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Abstrakt 

Tento příspěvek pojednává o experimentální a numerické analýze desek z vrstveného 
konstrukčního skla. V rámci výzkumu byla experimentálně otestována tři zkušební tělesa 
obdélníkového tvaru rozměrů 1000 mm / 1500 mm s využitím metody vakuování. Numerické 
simulace byly provedeny na pěti rozdílných numerických modelech vytvořených v různých 
programech založených na metodě konečných prvků. 
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Abstract 

This paper deals with an experimental and numerical analysis of laminated glass plates 
transversally loaded. In the frame of research three specimens were experimentally tested using 
vacuum test method. Glass specimens were rectangular shape with dimensions 1000 mm / 1500 mm. 
Numerical simulations were carried out by five different numerical models which were developed 
using software based on finite element method. 
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 1 ÚVOD 
Jednou z nejrozšířenějších aplikací konstrukčního skla v architektuře jsou skleněné desky, 

které mohou být součástí systému transparentního zastřešení, prosklených fasád nebo pochůzných 
prosklených podlah [1]. Tyto části konstrukčního systému jsou vystaveny klimatickým zatížením 
větrem nebo sněhem a užitným zatížením, která se pro statickou analýzu idealizují jako spojitá 
rovnoměrná zatížení působící kolmo k povrchu konstrukčního prvku – desky. 

Návrh a výběr druhu skla pro horizontální i vertikální konstrukční systémy vyžaduje zvláštní 
pozornost z hlediska spolehlivosti, mechanismu porušení a odpovídajících důsledků na bezpečnost 
osob pohybujících se v blízkosti takovýchto konstrukcí. Vysoká poptávka moderní architektury po 
konstrukcích velkých rozponů z konstrukčního skla znamená nové výzvy jak pro sklářský průmysl, 
tak pro stavební inženýry [2]. Z důvodu bezpečného, spolehlivého a ekonomického navrhování těchto 
moderních konstrukcí je zcela nezbytné znát skutečné působení skleněných konstrukcí [3]. 

                                                                                                                                                                   
1 Ing. Ondřej Pešek, Ústav kovových a dřevěných konstrukcí, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně, 

Veveří 331/95, 602 00 Brno, tel.: (+420) 541 147 329, e-mail: pesek.o@fce.vutbr.cz. 
2 Prof. Ing. Jindřich Melcher, DrSc., Ústav kovových a dřevěných konstrukcí, Fakulta stavební, Vysoké učení 

technické v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno, tel.: (+420) 541 147 300, e-mail: melcher.j@fce.vutbr.cz. 
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 2 VRSTEVNÉ SKLO S POUŽITÍM PVB FOLIE 
Sklo se za běžných teplot chová dokonale pružně a k jeho porušení dochází křehkým lomem. 

Sklo nevykazuje plastické ani pružno-plastické chování, proto nemohou být lokální extrémy napětí 
redukovány. Z tohoto důvodu je nutné věnovat zvýšenou pozornost konstrukčním detailům uložení 
skleněných dílců na nosnou konstrukci. Vybrané materiálové charakteristiky konstrukčního skla jsou 
uvedeny v Tab. 1. Pro běžné aplikace v konstrukcích se používá sodnovápenatokřemičité sklo [4]. 

Tab. 1: Materiálové charakteristiky sodnovápenatokřemičitého skla [5], pracovní diagram [6] 

Veličina Symbol Jednotka Hodnota Pracovní diagram 

Hustota ρ kg/m3 2500 

 

Youngův modul E MPa 70 000 

Poissonův koeficient υ - 0,23 

Souč. tepelné roztažnosti αt K-1 9.10-6 

Pevnost skla v tahu není materiálová konstanta, ale závisí na historii zatížení, reziduálním 
napětí, mechanickém poškození povrchu, velikosti skleněného dílce a kvality prostředí, kde je dílec 
umístěn. Charakteristická hodnota (5 % kvantil) tahové pevnosti je 45 MPa pro plavené sklo, 70 MPa 
pro tepelně zpevněné sklo a 120 MPa pro tepelně tvrzené sklo. 

