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Abstrakt 

Příspěvek pojednává o návrhu tlačených prutů z monolitického i vrstveného konstrukčního 
skla. Skleněné tlačené pruty jsou analyzovány pomocí numerických modelů provedených 
v programech RFEM a ANSYS s uvažováním proměnné hodnoty modulu pružnosti ve smyku 
mezivrstvy. Získané hodnoty kritických sil, napětí a deformací jsou potom porovnávány s hodnotami 
z analytického výpočtu. 
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Abstract 

This paper deals with design of compression members made of monolithic and laminated 
structural glass. Glass columns are analyzed by numerical models made in RFEM and ANSYS 
software with consideration of variable value of the interlayer shear modulus. The obtained elastic 
critical forces, stresses and deflections are compared with the values from the analytical calculation 
according to the second order theory. 
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 1 ÚVOD 
V soudobé architektuře jsou oblíbené subtilní a transparentní konstrukce. Tradičním 

materiálem, který splňuje tato kritéria je sklo, které již neplní funkci pouze výplňového materiálu 
otvorů, ale nyní získává funkci nosnou, aktivně se tedy podílí na přenosu zatížení [5]. Skleněné 
sloupy, stěny, nosníky, výztužné prvky prosklených fasád atd. se navrhují v kombinaci s ocelovými, 
hliníkovými nebo dřevěnými konstrukčními prvky. Z důvodu bezpečného, spolehlivého 
a ekonomického navrhování takovýchto moderních konstrukcí je zcela nezbytné znát skutečné 
působení prvků skleněných konstrukcí. 

Z důvodu velkých štíhlostí skleněných konstrukčních prvků je nutné tyto konstrukce ověřovat 
na ztrátu stability – vzpěr sloupů, klopení nosníků a boulení stěn. Již existující návrhové metody 
kovových a dřevěných prutů nemohou být zcela beze změny aplikovány na pruty skleněné, protože ty 
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vykazují několik odlišných vlastností: výrobní tolerance (počáteční imperfekce), křehký lom, 
působení vrstveného skla. Tyto odlišnosti musí být zahrnuty v početním návrhu konstrukce. 

 2 KONSTRUKČNÍ VRSTVENÉ SKLO A JEHO CHARAKTERISTIKY 
Sklo vykazuje za běžných teplot dokonale pružné chování a k jeho porušení dojde vždy 

křehkým lomem v tažených vláknech. Nejdůležitější materiálové charakteristiky konstrukčního skla 
jsou uvedeny v tab. 1. Nejčastěji se používá sklo sodnovápenaté, borokřemičité sklo je vhodnější 
(vzhledem k tepelně fyzikálním vlastnostem) pro ohnivzdorné zasklení. 

Tab. 1: Materiálové charakteristiky konstrukčního skla [1] 

Veličina Symbol Jednotka Sodnovápenaté sklo Borokřemičité sklo 

Hustota ρ kg/m3 2500 2200 - 2500 

Youngův modul E MPa 70 000 60 000 - 70 000 

Poissonův koeficient υ - 0,23 0,2 

Souč. tep. roztažnosti αt K-1 9.10-6 3,1.10-6 – 6,0.10-6 

Pevnost skla v tahu a tlaku je teoreticky stejná (až několik tisíc MPa), prakticky je ale pevnost 
v tahu mnohem menší. To je způsobeno mechanismem porušení – křehkým lomem. Již z výroby jsou 
na povrchu skleněných tabulí trhlinky, které snižují pevnost materiálu. 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. Charakteristické hodnoty 
tahové pevnosti potom jsou 45, 70 a 120 MPa pro plavené (ANG), tepelně zpevněné sklo (HSG) 
a tvrzené sklo (FTG) respektive – viz obr. 1. 

 
Obr. 1: Pracovní diagram skla [4] a srovnání s ostatními materiály [6] 

Tepelně zpevněné sklo a tvrzené sklo vznikne z plaveného skla procesem temperování, 
při kterém vznikají při povrchu skla tlaková zbytková napětí. Temperování může probíhat řízeným 
ohřevem a ochlazováním skleněných tabulí nebo v chemické lázni. Reziduální tlaková napětí na 
straně tažených vláken brání rozevírání trhlin a tím zvyšují únosnost skleněného dílce (k porušení 
tahem je potřeba vyvolat větší zatížení). Lze uvést, že princip temperování skla je obdobný principu 
předpínání betonu. Velikost reziduálního napětí je odvislá od druhu a doby temperování. 

