob . Pro prokázání neporušitelnosti skla p i výrob  je možno použit metody m ení 
ultrazvukem, která umož uje odhalení trhlin ve stavebních materiálech. 
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U technologie tzv. Float procesu odpadají veškeré práce související s náro nou 
technologií broušení a lešt ní obou povrchu taženého (i litého) pásu skla [1]. 

2.1.1 Konstrukce MHD se sklen nou výplní ve sv t

V Evrop  je možno nalézt r zné varianty uchycení sklen ných výplní zábradlí  
a p íst ešk  zastávek MHD do ocelového rámu (r zné typy spojovacích prost edk   
a jejich po et, tvar a materiál úchytu, tlouš ka pryžových vložek).  

Pro ukázku je na obrázcích 1, 2 uvedeno n kolik p íklad  t chto konstrukcí 
z Evropských stát , které sklen né výpln  používají. Na obr. 1 jsou vid t typické úchyty 
ocelové konstrukce na zastávkách hromadné dopravy ve Špan lsku. Uchycení k ocelové 
konstrukci je zde ešeno pomocí ploché oceli „plochá em“ se t emi šrouby. 
V uvedeném p íklad  není jasné, zda se bude m it p ítla ná síla na sklen nou výpl . 
Otev ená konstrukce uchycení není vhodná pro údržbu konstrukce. 

     

Obr.1  Ocelová konstrukce se sklen nou výplní v A Coruni ve Špan lsku  

Na obr. 2 je vid t typické uchycení sklen ných tabulí k ocelové konstrukci  
na zastávkách hromadné dopravy ve Velké Británii. Mezi úchytkou a sklem je pryžová 
vložka, aby nedocházelo k porušení sklen né výpln . Ocelový kryt je vytvarován tak,  
aby chránil celý spoj proti korozi a zne ist ní. Upínání pomocí imbusového šroubu 
v jednom míst  je dob e m itelné p i kontrole tlaku na sklen nou výpl . Princip 
uchycení je stejný u obou p ípad . K ocelové nosné konstrukci se p iva í pásovina 
s otvorem pro kotevní šroub, který p itla í sklen nou výpl  k nosné konstrukci.  

U této konstrukce je snadn jší povrchová úprava ocelových úchyt  (nerezová 
ocel) než u ocelových zábradlí na zastávkách m stské hromadné dopravy v Ostrav , kde 
je ochrana p ed vnit ní korozi ocelové nosné konstrukce zábradlí horší. 
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Obr.2  Ocelová konstrukce se sklen nou výplní v High Wycombe ve Velké Británii  

2.2.2 Zábradlí v eské republice 

V sou asné dob  se v eské republice používají na komunikacích dva typy 
zábradlí. Prvním typem jsou celoocelová zábradlí s výplní z ocelových profil . Druhý 
typ je kombinace ocelových rám  s výpln mi z bezpe nostního skla (Obr. 3). Pomocí 
jedné ocelové úchytky jsou uchyceny dv  tabule skla. P i porušení jedné tabule a její 
nutné vým ny dochází p i manipulaci s ocelovými úchytkami i k porušení druhé tabule. 
Nejsme schopni docílit rovnom rného utažení úchytu k ob ma sklen ným tabulím.  

Obr.3  Ocelové zábradlí se sklen nou výplní na zastávkách MHD v Ostrav   

Dle normy SN 74 3305 [2] jsou sklen ná zábradlí a zábradelní výpln  ze skla 
d lena do následujících kategorií: 

A) ty strann  uložená zasklení (výpln ), vybavené samostatným madlem; 

B) ty strann  uložená zasklení, kde je madlo uchyceno k zasklení;

C) ty strann  uložená zasklení, plnící funkci zábradlí bez madla;

D) t ístrann , dvoustrann  nebo bodov  uložená zasklení;

E) samostatná sklen ná zábradlí se souvislým madlem nebo bez madla.

Zábradlí na zastávkách MHD v Ostrav  dle normy [2] odpovídá kategorii D 
t ístrann , dvoustrann  nebo bodov  uložená zasklení.  
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Tomuto zp sobu uchycení odpovídá dle normy [2] bezpe nostní sklo tlouš ky 
16,4 mm (sklo 8 mm + PVB + sklo 8 mm). 

Tento normový požadavek není spln n u ocelového zábradlí se sklen nou výplní 
na zastávkách MHD v Ostrav . Sklen né výpln  mají tlouš ku 8,4 mm (sklo 4 mm + 
PVB + sklo 4 mm). 

3  MATERIÁLOVÉ CHARAKTERISTIKY EŠENÉ 

KONSTRUKCE 

3.1 Ocel 

 Pro profily t chto zábradlí se užívá ocel typu S 235 dle normy SN EN 10025-2 
[3]. Tažnost tohoto typu oceli je 25%. Modul pružnosti oceli E se pohybuje v rozmezí 
193 000 – 210 000 MPa, modul pružnosti ve smyku G = 81 000 MPa.  

Objemová hmotnost ρ = 7850 kg.m-3, sou initel délkové roztažnosti  = 
0,000012 K-1. 

3.2 Sklo

Sklo je amorfní, pevný materiál vyráb ný z viskózní skloviny ve sklá ské peci.  
Je-li sklo vystaveno nízkému krátkodobému zatížení, jeho chování se ídí 

Hookovým zákonem. Hovo íme tedy o pružné látce. Pracovní diagram je tém  lineární 
až do okamžiku, kdy dojde k porušení k ehkým lomem (Obr. 4).  

Obr.4  Srovnání pracovního diagramu skla a oceli   

Teoretická pevnost skla v p ípad  ideální, homogenní mikrostruktury a 
povrchového nepoškození dosahuje ádov  2 až 3*104 MPa. Strukturální nehomogenity 
a porušení povrchu snižují pevnost skla v tahu na 40 - 100 MPa, v tlaku pak  
na 500 - 2000 MPa.  

Objemová hmotnost se pohybuje v rozmezí 2400 - 2800 kg/m3. 
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V tab. 1 je p ehled hodnot modulu pružnosti v tlaku E, modulu pružnosti  
ve smyku G a Poissonovy konstany µ  pro r zné typy skla. 

Tab.1 Modul pružnosti E, G a Poissonova konstanta µ u nej ast ji používaných skel [4] 

Typ skla E [MPa] G [MPa] µ 

Sodnodraselný k iš ál 66 851 27 458 0,217 

Olovnaté sklo (21% PbO) 58 417 24 133 0,211 

Sklo Simax (borité) 62 918 26 722 0,176 

Vrstvená skla, která jsou použita jako výpl ový materiál ocelových zábradlí  
na zastávkách MHD, jsou typu Connex 44.1.  