Vrstvení je výrobní proces, kterým se získá výrobek ze skla (vrstvené sklo) skládající se ze 
dvou anebo více skleněných tabulí vzájemně spojených průhlednou plastickou mezivrstvou. Vrstvené 
sklo se může skládat pouze z jednoho druhu skleněných tabulí (ANG, HSG nebo FTG) nebo mohou 
být druhy skla různým způsobem vhodně kombinovány. 

Historicky nejpoužívanějším materiálem mezivrstvy je polyvinyl butyralová folie (PVB). 
Nominální tloušťka jedné PVB folie je 0,38 mm. V praxi je jedna mezivrstva tvořena spíše dvěma 
nebo čtyřmi PVB foliemi. Polyvinyl butyralová folie je viskoelastický materiál – jeho fyzikální 
vlastnosti jsou silně závislé na době působení zatížení a teplotě. Při nízkých teplotách (pod 0 °C) a 
pro krátkodobá zatížení je obecně PVB mezivrstva schopna plně přenášet smyková napětí z jedné 
skleněné tabule do druhé – jedná se o dokonalé smykové spojení. Při vyšších teplotách a delším 
zatěžování je tato schopnost významně redukována, při dlouhodobém zatížení nebo vysokých 
teplotách PVB mezivrstva prakticky není schopná přenášet smyková napětí. 

V tabulce 2 jsou uvedeny doporučené hodnoty modulu pružnosti ve smyku PVB mezivrstvy 
pro různé typy zatížení při pokojové teplotě. Pro ilustraci jsou v tabulce vykresleny průběhy 
normálového napětí po příčném řezu a vzájemné prokluzy skleněných tabulí. Poissonův součinitel 
PVB folie ν ≈ 0,50. 

Tab. 2: Doporučené hodnoty modulu pružnosti ve smyku PVB mezivrstvy [4] 

Doba trvání zatížení 
velmi dlouhá ˃ 

10 dní 
dlouhá < 10 dní krátká < 3 min 

velmi krátká < 
10 s 

Teplota [°C] ≈ 22 ≈ 22 ≈ 22 ≈ 22 

Typ zatížení vlastní tíha sníh vítr náraz 

Modul pružnosti ve 
smyku G [MPa] 

0,01 0,05 1 4 

Průběh normálového 
napětí 
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Hodnotu modulu pružnosti mezivrstvy ve smyku pro konkrétní hodnoty teploty okolního 
prostředí a doby trvání zatížení lze určit podle rovnice [7]: 

        tTTTtGPVB log500011,0100008,0,   (1) 

kde: 

t – je čas [s] a 

T – teplota [°C]. 

 2.1 Efektivní tloušťka vrstveného skla 
Efektivní tloušťka vrstveného skla je tloušťka náhradní monolitické skleněné tabule, jejíž 

přetvárné vlastnosti jsou ekvivalentní vrstvenému sklu pro konkrétní hodnotu modulu pružnosti 
mezivrstvy ve smyku, která je funkcí teploty a doby působení zatížení. Použití efektivní tloušťky 
umožňuje zjednodušení numerických modelů nebo analytické výpočty konstrukcí z vrstveného skla. 

Řada autorů se této problematice věnuje od poloviny 20. století. Novější a přesnější přístupy 
jsou poměrně komplikované. V praxi jednoduše použitelný je model podle Bennisona a Calderona 
[9]. Vztah pro určení efektivní tloušťky dvojskla pro popis přetvoření je uveden rovnicí: 

 3 3
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Efektivní tloušťky pro analýzu napětí v obou skleněných tabulích se určí podle následujících 
výrazů: 
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Parametr Γ je koeficient smykového přestupu a je mírou schopnosti přenosu smykových 
napětí z jedné tabule skla do druhé přes mezivrstvu. Koeficient smykového přestupu nabývá hodnot 
od 0 do 1, přičemž hodnota 0 dává nejnižší efektivní tloušťku teff (tzv. layered limit), kdy skleněné 
tabule působí samostatně a hodnota 1 dává nejvyšší efektivní tloušťku teff (tzv. monolithic limit), kdy 
skleněné tabule jsou plně smykově spřaženy. 