Vrstvení je výrobní proces, kterým získáme 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 tyto skleněné tabule různým způsobem vhodně kombinovány. Během výrobního procesu je 
pomocí tlaku a teploty (autoklávování) zajištěno, aby mezi skleněnou tabulí a mezivrstvou nevnikly 
vzduchové dutiny. Nejvýznamnější vlastností vrstveného skla je nabytí pokritické únosnosti. Střepy 
jsou „přilepeny“ na materiál mezivrstvy a po porušení jsou nadále schopny přenášet určitou hodnotu 
zatížení. 
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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 (0,76 mm) 
nebo čtyřmi (1,52 mm) 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 jakési dokonalé spřažení. Při vyšších teplotách a 
delším působení zatížení je tato schopnost významně redukována, při dlouhodobém zatížení nebo 
vysokých teplotách PVB mezivrstva prakticky není schopná přenášet smyková napětí mezi 
sousedními skleněnými tabulemi, které potom v podstatě působí samostatně. 

V tabulce 2 jsou uvedeny doporučené hodnoty modulu pružnosti ve smyku PVB mezivrstvy 
pro různé typy zatížení při pokojové teplotě. V případě neznámé doby působení zatížení nebo teploty, 
při jaké bude vrstvené sklo zatížení odolávat je nutné pro bezpečný a spolehlivý návrh uvažovat 
s nulovou hodnotou modulu pružnosti ve smyku. Pro ilustraci jsou v tabulce vykresleny průběhy 
normálového napětí po příčném řezu a vzájemné prokluzy skleněných tabulí. Poissonův součinitel 
PVB folie υ ≈ 0,50. 

Tab. 2: Doporučené hodnoty modulu pružnosti ve smyku PVB mezivrstvy [3] 

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 

 

 3 NUMERICKÉ MODELOVÁNÍ PRUTŮ Z VRSTVENÉHO SKLA 
Numerické modely byly vytvořeny v softwarech založených na metodě konečných prvků 

ANSYS a RFEM z důvodu porovnání výsledků. V obou případech byly použity prostorové konečné 
prvky jak pro modelování skleněných tabulí, tak pro modelování PVB mezivrstvy. Byla provedena 
parametrická studie. 

Proměnné a konstantní geometrické a materiálové parametry vstupující do výpočtů: 

 L = 3000 mm (délka prutu kloubově uloženého na obou koncích) 

 b = 200 mm (šířka průřezu) 

 t = 20 mm (tloušťka monolitického skla nebo součet tlouštěk jednotlivých skleněných 
tabulí vrstveného skla) 

 tint = 1,52 mm (tloušťka PVB mezivrstvy) 

 E = 70 GPa, υ = 0,23 (materiálové charakteristiky skla) 

 Gint = 4; 1; 0,05 a 0,01 MPa, υ = 0,499 (materiálové charakteristiky PVB mezivrstvy) 

 N = 0 až Ncr (osová zatěžovací síla) 

Modelovány byly pruty z monolitického skla a vrstveného skla skládajícího se ze dvou 
(dvojsklo) a ze tří (trojsklo) skleněných tabulí. V případě monolitického skla a vrstveného skla 
složeného ze tří tabulí byly podpory i zatížení umístěny na linii procházející těžištěm celého průřezu, 
u vrstveného skla složeného ze dvou tabulí skla byly podpory i zatížení umístěny na linii procházející 
těžištěm jedné skleněné tabule. 
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Z předchozího vyplývá, že pruty z monolitického skla a trojskla jsou zatíženy centricky, 
kdežto pruty z dvojskla jsou zatíženy na excentricitě rovné součtu poloviny tloušťky skleněné tabule 
a poloviny tloušťky mezivrstvy. U všech prutů bylo uvažováno počáteční zakřivení (imperfekce) 
podle průběhu prvního vlastního tvaru prutu. Hodnota amplitudy imperfekce uprostřed délky prutu 
byla uvažována jako L/386, což je 95% kvantil počátečních deformací prutů vrstveného skla [1]. 

V programu ANSYS byly k modelování skleněných tabulí i mezivrstvy použity konečné 
prvky SOLID45. Pro vytvoření sítě byl průřez nadělen na 20 dílů po šířce a na 4 až 10 dílů po 
tloušťce (2 díly pro každou skleněnou tabuli a mezivrstvu), po délce byl prut nadělen na 200 dílů. 
Okrajové podmínky (zatížení a podepření modelu) byly aplikovány na uzly prvků. Byl proveden 
výpočet podle teorie velkých deformací s nejméně deseti přírůstky zatížení. 