4  PROBLEMATIKA SKLEN NÝCH VÝPLNÍ V ZÁBRADLÍ 

4.1 Požadavky na konstrukci 

Pro ešení problematiky praskání skel uchycených v ocelových rámech, byl 
vybrán kontrolní soubor zábradlí na zastávkách hromadné dopravy v Ostrav . 
Majitelem a zadavatelem požadavk  na toto zábradlí je Dopravní podnik Ostrava, a.s. 

Dopravní podnik v Ostrav  používá pro zastávky MHD t i typy zábradlí. První 
typ je zábradlí se st edovou p í lí a druhý typ je zábradlí s ochrannými skly. T etí typ 
zábradlí, se kterým se m žeme setkat na zastávkách m stské hromadné dopravy je 
zábradlí se st edovou p í lí a sklen nou výplní. Všechny typy zábradlí jsou tvo eny 
uzav enými ocelovými profily. Jednotlivá pole zábradlí na sebe mohou navazovat. 
Profily na kone ném poli zábradlí jsou uzav eny záslepkami z ocelového materiálu. Oba 
typy zábradlí jsou opat eny nát rem nanášeným ru ním št tcem, a to základní barvou 
v jedné vrstv  a poté emailem ve dvou vrstvách.  

Zábradlí je ur eno pro zabrán ní kontaktu osob pohybujících se po nástupišti 
s vozidly, jedoucími po p ilehlé komunikaci nebo k zabrán ní pohybu osob v kolejišti 
nebo p echázení kolejového svršku mimo vyzna ené p echody. 

Dle požadavku zadavatele na funkci sklen né výpln  je navržena požadovaná 
tlouš ka a typ skla dle [1]. Zábradlí s ochrannými skly se používá p edevším na 
frekventovaných komunikacích mezi silni ním pruhem a kolejovým t lesem, a to 
z d vodu lepší viditelnosti chodc  pohybujících se za zábradlím, a tudíž snížení rizika 
nehodovosti p i vstupu chodce na komunikaci (p echod pro chodce).  

Dopravní podnik Ostrava nepoužívá na frekventovaných komunikacích pouze 
zábradlí s ochrannými skly, ale také druhý typ zábradlí se st edovou p í lí. Otázkou 
z stává, zda je opravdu nutné používat sklo jako výpl  [5]. Pro  u všech 
frekventovaných úsek  komunikace není proveden stejný typ zábradlí? Pokud zasklení 
u této konstrukce neplní funkci nosnou ani nespl uje požadavek na ochranu p ed pádem 
osob, pak by tato sklen ná výpl  m la být odolná aspo  na zatížení rázem [1]. Aby 
nedocházelo k poškození výpln  plošným zatížením je nutno tento požadavek zahrnout 
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do projektu. Pokud tento požadavek zadavatel nepot ebuje dodržet, pak použití  
vrstvených bezpe nostních skel není  z finan ního hlediska ekonomické. 

4.1.1 Podklady pro návrh konstrukce  

Ocelové zábradlí se sklen nou výplní na zastávkách hromadné dopravy je 
navrhováno dle normy SN 73 3305 Ochrana zábradlí [1]. Dopravní podnik vytvo il 
Sm rnici pro výrobu a instalaci zábradlí tramvajového nástupišt  s ochrannými skly. 

Na základ  schválené realiza ní dokumentace, která vychází z požadavk   
na umíst ní a použití zábradlí, vystavil Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. 
Protokol o výsledku posouzení systému ízení výroby zábradlí tramvajového nástupišt
se sklen nou a se st edovou p í lí a zábradlí do osy kolejí tramvajové trat  [6]  a 
Stavební technické osv d ení Zábradlí tramvajového nástupišt  se sklen nou a se 
st edovou p í lí a Zábradlí do osy kolejí tramvajové trat  [7]. 

4.2 Charakteristika prost edí a zat žovací stavy  

Jelikož je konstrukce po dobu své životnosti neustále vystavena vn jšímu 
prost edí, musí být navržena tak, aby odolávala pov trnostním podmínkám, 
maximálním a minimálním teplotám a dešti. Problém m že nastat zejména u ocelové 
ásti konstrukce. Vn jší povrch materiálu musí být chrán n nát ry, aby nedocházelo  

ke korozi ocelové ásti, která by mohla mít vliv na porušení výpl ového materiálu. 
Další problém m že nastat p i extrémních teplotách. Vzhledem k rozdílným 
vlastnostem materiál , m že docházet k v tší roztažnosti oceli než skla. 

Každá konstrukce je zat žována vlastní tíhou. Jelikož se jedná o konstrukci 
malého rozsahu, nebude dále s tímto zatížením po ítáno. Konstrukce, která je 
posuzována, je konstrukce svislá, zat žována p edevším v trem a liniovým a bodovým 
zatížením.  

Zatížení bodové vzniká p edevším u ocelových úchyt , které spojují ocelový 
nosný rám konstrukce se sklen nou výpl ovou ásti. Dalším bodovým zatížením jsou 
odst elující kamínky od pneumatik aut a v neposlední ad  bodové zatížení lidmi – 
prokopnutí sklen né ásti konstrukce. Zatížení liniové vzniká p evážn  p i 
„vandalismu“. 

4.3 Specifikace vybraného kontrolního souboru zábradlí 

Nosná konstrukce zábradlí je tvo ena z tenkost nných ocelových profil
60×60×3 mm z oceli S235. Povrchová úprava ocelové konstrukce se skládá ze dvou 
vrstev ochranného nát ru modré barvy. Sloupky zábradlí v osové vzdálenosti 1360 mm 
vytvá í pole pro sklen nou výpl  s rozm ry 1330×800 mm. Sklen ná výpl  je 
z dvouvrstvého bezpe nostního skla tlouš ky 8,4 mm s polyvinyl butyralovou fólií dále 
jen PVB (sklo 4 mm + PVB + sklo 4 mm) (Obr. 5). Jedná se o sklo Connex 44.1, jehož 
modul pružnosti v ohybu E je 22 750 – 42 660 MPa. 
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Obr.5  Pohled na jednotlivá pole tvo ená ocelovým rámem se sklen nou výplní 

Sklen né výpln  MHD zastávek v lokalit  Ostrava jsou provedeny pomocí 
dvoustranného bodového uložení (t ída D dle [1]) se sklen nými výpln mi (sklo 4 mm 
+ PVB + sklo 4 mm), což neodpovídá normovým požadavk m dle [1] pro t ídu 
uchycení D. 

Ocelová konstrukce by m la být navržena tak, aby p i extrémních teplotách 
roztažnost ocelové ásti konstrukce negativn  neovliv ovala sklen nou výpl . Sklen ná 
výpl  je k ocelové ásti p ipevn na natuho (napevno). Pokud se ocelová konstrukce 
dostate n  roztáhne, p enáší nap tí do ocelových úchyt  a ty následn  p enášejí nap tí 
do sklen né výpln . To zp sobuje porušení skla.  Hlavn  se jedná o konstrukce zábradlí 
s v tším množstvím polí.  