 

22
0int

int6,91

1

LtG

tE s








 (4) 

Parametr αs zavádí do výpočtu efektivní tloušťky a koeficientu smykového přestupu 
geometrické parametry vrstveného dvojskla: 
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kde v rovnicích (2, 3, 4 a 5): 

t1, t2, tint – je tloušťka skleněné tabule 1 a 2 a mezivrstvy [mm], 

t0  – vzdálenost těžišť skleněných tabulí [mm], 

A1, A2 – plocha skleněné tabule 1 a 2 [mm2], 

b, L  – šířka a smyková délka skleněného prvku [mm], 

E  – modul pružnosti skla v tahu a tlaku [MPa] a 

Gint  – modul pružnosti mezivrstvy ve smyku [MPa]. 
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 3 EXPERIMENTÁLNÍ OVĚŘENÍ MEZNÍ ÚNOSNOSTI 
Cílem experimentu bylo ověření skutečného působení skleněných desek z vrstveného skla 

uložených liniově kloubově po celém obvodu pod spojitým rovnoměrným zatížením působícím 
kolmo k tabuli skla. V rámci výzkumu byly testovány tři zkušební vzorky. Všechna zkušební tělesa 
byla z vrstveného skla sestávajícího ze dvou tabulí skla tloušťky 4 mm (celková tloušťka byla 8 mm) 
s mezivrstvou tvořenou PVB folií. Byly zkoušeny různé kombinace plaveného a tepelně tvrzeného 
skla. Půdorysný rozměr všech zkušebních těles byl 1500 mm / 1000 mm. Detailnější popis 
zkušebních vzorků je uveden v Tab. 3. 

Tab. 3: Popis zkušebních těles 

Vzorek Složení Popis Detail 

T1 VG 44.1 2* FLOAT + 1 PVB folie 

 

T2 VSG 44.2 2* FTG + 2 PVB folie 

T3 VSG 44.2 1*FLOAT (horní) + 1* FTG (dolní) + 2 PVB folie 

Zkušební vzorek T3 byl orientován tak, že tabule plaveného skla byla u horního povrchu a 
tabule tepelně tvrzeného skla byla u spodního povrchu. U spodního povrchu vlivem zatížení ve směru 
gravitace vznikají tahová napětí a tvrzené sklo má pevnost v tahu přibližně třikrát větší, než je tahová 
pevnost plaveného skla. Takto orientovaný zkušební vzorek tedy vykazuje větší mezní únosnost. 

 3.1 Metoda zatěžování vakuováním 
Metoda zatěžování vakuováním je ověřená technologie Zkušebny nosných konstrukcí Ústavu 

kovových a dřevěných konstrukcí FAST VUT v Brně pro experimentální verifikaci procesu 
přetváření a únosnosti dílců pod plošným zatížením [9]. Zkušební sestava je znázorněna na Obr. 1. 
Zkušební vzorek (a) byl ve vodorovné poloze uložen na ocelový nosný rám (b). Nosný rám sestával 
z vodorovných profilů U80 sestavených do tvaru obdélníka, ve všech čtyřech rozích byl podepřen 
stojkami z čtyřhranných ocelových trubek o straně 45 mm. Mezi ocelovým rámem a skleněným 
vzorkem byla umístěna plsť o tloušťce 5 mm, která eliminovala lokální koncentrace napětí na 
kontaktu sklo-ocel. Staticky se jednalo o obdélníkovou desku liniově kloubově a posuvně podepřenou 
po čtyřech stranách. 

Kolem nosného ocelového rámu byl sestaven box (c) z dřevěných fošen takových dimenzí, 
aby odolal danému zatížení. Zkoušený vzorek a dřevěný box byly překryty průhlednou plastovou folií 
(e) neprodyšně přiléhající k železobetonové podlaze, která je vysoce vyztužena, aby nedošlo k jejímu 
vyboulení vlivem podtlaku. Spojité rovnoměrné zatížení bylo vyvoláno tzv. metodou vakuování, při 
které se z prostoru boxu pod zkoušeným vzorkem odčerpává vzduch vývěvou (g), tím vzniká rozdíl 
mezi atmosférickým tlakem působícím vně boxu a tlakem uvnitř boxu. Tímto způsobem bylo 
zkušební těleso zatěžováno plošným spojitým rovnoměrným zatížením. 