Tab. 3: Kritické síly pro čtyři vlastní tvary vypočtené softwarem ANSYS 

 
vlastní 

tvar 
monolitické 

sklo 

dvojsklo - Gint [MPa] trojsklo - Gint [MPa] 

4,0 1,0 0,05 0,01 4,0 1,0 0,05 0,01 

N
cr

 [
kN

] 1 10,24 11,45 8,99 3,36 2,73 12,63 8,86 1,98 1,32 

2 40,99 35,98 22,48 11,10 10,42 35,44 17,92 5,43 4,73 

3 92,36 62,75 37,77 23,95 23,24 55,22 25,73 11,15 10,45 

4 164,49 90,05 56,92 41,96 41,22 71,80 34,68 19,19 18,48 

V softwaru RFEM nelze zadat konkrétní typ konečného prvku, síťování se provádí 
automaticky a lze ho poměrně hůře ovládat ve srovnání se softwarem ANSYS. Zatížení a podepření 
bylo aplikováno na linii. V tabulkách 3 a 4 jsou uvedeny kritické síly pro první čtyři vlastní tvary 
prutu z monolitického skla, vrstveného dvojskla a trojskla vypočítané stabilitní analýzou v programu 
ANSYS a RFEM respektive. 

Tab. 4: Kritické síly pro čtyři vlastní tvary vypočtené softwarem RFEM 

 
vlastní 

tvar 
monolitické 

sklo 

dvojsklo - Gint [MPa] trojsklo - Gint [MPa] 

4,0 1,0 0,05 0,01 4,0 1,0 0,05 0,01 

N
cr

 [
kN

] 1 10,39 11,89 9,23 3,53 2,92 13,83 10,06 3,18 2,52 

2 41,59 36,97 23,04 11,85 11,19 40,27 22,77 10,28 9,57 

3 93,66 64,27 39,17 25,72 25,04 66,20 36,71 22,12 21,39 

4 166,71 92,59 59,73 45,25 44,54 91,35 54,18 38,66 37,90 

V obr. 2 jsou znázorněny první čtyři vlastní tvary prutu namáhaného na vzpěr, náhled na 
model vytvořený v obou výpočetních softwarech a detail modelování okrajových podmínek. 

    
Obr. 2: Vlastní tvary, detail uložení a zatížení modelu v programech ANSYS a RFEM 



67 

 4 ANALYTICKÉ VÝPOČETNÍ MODELY TLAČENÝCH ŠTÍHLÝCH PRUTŮ 
Skutečné konstrukční dílce nejsou dokonale přímé – vykazují deformace (počáteční 

geometrické imperfekce). Vlivem počátečních imperfekcí vykazují zatěžované pruty deformace již 
pro nízké hodnoty zatížení, které dále nelineárně rostou s přírůstkem zatížení až do dosažení mezního 
napětí nebo mezní deformace. Závislost deformací a napětí na zatížení je tedy nelineární a k popisu 
skutečného chování prvků ze skla je zapotřebí použít analýzu druhého řádu, ať už při výpočtu 
analytickém nebo numerickém – obr. 3. 

 
Obr. 3: Vzpěr štíhlého skleněného prutu, vztah zatížení a deformace 

Březina [2] uvádí výpočetní vztahy pro vyčíslení průhybu a normálového napětí skutečných 
(nedokonalých) kovových prutů zatížených osovou silou. Tyto vztahy mohou být použity i pro 
skleněné tlačené pruty, protože se chovají pružně. Ve vztazích se uvažuje se sinovým tvarem 
deformovaného prutu. 

 
Obr. 4: Původní (čárkovaně) a konečný (plně) tvar sloupu; průběh napětí 

Průhyb sloupu (příčné vybočení) po délce prutu se spočítá podle následujícího vztahu, tvar 
počátečního zakřivení je uvažován jako sinová půlvlna, obr.4a: 
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Průhyb tlačeného prutu (vybočení) způsobený mimostředností v uložení se určí podle 
následující rovnice, obr.4b: 
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Velikost průhybu uprostřed délky tlačeného prutu (maximální hodnota) se určí superposicí 
vztahů (1) a (2) následovně, obr.4c: 
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Největší hodnoty normálových napětí (uprostřed rozpětí) se určí podle zásad pružnosti, 
ohybový moment uprostřed rozpětí se nahradí součinem osového zatížení a jeho výchylky od těžiště 
deformovaného prutu, obr.4d: 
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Ve vztazích uvedených výše jsou použity následující veličiny: 

w0 – hodnota výchylky počáteční imperfekce (zakřivení prutu) v polovině délky prutu 

e0 – hodnota mimostřednosti působiště zatížení od těžiště průřezu 

L – délka prutu (vzpěrná délka) 

x – vzdálenost vyšetřovaného bodu od středu prutu 

N – hodnota zatížení 

Ncr – kritická síla prutu 

E – modul pružnosti v tahu a tlaku skla 

Iz – moment setrvačnosti průřezu k měkké ose, pro případ prutu z vrstveného skla se nahradí 
efektivním momentem setrvačnosti Iz,eff 