Tenkost nná ocelová konstrukce musí být vodot sná (tzn. neporušená), aby 
nedocházelo ke korozi uvnit  profilu. 

4.4 Kritika stávajícího stavu 

Konstrukce zábradlí, tvo ená ocelovou nosnou konstrukcí se sklen nými 
výpln mi na zastávkách MHD, je namáhaná vn jšími klimatickými podmínkami. Pro 
tuto konstrukci byla jako nosný materiál zvolena ocel S 235, která musí být ošet ena 
p ed vn jšími klimatickými podmínkami. Pokud volíme tento materiál, nesmíme 
zapomenout, že v konstrukci by nem l být žádný otvor, kterým by se dostala vlhkost do 
tenkost nné ocelové konstrukce. Tím by mohlo dojít ke korozi uvnit  konstrukce. 
Slabým místem je oblast uchycení ocelových úchyt  k ocelové nosné konstrukci. 
Dalším problémem je nedostate ný technologický p edpis montáže sklen né výpln  do 
ocelového rámu. Výrobce vždy musí udat utahovací sílu, jenž je zárukou toho, že p i 
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utažení šroubu (montáže sklen né výpln ) nedojde k jejímu rozdrcení. Konstrukce 
ocelového zábradlí se sklen nou výplní je ocelová nosná ást navržena jako jeden prvek 
až 40 metr  dlouhý. Pro takto dlouhou konstrukci je nutné zabezpe it rovinnost 
konstrukce, která snižuje vnit ní nap tí ve sklen né výplni (k ehký materiál). 

4.5 Poruchy sklen ných výplní ocelových zábradlí v Ostrav   

Tyto poruchy jsou rozd leny do následujících kategorií 

1. Plošné poškození - plošné zatížení výpln  zp sobené nej ast ji lidským 

faktorem (vandalismus, tlak na sklo) nebo nárazem dopravními prost edky. 

2. Bodové poškození - nap . odst elujícími kameny. Toto poškození je 

zp sobeno odst elujícími kameny od pneumatik automobil .  

3. Konstruk ní vady v míst  uchycení - nedodržení montážního postupu  

 koroze oceli zp sobená zanedbanou údržbou, vadný detail úchytu sklen né 

výpln  k ocelové konstrukci.  

5  ZVOLENÉ METODY ZPRACOVÁNÍ 

5.1 Experimentální zkoušky 

5.1.1 Zkoušení plochého vrstveného skla na ohyb  

Zkoušení prob hlo na vícevrstvých sklech rozdílných tloušt k a rozdílného 
složení. Tyto zkoušky byly rozd leny do dvou ástí. 

1. dvouvrstvá skla tlouš ky 6,4 mm, 8,4 mm a 10,4 mm; 

2. t ívrstvá skla typu 3.3.3.2 (tlouš ka 9,8 mm) a 4.4.4.2 (tlouš ka 12,8 mm). 

M ení byla provád na na vzorcích bezpe nostních skel o rozm rech 600 x 1000 
mm a rozdílných tlouš kách. Délkové rozm ry vzork  odpovídají 3/4 skute ných 
rozm r  zábradlí na zastávkách MHD.  

P ed samotnými ohybovými zkouškami sklen ných tabulí bylo provedeno 
kontrolní p em ení tloušt k. Každý z dvaceti zkoumaných vzork  byl kontroln
p em en na ty ech místech v polovin  každé strany vzorku mikrometrem 25 od firmy 
Somet. Rozsah mikrometru je 0-25 mm s p esností m ení 0,01 mm. 

Samotné ohybové m ení bezpe nostních skel bylo provád no na zkušebním 
trhacím stroji typu EU 40, VEB WPM Leipzig, SRN, který je každoro n  kalibrován 
(10. 3. 2010, 10. 3. 2011, 9. 3. 2012...).  

Ov ování pr hyb  bylo provád no analogovým deformetrem v míst  200 mm 
od okraj  skla pod zat žovacím p í níkem. 
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Ohybové zatížení bylo t íbodové po celé ší ce zkoušeného skla (Obr. 6). Poloha 
skel v hydraulickém lisu byla zajišt na ve ty ech bodech úchyty (Obr. 7), které jsou 
p ipevn ny k lisu p í níky. Bodové úchyty s p í níky jsou navrženy tak, aby simulovaly 
skute né uchycení skel do ocelových rám  zábradlí na zastávkách m stské hromadné 
dopravy v Ostrav . Tyto p í níky byly navrženy tak, aby p i uchycení sklen ného 
vzorku do bodových úchyt  nedocházelo k vnit nímu pnutí. Rychlost zat žování byla 
konstantní 0,1 kN/min.  

Obr.6  Zat žovací schéma 

     

Obr.7  Bodové úchyty 

M ení probíhalo na neporušených vzorcích dvouvrstvého a t ívrstvého 
bezpe nostního skla. Zkušební vzorek byl zat žován konstantní rychlostí až do porušení 
všech díl ích vrstev skla bezpe nostního skla. Po celou dobu pr b hu zkoušky bylo 
zaznamenáváno nap tí a pr hyb. 

5.1.2 Smykové zkoušky vrstvených skel 

Zkoušení prob hlo na 10 vzorcích dvouvrstvého skla. Vzorky, které byly 
použity pro smykové zkoušky, byly velikosti 165x 150 mm, atypického tvaru. Zkoušené 
vzorky byly celkové tlouš ky 21 mm (vrstvené sklo tlouš ky 10,4 mm +  
UV lepidlo  + vrstvené sklo tlouš ky 10,4 mm). Sklo je slepeno UV lepidlem Loctite. 

Zkoušky byly provád ny na zkušebním trhacím stroji typu EU 40, VEB WPM 
Leipzig, SRN, který zaznamenával pr b h celé zkoušky. Za ízení,  
do kterého byl zkušební vzorek uchycen, je navrženo tak, aby p i zat žování 
nedocházelo k vybo ení vzorku. Rektifika ními šrouby je možno m nit velikost 
zkušebního vzorku. Rychlost zat žování byla konstantní 0,1 kN/min. 
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Výsledky t chto zkoušek slouží k numerickému posouzení ocelového zábradlí se 
sklen nou vložkou. 

5.2 Numerické posouzení ocelového zábradlí se sklen nou výplní 

5.2.1 Podstata metody kone ných prvk

Výpo tový model konstrukce vytvo íme tím, že ji rozložíme na fiktivní menší 
ásti, jejichž analýza je pom rn  snadná a pro všechny ásti stejná. Tím je provedena 

diskretizace kontinua. Formulují se podmínky, které zajiš ují pot ebnou interakci - 
rovnováhu a kompatibilitu kone ných prvk  konstrukce, aby op t vytvo ily souvislý 
celek. Z t chto podmínek jsou vypo teny neznámé silové nebo deforma ní faktory 
nejprve na hranicích jednotlivých prvk  a potom pop . i uvnit . 