 
Obr. 1: Uspořádání testu [10] 
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Na samonosném nezávislém ocelovém rámu (d) byly umístěny úchylkoměry (f). Rozmístění 
snímačů je znázorněno na obrázku 2b. Digitální snímače Mitutoyo Absolute Digimatic ID-C 
zaznamenávaly svislé deformace s přesností na 0,01 mm. Velikost zatížení byla měřena pomocí 
digitálního manometru DM 9200 v jednotkách kg.m-2. V obrázku 2a je naznačeno teoretické umístění 
liniových podpor (čárkovanou čarou) a uprostřed je detail uložení skleněného vzorku na ocelový rám 
přes plstěnou podložku. 

 
Obr. 2: a) Uložení vzorku; b) Rozmístění snímačů [10] 

 3.2 Mechanismus porušení 
Zkoušený vzorek byl zatížen na hodnotu 1 kN.m-2, poté byl odlehčen na 0,10 kN.m-2. 

Následovalo opět zatížení na hodnotu 3 kN.m-2 a odlehčení na 1 kN.m-2. Tím si vzorek „dosedl“ na 
ocelový rám. Poté následovalo postupné plynulé zatěžování až do porušení zkušebního tělesa. 
Deformace byly zaznamenávány po zatěžovacích krocích 0,20 kN.m-2 až 1 kN.m-2. Rychlost 
zatěžování byla přibližně 1 kN.min-1. 

Mechanismus porušení tělesa T1: K porušení došlo při zatížení 13,60 kN.m-2. V místě 
největších napětí se sklo rozpadlo na střepy cca 5 mm velké, v rozích byly zřetelné trhliny kopírující 
směr hlavního napětí. Ve všech čtyřech rozích došlo k přetržení PVB folie - viz Obr. 3a. U tohoto 
zkušebního vzorku bylo nalezeno místo prvotního selhání – Obr. 3b. 

  
Obr. 3: a) Mechanismus porušení tělesa T1; b) Bod prvotního selhání tělesa T1 

Mechanismus porušení tělesa T2: Zkušební těleso T2 bylo postupně zatěžováno až na 
hodnotu 50 kN.m-2. Na této hodnotě zatížení musel být experiment přerušen z důvodu dosažení 
mezních hodnot měřícího zařízení - vzorek byl zcela odlehčen. Při dalším pokusu došlo k protržení 
PVC krytu při hodnotě zatížení 54 kN.m-2, vzorek byl znovu zcela odtížen. Při třetím zatěžování 
došlo k porušení dílce již při zatížení 51,50 kN.m-2. Zkušební vzorek byl prudkým dopadem na 
dřevěnou fošnu ztužující box roztržen na dvě části – viz Obr. 4a. 
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Mechanismus porušení tělesa T3: Při zatížení 26 kN.m-2 došlo k porušení horní tabule 
plaveného skla, přičemž trhliny přesně odpovídaly průběhu hlavních napětí v desce – viz Obr. 4b. 
I po porušení tabule plaveného skla byl prvek schopen přenášet stále se zvyšující zatížení. K selhání 
došlo při zatížení 37,20 kN.m-2. 

  
Obr. 4: Mechanismus porušení: a) Vzorek T2; b) Vzorek T3 

K porušení všech tří zkušebních těles došlo náhle bez jakéhokoli předešlého upozornění. 
Z důvodu extrémního zatížení při porušení vzorků bylo selhání doprovázeno silným zvukovým 
efektem, při implozi menší střepy dolétly až do vzdálenosti několika metrů. 

 3.3 Naměřená data 
Během experimentu byly průběžně měřeny hodnoty úchylek v závislosti na zatížení. Závislosti 

průhybů na zatížení pro všechna tři zkušební tělesa jsou zobrazeny v grafech v Obr. 5 a 6. V grafu 
v Obr. 6a je vidět průběh zatěžování popsaný výše. 