Popsaný algoritmus analýzy je velmi dob e propracován pro konstrukce 
idealizované jednorozm rn , tj. prutové systémy. Kone nými prvky t chto systém  jsou 
jednorozm rné útvary, tzv. pruty. Z jejich geometrie vyplývá, že mohou navzájem 
souviset pouze v bodech- tzv. sty nících. Každý prvek m že mít nejvýše dva (bodové) 
spoje. Ve sty nících dochází k p irozené koncentraci sil a posunutí.  

5.2.2 Popis modelu v programu Ansys 

V programu Ansys 12 [8] byl vytvo en model dvouvrstvého skla. Fólie mezi 
skly byla modelována jednak pomocí plošných prvk  jednak s využitím plošných 
kontaktních prvk  se t ením.  

V programu Ansys 12 bude p edevším ešen detail uchycení skla do ocelové 
konstrukce, jelikož se jedná o jeden z astých problém , kde praskají sklen né výpln .  

Popis a schéma výpo etního modelu 

• l/2 = 500 mm, b/2 = 300 mm; 

• modelována byla jen symetrická ¼ konstrukce; 

• modelovaná skla dokonale spojená s fólií; 

• kontaktní prvky mezi sklem a spodní ocelovou elistí; 

• dokonalé spojení mezi pryžovou vložkou a sklem, byly modelovány 2 tlouš ky 
„gumy“; 

• byl modelován zkosený tvar úchytu; 

• kone né prvky typu SOLID45 nebo SOLID65; 

• uvažovaná celková síla F= 108 N. 
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Vlastnosti materiál  v modelu 

V tabulce 2 jsou zaznamenány hodnoty použité pro modelaci ocelového zábradlí 
se sklen nými výpln mi. Na obr. 8 je znázorn n výpo tový model, který byl modelován 
v programu Ansys 12. 

Tab.2  Vlastnosti materiál  v modulu 

Materiál Modul pružnosti [ MPa] Poisson v sou initel 
Sklo 70 000 MPa 0,22 
Fólie 6,3 MPa 0,22 
Ocel 210 000 MPa 0,3 

Guma 1 MPa 0,499 

Obr.8  Výpo etní model  

6  VÝSLEDKY DISERTA NÍ PRÁCE 

6.1 Experimentální zkoušky 

6.1.1. Zkoušení plochého vrstveného skla na ohyb  

Dvouvrstvá skla tlouš ky 6,4 mm, 8,4 mm a 10,4 mm 
M ení byla provád na na 20 vzorcích bezpe nostního skla o rozm rech 600 x 

1000 mm a tlouš ce 6,4 mm (3 mm sklo + PVB + 3 mm sklo), 8,4 mm (sklo 4 mm + 
PVB + sklo 4 mm) a 10,4 mm (sklo 5 mm + PVB + sklo 5 mm). Délkové rozm ry 
vzork  odpovídají 3/4 skute ných rozm r  zábradlí na zastávkách MHD.  

P ed samotnými ohybovými zkouškami sklen ných tabulí bylo provedeno 
kontrolní p em ení tloušt k. Každý z dvaceti zkoumaných vzork  byl kontroln
p em en na ty ech místech v polovin  každé strany vzorku. Nam ené hodnoty jsou 
porovnávané s normovými hodnotami dle normy SN EN ISO 12543-5 [9] . Požadavky 
na vrstvené sklo jsou následující: 
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• Mezní odchylky tlouš ky vrstveného skla nesmí p ekro it sou et 
mezních odchylek jednotlivých tabulí skla, jak je ur eno v norm    

SN EN 572-2 [10] pro základní výrobky ze sodnovápenatok emi itého 
skla. 

• Mezní odchylky mezivrstvy se nesmí brát v úvahu, jestliže celková 
tlouš ka mezivrstvy je < 2 mm. Jestliže je celková tlouš ka mezivrstvy  
> 2 mm, použije se mezní odchylka ± 0,2 mm. 

Dle normy [9, 10] pro vrstvené sklo celkové tlouš ky skla 6,4, 8,4 a 10,4 mm je 
stanovena odchylka ± 0,6 mm. Všechny nam ené tlouš ky u kontrolního p em ení 
odpovídají požadavk m normy [9, 10].  

V tabulce 3 je p ehled maximálního zatížení každé vrstvy dvouvrstvého skla.  

Tab.3  Maximální zatížení jednotlivých vrstev dvouvrstvých skel

Dvojsklo t 6,4 [mm] Dvojsklo t 8,4 [mm] Dvojsklo t 10,4 [mm] 

. 
vzorku

Max. zatížení [kN] . 
vzorku

Max. zatížení [kN] . 
vzorku

Max. zatížení [kN]

1. sklo 2. sklo 1. sklo 2. sklo 1. sklo 2. sklo 

1 0,49 0,26 1 0,92 0,35 1 0,89 0,88 
2 0,51 0,32 2 0,9 0,61 2 1,65 0,48 
3 0,53 0,48 3 0,52 0,5 3 1,57 0,63 
4 0,17 0,6 4 0,77 0,37 4 1,29 0,48 
5 0,48 0,45 5 0,88 0,34 5 1,46 0,26 
6 0,22 0,44 6 1 0,41 6 0,57 0,52 
7 0,23 0,55 7 0,89 0,37 7 0,94 0,21 
8 0,55 0,21 8 0,69 0,26 8 1,68 0,59 
9 0,59 0,92 9 0,24 0,24 9 1,77 0,65 

10 0,6 0,94 10 1,08 0,39 10 1,71 0,63 
11 0,55 0,47 11 1,13 0,37 11 1,71 0,47 
12 0,51 0,42 12 0,98 0,32 12 1,57 0,44 
13 0,25 0,51 13 0,72 0,64 13 1,63 0,47 
14 0,42 0,43 14 0,79 0,29 14 0,89 0,29 
15 0,53 0,42 15 0,55 0,41 15 0,72 0,65 
16 0,49 0,24 16 0,91 0,48 16 1,46 0,47 
17 0,65 0,48 17 0,85 0,29 17 1,59 0,52 
18 0,52 0,5 18 0,62 0,31 18 1,21 0,34 
19 0,41 0,47 19 0,98 0,34 19 0,94 0,26 
20 0,27 0,49 20 1,02 0,41 20 1,18 0,33 
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Statistické vyhodnocení  

 Statistické vyhodnocení bylo provád no na hodnotách maximálního zatížení  
1. skla každého dvouvrstvého skla tlouš ky 6,4 mm, 8,4 mm a 10,4 mm. Maximálnímu 
zatížení 1. vrstvy skla odpovídá velikost zatížení, p i kterém došlo k porušení celistvosti 
1. vrstvy skla zkoumaného vzorku (trhliny ve skle). Maximální zatížení 2. vrstvy skla 
odpovídá velikosti zatížení, p i kterém došlo k porušení celistvosti 2. vrstvy skla 
zkoumaného vzorku (trhliny ve skle).  

• Korelace maximálních únosností mezi vrstvami skla 

Tab. 4: Výsledky korelace mezi skly - dvouvrstvé sklo 6,4 mm

Correlations

1.sklo 2.sklo 

1.sklo Pearson Correlation 1 ,042

Sig. (2-tailed) ,860

N 20 20

2.sklo Pearson Correlation ,042 1

Sig. (2-tailed) ,860

N 20 20

 Pearson v korela ní sou initel byl 0,042 (zanedbatelný vztah) mezi 1. a 2. 

vrstvou skla zkoumaných vzork . Výsledek není statisticky významný (p > 0,05). 

• Korelace maximálních únosností mezi vrstvami skla 

Tab. 5: Výsledky korelace mezi skly- dvouvrstvé sklo 8,4 mm 

Correlations

1.sklo 2.sklo 

1.sklo Pearson Correlation 1 ,132

Sig. (2-tailed) ,579

N 20 20

2.sklo Pearson Correlation ,132 1

Sig. (2-tailed) ,579

N 20 20

 Pearson v korela ní sou initel byl 0,132 (zanedbatelný vztah) mezi 1. a 2. 

vrstvou skla zkoumaných vzork . Výsledek není statisticky významný (p > 0,05). 
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• Korelace maximálních únosností mezi vrstvami skla 

Tab. 6: Výsledky korelace mezi skly- dvouvrstvé sklo 10,4 mm

Correlations

1.sklo 2.sklo 

1.sklo Pearson Correlation 1 ,146

Sig. (2-tailed) ,539

N 20 20

2.sklo Pearson Correlation ,146 1

Sig. (2-tailed) ,539

N 20 20

 Pearson v korela ní sou initel byl 0,146 (zanedbatelný vztah) mezi 1. a 2. 
vrstvou skla zkoumaných vzork . Výsledek není statisticky významný (p > 0,05). 

• Korelace maximálního zatížení dvouvrstvého skla na tlouš ce skla 

Tab. 7: Míra korelace dvouvrstvých skel  

Correlations

tlouš ka max. únosnost 

tlouš ka Pearson Correlation 1 ,809
**

Sig. (2-tailed) ,000

N 60 60

max. únosnost Pearson Correlation ,809
**

1

Sig. (2-tailed) ,000

N 60 60

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Pearson v korela ní sou initel byl 0,809 (velmi t sný vztah). Výsledek je 

statisticky významný na 1% hladin  významnosti.  

 Popis získaných veli in je uveden statistikami v tab. 8 
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Tab 8: Statistické vyhodnocení dvouvrstvých skel 

Veli iny Dvouvrstvé sklo 

t 6,4 [mm] t 8,4 [mm] t 10,4 [mm] 

min 0,17 0,24 0,57 
max 0,65 1,13 1,77 
pr m r 0,4485 0,822 1,3215 
medián 0,5 0,885 1,46 
dolní kvartil 0,27 0,69 0,94 
horní kvartil 0,53 0,98 1,65 
rozp tí 0,48 0,89 1,2 
IQR 0,26 0,29 0,71 
rozptyl 0,020298 0,04688 0,141687 
sm rodatná odchylka pr m ru 0,14247 0,216518 0,376413 

varia ní koeficient % 31,76583 26,34038 28,4838 

Z aritmetických pr m r  (Tab. 8) je patrné, že únosnost zatížení roste tém
p ímoúm rn  s tlouš kou skla. 

Typické porušení skel u ohybových zkoušek 

Sklen né vzorky dvouvrstvých skel byly zat žovány konstantní rychlostí. Toto 
zatížení m že simulovat jedno z mnoha zatížení, p sobících na sklen né výpln
ocelového zábradlí na zastávkách m stské hromadné dopravy. Tlouš ky sklen ných 
vzork  byly vybrány s ohledem na zkušební za ízení - trhací stroj EU 40. P i dosažení 
maximálního zatížení docházelo k typickým porušením u jednotlivých tloušt k 
sklen ných vzork . V tab. 9 jsou schematicky zaznamenána a popsána typická porušení 
u jednotlivých tloušt k sklen ných vzork . 

Fólie pevn  spojena mezi dv ma skly zaru uje celistvost dvouvrstvého skla, 
které se díky ní chová jako jednovrstvé sklo. Praskliny vznikající p i ohybových 
zkouškách jsou tém  totožné u obou vrstev skel. 

Tab.9: Typické porušení dvouvrstvých skel

Tlouš ka 

sklen ného 

vzorku 

Schéma a popis poruch dvouvrstvých skel 

6,4 mm Porušené sklo se nedrolí (z stává kompaktní). Bezpe ná manipulace 

s porušeným sklem. (∪ - tvar pr hybu). 

EZ: 
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Tlouš ka 

sklen ného 

vzorku 

Schéma a popis poruch dvouvrstvých skel 

6,4 mm POHLED: 

8,4 mm Porušené sklo se nedrolí (z stává kompaktní. ást vzork  b hem 

manipulace neudržela sv j tvar (∨ - typický pr hyb), ást porušených 

vzork  drží sv j tvar p i jeho manipulaci (∪ - tvar pr hybu). 

EZ: 

POHLED: 

10,4 mm Po porušení vzork  se malé st epy klínového tvaru drolí v  tažené ásti. P i 

manipulaci porušeného vzork  dochází k jeho další deformaci. (∨ - tvar 

pr hybu – sklo nedrží sv j tvar). 

EZ: 

POHLED: 
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P i konstantním zatížení (u ohybových zkoušek) byly zjišt ny t i typy lom

skla: 

1. istý lom  

2. Šupinový lom 

3. V tvový lom 

istý lom p i ohybovém nap tí byl zjišt n u skel tlouš ky 6,4 mm a áste n   
u skel tlouš ky 8,4 mm. Tato skla m žeme považovat za vhodná jako výpl ový materiál 
ocelové konstrukce zábradlí. Mezi další možné p í iny vzniku istých lom  m žeme 
uvést nap . tepelné nap tí nebo nap tí od vn jších vliv .  Všechny tyto vlivy zp sobují 
elastické deformace a mohou zap í init i lom. Tento jev m že být vyjád en 
matematicky: 

cGEa ×=×Π=′σ         (9.1) 

kde a  polovina délky trhliny 
 E  Young v model pružnosti 
 Gc  tuhost skla [11].  

Šupinkový lom byl zjišt n p evážn  u dvouvrstvých skel tlouš ky 8,4 a 10,4 mm 
v míst  uchycení sklen ných vzork  k ocelovému rámu. Výjime n  byl zjišt n výskyt 
šupinového lomu u skel tlouš ky 6,4 mm v míst  uchycení sklen ných vzork
k ocelovému rámu. U skel tlouš ky 10,4 mm ve vyskytují v míst  zatížení nej ast ji 
lomy šupinové.  