Závislosti velikostí deformací na zatěžovací síle pro všechna tři testovaná tělesa je znázorněna 
na Obr. 5. V grafu vlevo je vynesena deformační křivka pro bod uprostřed desky (snímač číslo 5) a 
v grafu vpravo jsou vyneseny deformační křivky pro body uprostřed liniových podpor (snímače 2, 4, 
6 a 8). Hodnoty deformací na liniových podporách jsou reprezentovány aritmetickým průměrem 
naměřených deformací na protilehlých liniových podporách. 

 
Obr. 5: a) Průhyb ve středu desky; b) Průhyb ve středu liniových podpor 

Velikost zatížení byla tak vysoká, že nosný ocelový rám, na kterém byla umístěna zkoušená 
tělesa, vykazoval poměrně velké průhyby. V grafu v Obr. 6 vpravo jsou vyneseny průhybové křivky 
opravené o hodnoty průhybů liniových podpor. 



15 

 
Obr. 6: a) Detail procesu zatěžování; b) Opravené hodnoty průhybu 

 4 NUMERICKÉ MODELOVÁNÍ 
Numerické modely byly vytvořeny v programech založených na metodě konečných prvků. Pro 

popis chování skla i PVB mezivrstvy byl zvolen lineárně pružný pracovní diagram - parametry skla: 
E = 70 GPa, ν = 0,23; parametry PVB folie: ν = 0,50 a modul pružnosti ve smyku byl uvažován 
čtyřmi charakteristickými hodnotami podle Tab. 2: Gint = 4; 1; 0,05 a 0,01 MPa. 

Bylo vytvořeno celkem pět modelů reprezentujících různý stupeň zjednodušení popisu 
skutečnosti. Při modelování byla využita symetrie úlohy - byla modelována ¼ skleněné desky 
s odpovídajícími okrajovými podmínkami. Geometricky nelineární analýza byla provedena podle 
teorie velkých deformací. Popis numerických modelů je uveden v Tab. 4. 

Tab. 4: Popis numerických modelů 

Model Popis Detail 

M1 

ANSYS solid model 

Skleněné tabule + PVB mezivrstva → prvky SOLID45 

Skutečné tloušťky skleněných tabulí a mezivrstvy  

M2 
ANSYS solid model 

Vrstvené sklo modelováno jako monolitická tabule skla s efektivní 
tloušťkou teff zahrnující vliv smykového spojení → prvky SOLID45  

M3 
ANSYS shell model 

Vrstvené sklo modelováno jako monolitická tabule skla s efektivní 
tloušťkou teff definovanou jako reálná konstanta → prvky SHELL181  

M4 
RFEM model – Ing. Software Dlubal 

Složení vrstveného skla bylo definováno v přídavném modulu RF-
GLASS, pomocí něhož byla konstrukce analyzována   

M5 
SJ MEPLA model – SJ Software GmbH 

Komerční software pro analýzu a navrhování skleněných desek. 
Jednotlivé vrstvy dvojskla byly přesně nadefinovány  
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V grafech v Obr. 7 a 8 jsou zobrazeny závislosti průhybů a hlavního napětí na zatížení podle 
numerických modelů. V grafech vlevo jsou zobrazeny výsledky podle numerických modelů pro 
modul pružnosti mezivrstvy ve smyku Gint = 1,0 MPa. V grafech vpravo jsou vyneseny křivky podle 
numerického modelu 1 pro různé hodnoty modulu pružnosti mezivrstvy ve smyku Gint. Rozdíl mezi 
největším a nejmenším průhybem podle numerických modelů je přibližně 15 %, přičemž numerické 
modely 1 a 5 dávají prakticky shodné hodnoty. To platí i pro hlavní napětí, kde je ale rozdíl mezi 
modely nejvýše 8 %. 