V tvový lom se vyskytoval p evážn  u dvouvrstvých skel tlouš ky 10,4 mm 
v míst  zatížení (Obr. 6). Praskliny vytvá ejí obdélníkový útvar, jehož dv  protilehlé 
strany rovnob žné se sm rem zat žování vzorku, tvo í v tvový lom. P sobením nap tí 
na sklen né tabule v tších tloušt k dochází k v tvovému lomu, u n hož se postupn
drolí áste ky skla. Tento jev také m žeme pozorovat u porušených skel vrypem, který 
se postupn  rozši uje a vytvá í v tší trhlinu. Tyto vrypy, zp sobené nap . mincí, 
nem žeme považovat za nepodstatné.  

Pokud tlouš ka sklen né tabule je nap . 3 mm tlustá a vryp do této tabule je 0,5 
mm hluboký, musíme po ítat s tím, že 1/6 tlouš ky skla je oslabená.  

T ívrstvá skla typu 3.3.3.2 tlouš ky 9,8 mm a typu 4.4.4.2 tlouš ky 12,8 mm 

M ení byla provád na na 20 vzorcích bezpe nostního skla o rozm rech 
600 x 1000 mm typu skla 3.3.3.2. tlouš ky 9,8 mm (sklo 3 mm - PVB - sklo 3 mm - 
PVB - sklo 3 mm), a skla typu 4.4.4.2 tlouš ky 12,8 mm (sklo 4 mm - PVB - sklo 4 mm 
- PVB - sklo 4 mm). Délkové rozm ry vzork  odpovídají 3/4 skute ných rozm r
zábradlí na zastávkách MHD.  
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P ed samotnými ohybovými zkouškami sklen ných tabulí bylo provedeno 
kontrolní p em ení tloušt k. Každý z dvaceti zkoumaných vzork  byl kontroln
p em en na ty ech místech v polovin  každé strany vzorku  

Dle normy [9, 10] pro vrstvené sklo celkové tlouš ky skla 9,8 a 12,8 mm je 
stanovena odchylka ± 0,8 mm. Všechny nam ené tlouš ky u kontrolního p em ení 
odpovídají požadavk m normy [9, 10].  

V tabulce 10 je p ehled maximálního zatížení každé vrstvy t ívrstvého skla.  
  

Tab.10 Maximální zatížení jednotlivých vrstev t ívrstvých skel 

T ívrstvé sklo 3.3.3.2 T ívrstvé sklo 4.4.4.2 

. 
vzorku 

Max. zatížení [kN] . 
vzorku 

Max. zatížení [kN] 

1. sklo 2. sklo 3. sklo 1. sklo 2. sklo 3. sklo 

1 0,68 0,34 0,11 1 0,92 0,09 0,09 
2 0,76 0,32 0,07 2 1,83 1,12 0,12 
3 1 0,48 0,48 3 1,59 0,85 0,02 
4 1,08 0,6 0,6 4 1,75 0,74 0,74 
5 0,97 0,45 0,45 5 1,1 0,64 0,16 
6 1,01 0,44 0,44 6 1,66 0,77 0,77 
7 0,93 0,55 0,55 7 1,36 0,58 0,58 
8 0,98 0,47 0,47 8 1,74 0,88 0,88 
9 0,92 0,92 0,92 9 1,51 0,84 0,17 

10 0,94 0,94 0,94 10 1,36 1,36 1,36 
11 0,93 0,47 0,47 11 1,65 0,73 0,57 
12 0,89 0,42 0,42 12 1,52 0,56 0,15 
13 0,97 0,51 0,12 13 1,32 0,82 0,18 
14 0,92 0,43 0,43 14 1,41 0,79 0,83 
15 0,99 0,42 0,42 15 1,21 0,85 0,79 
16 0,79 0,46 0,46 16 1,35 1,02 0,81 
17 0,93 0,48 0,48 17 1,62 0,92 0,92 
18 0,97 0,5 0,5 18 1,77 0,58 0,21 
19 0,92 0,47 0,47 19 1,12 0,88 0,19 
20 0,96 0,49 0,49 20 1,35 0,83 0,14 

Statistické vyhodnocení 
  

 Statistické vyhodnocení bylo provád no na hodnotách maximálního zatížení  

1. skla každého t ívrstvého skla typu 3.3.3.2 a typu 4.4.4.2. Maximálnímu zatížení  

1. vrstvy skla odpovídá velikost zatížení, p i kterém došlo k porušení celistvosti  

1. vrstvy skla zkoumaného vzorku (trhliny ve skle). Maximální zatížení 2. vrstvy skla 

odpovídá velikosti zatížení, p i kterém došlo k porušení celistvosti 2. vrstvy skla 

zkoumaného vzorku (trhliny ve skle).  
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• Korelace maximálních únosností mezi vrstvami skla 

Tab. 11: Výsledky korelace mezi skly - t ívrstvé sklo tlouš ky 9,8 mm 

Correlations

1.sklo 2.sklo 3.sklo 

1.sklo Pearson Correlation 1 ,300 ,441

Sig. (2-tailed) ,199 ,052

N 20 20 20

2.sklo Pearson Correlation ,300 1 ,868
**

Sig. (2-tailed) ,199 ,000

N 20 20 20

3.sklo Pearson Correlation ,441 ,868
**

1

Sig. (2-tailed) ,052 ,000

N 20 20 20

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 Pearson v korela ní sou initel byl 0,3 (nep íliš t sný vztah) mezi 1. a 2. vrstvou 

skla maximálních zatížení zkoumaných vzork . Výsledek není statisticky významný (p 

> 0,05).  

 Pearson v korela ní sou initel byl 0,441 (st edn  t sný vztah) mezi 1. a  

3. vrstvou skla maximálních zatížení zkoumaných vzork . Výsledek není statisticky 

významný (p > 0,05). 

 . Pearson v korela ní sou initel byl 0,868 (velmi t sný vztah) mezi 2. a  

3. vrstvou skla maximálních zatížení zkoumaných vzork . Výsledek je statisticky 

významný na 1% hladin  významnosti. 

• Korelace maximálních únosností mezi vrstvami skla 

Tab. 12: Výsledky korelace mezi skly - t ívrstvé sklo tlouš ky 12,8  mm

Correlations

1.sklo 2.sklo 3.sklo 

1.sklo Pearson Correlation 1 ,325 ,163

Sig. (2-tailed) ,162 ,493

N 20 20 20

2.sklo Pearson Correlation ,325 1 ,486
*

Sig. (2-tailed) ,162 ,030

N 20 20 20

3.sklo Pearson Correlation ,163 ,486
*

1

Sig. (2-tailed) ,493 ,030

N 20 20 20

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Pearson v korela ní sou initel byl 0,325 (nep íliš t sný vztah) mezi 1. a  
2. vrstvou skla maximálních zatížení zkoumaných vzork . Výsledek není statisticky 
významný (p > 0,05). 

Pearson v korela ní sou initel byl 0,163 (zanedbatelný vztah) mezi 1. a  
3. vrstvou skla maximálních zatížení zkoumaných vzork . Výsledek není statisticky 
významný (p > 0,05). 
 Pearson v korela ní sou initel byl 0,486 (st edn  t sný vztah) mezi 2. a  

3. vrstvou skla maximálních zatížení zkoumaných vzork . Výsledek je statisticky 

významný na 5% hladin  významnosti. 

• Korelace maximálního zatížení t ívrstvého skla na tlouš ce skla 

Tab. 13: Míra korelace t ívrstvých skel 

Correlations

tlouš ka max. únosnost 

tlouš ka Pearson Correlation 1 ,822
**

Sig. (2-tailed) ,000

N 40 40

max. únosnost Pearson Correlation ,822
**

1

Sig. (2-tailed) ,000

N 40 40

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Statistické vyhodnocení bylo provedeno v programu IBM SPSS statistic [12]. 

Tab.14 Statistické vyhodnocení t ívrstvých skel 

Veli iny Trojsklo 

Typ 3.3.3.2 Typ 4.4.4.2 

min 0,68 0,92 
max 1,08 1,83 
pr m r 0,927 1,457 
medián 0,935 1,46 
dolní kvartil 0,92 1,32 
horní kvartil 0,97 1,65 
rozp tí 0,4 0,91 
IQR 0,05 0,33 
rozptyl 0,008337895 0,062401 
sm rodatná odchylka pr m ru 0,091312073 0,249802 

varia ní koeficient  [%] 9,850277598 17,14496 
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Typické porušení skel u ohybových zkoušek 

Sklen né vzorky t ívrstvých skel byly zat žovány konstantní rychlostí. Toto 

zatížení m že simulovat jedno z mnoha zatížení, p sobících na sklen né výpln

ocelového zábradlí na zastávkách m stské hromadné dopravy. Tlouš ky sklen ných 

vzork  byly vybrány s ohledem na zkušební za ízení - trhací stroj EU 40. P i dosažení 

maximálního zatížení docházelo k typickým porušením u jednotlivých tloušt k 

sklen ných vzork . V tabulce 15 jsou schematicky zaznamenána a popsána typická 

porušení u jednotlivých tloušt k sklen ných vzork .  

Tab. 15: Typické porušení trojvrstvých skel 

Typ 

sklen ného 

vzorku 

Schéma a popis poruch t ívrstvých skel 

3.3.3.2 Porušené sklo se nedrolí (z stává kompaktní). Bezpe ná manipulace 

s porušeným sklem. (∪ - tvar pr hybu). 

EZ: 

POHLED: 

4.4.4.2 Porušené sklo se nedrolí (z stává kompaktní). Bezpe ná manipulace 

s porušeným sklem. (∪ - tvar pr hybu). 

EZ: 

POHLED: 
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P i konstantním zatížení (u ohybových zkoušek) byly zjišt ny dva typy lom

skla: 

1. istý lom  

2. Šupinový lom 

istý lom p i ohybovém nap tí byl zjišt n u skel typu 3.3.3.2 a skel typu 4.4.4.2.  

Šupinový lom se vyskytoval pouze u skla typu 4.4.4.2 v míst  dotyku mezi 

jednotlivými v jí i. V míst  uchycení skla k ocelové konstrukci nedochází u skel typu 

3.3.3.2 ani 4.4.4.2 k porušení.  

6.1.2.  Smykové zkoušky vrstvených skel 

M ení byla provád na na 10 vzorcích bezpe nostního skla o rozm rech 100 x 

150 mm a celkové tlouš ce vzorku 21 mm (sklo 10,4 mm - UV lepidlo - sklo 10,4 mm) 

atypického tvaru.  

Tab. 16 Maximální zatížení smykovou sílou 

Sklo tlouš ky 21 mm 

. 
vzorku 

Smyková síla [kN] 

1 24,33 
2 27,18 
3 25,04 
4 24,17 
5 22,54 
6 23,17 
7 25,76 
8 26,49 
9 24,18 

10 25,33 

Navržené za ízení pro zkoušení zatížení smykovou silou sklen ných vzork  je 

vhodn  navrženo. Maximální smyková síla zatížení je 27,18 kN. 

6.2 Numerické posouzení ocelového zábradlí se sklen nou výplní  

Poruchy skel, které vznikly v pr b hu ohybových zkoušek, jsou jen jednou 

z mnoha variant ukázek, jak mohou být sklen né výpln  zat žovány. Jelikož není 

možné všechny situace zatížení ov it v laborato ích, pro další problémovou ást 
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konstrukce byl zvolen modelovací program Ansys 12. V tomto programu je 

namodelováno místo, kde dochází k velkému množství praskání skel, což je místo 

uchycení skla k ocelové konstrukci pomocí ocelových úchytek. Byly modelovány dva 

p ípady v míst  uchycení skla k ocelové konstrukci (Tab. 17).  

Tab. 17 Posuzované modely 

. modelu Schéma Popis 

1. model Mezi sklo a ocelový úchyt je 
vložena pryžová vložka 
polovi ního rozm ru plochy 
dotyku t chto dvou materiál . 
Tlouš ka pryžové podložky je 
10 mm. 

2. model 

   

Mezi sklo a ocelový úchyt je 
vložena pryžová vložka 
polovi ního rozm ru plochy  
dotyku t chto dvou materiál . 
Tlouš ka pryžové podložky je 
5 mm. 

Vždy vlevo je model 2 a vpravo model 1. 

Obr. 9  Vn jší tahové nap tí v uložení  

V tší namáhání je p i spodním skle, vliv rozm ru pryžové podložky je malý. 
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Obr. 10  Nejv tší tlakové nap tí v uložení 

V tší namáhání je p i spodním skle, vliv rozm ru pryžové podložky je malý.  Na 

okrajích spodní ocelové elisti dochází i p es použití kontaktních prvk  k pom rn

velké koncentraci nap tí. 

Obr. 11  Nejv tší smykové nap tí ve fólii 
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Fólie je více namáhána v p ípad  plné ší ky pryžové podložky, ale rozdíly 

nejsou velké (1,5%). 

Úprava tuhosti pryžových podložek 

• Tuhost podložek byla zvýšena 100x (z 1 MPa na 100 MPa) 

Obr. 12  Nejv tší tahová nap tí (od podpory, shora, zespodu) 
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Oproti p edchozím model m došlo k poklesu extrémních tahových nap tí ve 

skle (nap . z 11 MPa na 8 MPa u modelu „sklo 2“). 