 
Obr. 7: Výsledky numerických simulací – průhyby ve středu desky 

Vliv visko-elastického chování PVB mezivrstvy je znázorněn pomocí tečen křivek v grafech 
v Obr. 7 a 8 vpravo – pro nejnižší zatížení červenou čárkovanou čarou, pro nejvyšší zatížení zelenou 
čárkovanou čarou. Ze sklonu tečen je zřejmé, že vliv Gint je významnější pro nižší hodnoty zatížení 
(různoběžné tečny) než pro zatížení vysoká (tečny jsou přibližně rovnoběžné). 

 
Obr. 8: Výsledky numerických simulací – hlavní napětí ve středu desky 

 5 POROVNÁNÍ VÝSLEDKŮ 
Pro podmínky při experimentech (T ≈ 18 °C, t ≈ 40 min) je podle rovnice (1) Gint = 0,4 MPa. 

Pro srovnání experimentů s numerickými modely jsou použity výsledky numerických simulací pro 
modul pružnosti mezivrstvy ve smyku Gint = 1 MPa. 

Numerický model 1 
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Obr. 9: Porovnání experimentů a numerických simulací 

Rozdíly mezi průhyby naměřenými při experimentech a zjištěných numerickými simulacemi 
při mezní únosnosti jsou následující: vzorek T1 4 %; vzorek T2 0,2 %; vzorek T3 2 %. Na základě 
prakticky shodných průběhů křivek experimentů a numerických modelů lze tvrdit, že numerické 
modely velice přesně popisují skutečné chování zkoušených vzorků. 

V Obr. 9 je vynesena křivka závislosti největší hodnoty hlavního napětí v celé desce na 
zatížení. Červenými šipkami jsou odečteny hodnoty napětí ve skleněné desce podle numerického 
modelu 5 při selhání dílce při experimentu. Tímto způsobem zjištěná napětí jsou vyšší než 
charakteristické hodnoty pevnosti jednotlivých typů skla. Podle num. modelu bylo v dílci T1 napětí 
při porušení 59 MPa, což je 131 % charakteristické hodnoty pevnosti plaveného skla fb,k. Vzorek T2 
selhal při vypočteném napětí 170 MPa (142 % fb,k). Vzorek T3 selhal při vypočteném napětí 236 MPa 
(197 % fb,k). 

Na Obr. 10a je detail průběhu trhlin v tabuli plaveného skla v rohu vzorku T3. Trhliny vznikly 
při zatížení 26 kN.m-2. Průběh hlavních napětí podle numerického modelu 5 na ¼ skleněné desky při 
zatížení 26 kN.m-2 je znázorněn na Obr. 10b. Průběh hlavních napětí vyhodnocených numerickým 
modelem je věrohodný, blíží se skutečnému průběhu hlavních napětí reprezentovaným vzorem trhlin 
ve zkušebním vzorku T3. Při nižších hodnotách zatížení je nejvyšší hodnota hlavního napětí ve středu 
desky, při narůstajícím zatížení bod maximálního napětí začíná „putovat“ směrem do rohu (do všech 
čtyř rohů) desky. Při vysokém zatížení se napětí koncentruje v blízkosti rohů desky. Ve vzorku T1 
byl nalezen bod prvotního selhání, ze kterého se trhliny rozšířily do celého tělesa – viz Obr. 3b. Toto 
místo je právě v oblasti rohu desky. 

  
Obr. 10: a) Vzor trhlin při zatížení 26 kN.m-2; b) Hlavní napětí při zatížení 26 kN.m-2 
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 6 SHRNUTÍ 
Z výsledků parametrické studie numerickými simulacemi vyplývá, že vliv teploty a doby 

trvání zatížení je významnější pro nižší hodnoty zatížení, než pro zatížení vyšší. Tak vysoké zatížení, 
jaké bylo vyvozeno během experimentů, se ale v praxi nevyskytuje. Všechny testované typy 
numerických modelů jsou použitelné pro popis chování desek z vrstveného skla. Z hlediska přesnosti 
výsledků se doporučuje model 1 (ANSYS – všechny vrstvy) a model 5 (SJ MEPLA). Pro návrh 
skleněné desky je rozhodující mezní stav použitelnosti (za předpokladu dokonalého uložení a zatížení 
ideálním celoplošným rovnoměrným zatížením). 
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