U provedených model  závisí pom rn  málo na ší ce pryžové podložky - menší 

ší ka se jeví být zanedbateln  vhodn jší. V tší tuhost pryžové podložky nemá zásadní 

vliv na rozložení nap tí ve skle. Fólie mezi skly je pom rn  m kká a omezuje p enos 

špi ek nap tí mezi skly - p ímé slepení by mohlo vést k podstatn  jiným výsledk m. 

Koncentrace nap tí v okolí uložení výrazn  p esahuje hodnoty uprost ed rozp tí 

(pod zatížením) a i p i relativn  malém zatížení vznikají zna ná tahová nap tí (tj. 

mohou být spln ny podmínky pro porušení skla). 

7  KONKRÉTNÍ ZÁV RY PRO REALIZACI V PRAXI 

Problematika ešené konstrukce byla popsána a vyhodnocena v kapitole 2.2.2 

Zábradlí v eské republice. Uchycení sklen né výpln  k ocelové konstrukci  

(Obr. 3) není vhodn  provedeno. Samotná konstrukce by m la být navržena 

s dilata ními celky, aby nedocházelo vlivem roztažnosti k vnášení nap tí do sklen né 

výpln . Každá sklen ná výpl  by m la mít sv j úchyt, aby nedocházelo 

k nerovnom rnému zatížení (dv  tabule skla uchyceny jedním úchytem k ocelové 

konstrukci). Navržený tvar úchytu (Obr. 13) byl modelován v programu Ansys 12.   

Z provedených ohybových zkoušek bylo zjišt no, že každá tlouš ka 

zkoumaných vzork  má své specifické praskliny viz. kap. 6.1.1. Zkoušení plochého 

vrstveného skla na ohyb. K problematickým prasklinám (malé st epy skla klínového 

tvaru drolící se v  tažené ásti tabule skla) docházelo p edevším u dvouvrstvých skel 

tlouš ky 10,4 mm (Tab. 9). U dvouvrstvých skel tlouš ky 6,4 mm a 8,4 mm 

nedocházelo k problematickým prasklinám (Tab. 9). U t ívrstvých skel nedocházelo 

k problematickým prasklinám (Tab. 15). Z t chto poznatk  je doporu eno jako 

výpl ový sklen ný materiál pro ocelové zábradlí používat sklo dvouvrstvé nebo 

vícevrstvé z ten ích vrstev skla (tlouš ka jedné vrstvy skla je 3 mm nebo 4 mm). Tato 

skla i p es porušení z stávají kompaktní ( etnost poruch). 

Výsledky smykových a ohybových zkoušek sloužily k navržení modelu pro 

numerické modelování. Z výsledk  modelací v programu Ansys 12 bylo zjišt no, že 

velikost a tuhost pryžové vložky nemá významn jší vliv na porušení (snížení nap tí) 

sklen né výpln  v míst  uchycení do ocelového rámu. Nejslabším místem uchycení skla 

k ocelové konstrukci pomocí ocelových úchyt  je vzniklá mezera mezi ocelovým 

úchytem a sklen nou výplní. Tento prostor m že být narušen cizím t lesem (posypový 

št rk, kamínek…), které má za následek porušení skla a následn  snížení jeho pevnosti 
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(vznik mikrotrhlinek). Nežádoucímu procesu se p edejde vypln ním d íve popsané 

vzniklé mezery celoplošn  pryžovou vložkou a její protažení p esahující tuto mezeru 

(Obr. 13). Navrhovaný p esah je min. 3 mm.  

Obr. 13  Ocelový úchyt s celoplošn  vloženou pryžovou vložkou 

8  ZÁV R PRÁCE A DOPORU ENÍ PRO DALŠÍ POSTUP 

V oblastech, ve kterých je škvára v zimních m sících používána jako posypový 

materiál komunikací, hrozí vyšší riziko porušení sklen ných výplní ocelového zábradlí 

na zastávkách MHD odst elujícím posypovým materiálem.  

V práci je navržen jiný tvar uchycení sklen né výpln  do ocelového rámu, 

poloha a velikost pryžové vložky v míst  úchytu a doporu ený typ sklen né výpln  pro 

ocelové konstrukce zábradlí.  

Je nutné rozší it datové soubory získaných výsledk  ohybových zkoušek již 

zkoumaných tloušt k skla. Pro další zkoumání se doporu uje nam it r zné tlouš ky 

skel pro potvrzení závislosti únosnosti dle tlouš ky jednotlivých vrstev skla. 

 Z d vodu ochrany sklen ných výplní p ed odst elujícím posypovým materiálem  

je navrženo použití ochranné fólie (PVB, EVA fólie) na vn jším povrchu sklen ných 

výplní. P edpokládá se, že použitím ochranné fólie bude sníženo riziko poškození 

sklen ných výplní posypovým materiálem („odlétající kamínky“) a snížení možnosti 

vzniku mikrotrhlinek. Navržené ešení je nutno ov it experimentálními zkouškami, kde 

bude sledováno chování nového sklen ného kompozitu, únosnost a ochrana povrchu 

p ed poškozením a vznikem mikrotrhlinek. 
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9  SUMMARY 

The PhD thesis deals with the glass panels in steel railing at public transport 

stops. The PhD thesis includes an analysis of possible damages of the glass panels in 

steel railings. Experimental destructive tests were performed at various structural 

versions of glass panels. Experimental bending tests were performed on a double-layer 

glass of the total thickness 6.4 mm, 8.4 mm and 10.4 mm  and on a triple-layer glass of 

the total thickness 9.8 mm and 12.8 mm. Each thickness of tested glass samples has its 

specific cracks which were discovered due the performed bending tests. The 

problematic cracks (small shards of glass wedge-shaped crumbling in the tension part of 

the glass panel) occurred mainly in double-layer glass thickness of 10.4 mm (Table 9). 

The problematic cracks (Table 9) did not occur in double-layer glass thickness of 6.4 

mm and 8.4 mm. The problematic cracks (Table 15) did not occur in triple-layer glass. 

Double-layer glass panel or glass panel with more and thinner glass layers (thickness of 

one glass layer is 3 mm or 4 mm) is recommended as a glass filling material of the steel 

railing. These glass panels remain compact even after its damage.  

The measured values of the maximum load were statistically evaluated. The 

correlation showed a linear relationship between the total thickness of the tested glass 

samples and their maximum load capacity (Table 7). Evaluated structure of the steel 

railing was modeled in the program Ansys 12. Results of the shear and bending tests 

were used for the design of the model for numerical modeling. The results of the 

modeling program Ansys 12 showed that the size and rigidity of the rubber insert has no 

significant influence on the damage of the glass panel at the anchoring to the steel 

railing. 

It is necessary to extend the data sets obtained results of the bending tests of 

glass panels of the tested thicknesses. For further research it is recommended to measure 

a glass panels with a different thicknesses to confirm dependence load capacity 

according to the thickness of the individual layers of glass panel. 
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