Pro praktické navrhování tlačených skleněných prutů je výhodné převzít přístup pro 
navrhování kovových prutů namáhaných na vzpěr využívající křivky vzpěrné pevnosti [8]. 
Mezikrokem pro výpočet návrhové vzpěrné únosnosti je určení efektivního momentu setrvačnosti, 
který je nutné znát pro určení kritické síly. Do jeho výpočtu vstupují následující veličiny: modul 
pružnosti mezivrstvy ve smyku, tloušťka mezivrstvy, tloušťky skleněných tabulí a jejich osová 
vzdálenost, modul pružnosti skla v tahu, šířka průřezu a vzpěrná délka prutu [7]. 

 5 VÝSLEDKY PARAMETRICKÉ STUDIE 
Hodnoty kritických sil prvních vlastních tvarů tlačených prutů z monolitického skla 

a vrstveného skla složeného ze dvou resp. tří skleněných tabulí délky 3000 mm a šířky 200 mm 
vypočtené analyticky a numerickým modelováním jsou uvedeny v tab. 5. 

Tab. 5: Kritické síly pro první vlastní tvar 

 výpočet 
monolitické 

sklo 

dvojsklo - Gint [MPa] trojsklo - Gint [MPa] 

4,0 1,0 0,05 0,01 4,0 1,0 0,05 0,01 

N
cr

 [
kN

] analytický 10,24 11,45 9,00 3,36 2,73 12,63 8,86 1,97 1,31 

ANSYS 10,24 11,45 8,99 3,36 2,73 12,63 8,86 1,98 1,32 

RFEM 10,39 11,89 9,23 3,53 2,92 13,83 10,06 3,18 2,52 

Kritické síly z programu ANSYS jsou prakticky totožné s hodnotami spočtenými analyticky, 
program RFEM udává hodnoty vyšší, přičemž rozdíl vzhledem k analytickému výpočtu roste 
s klesající hodnotou modulu pružnosti ve smyku mezivrstvy a se stoupajícím počtem tabulí. 
Tento rozdíl může být přisouzen méně vhodné síti konečných prvků. 
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V obr. 5 je vynesena závislost kritické síly prutu z vrstveného skla na hodnotě modulu 
pružnosti ve smyku mezivrstvy. Pro názornost jsou na svislé ose kritické síly sloupů z vrstveného 
skla (Ncr,laminated) vztaženy ke kritické síle sloupu z monolitického skla (Ncr,monolithic). Na vodorovné ose 
jsou vynášeny hodnoty modulu pružnosti ve smyku mezivrstvy Gint v logaritmickém měřítku. 
Z průběhů závislostí lze vyčíst, že pro vysoké hodnoty modulu pružnosti ve smyku se vrstvené sklo 
chová téměř jako monolitické, při poklesu hodnot Gint kritická síla výrazně klesá, až dosáhne hodnoty 
přibližně jedné pětiny resp. jedné desetiny kritické síly monolitického skla pro vrstvené sklo složené 
ze dvou resp. tří skleněných tabulí. Čím je mezivrstva tlustší, tím je vliv pružného spojení 
jednotlivých skleněných tabulí vyšší (klesá kritická síla). 

 
Obr. 5: Závislost kritické síly na modulu pružnosti ve smyku mezivrstvy pro tint = 0,38 a 1,52 mm 

V obr. 6 jsou vyneseny závislosti příčné deformace (průhybu) na zatížení pro pruty 
z vrstveného skla složeného ze dvou skleněných tabulí a jedné mezivrstvy podle teorie druhého řádu. 
Byly voleny tři hodnoty počáteční imperfekce zakřivení prutu (L/200; L/386 a L/1000) a čtyři 
hodnoty modulu pružnosti ve smyku mezivrstvy (Gint = 10; 1; 0,1 a 0,01 MPa). Křivky vycházejí ze 
společného bodu (imperfekce), poté se rozdělí a vzájemně se přibližují křivky prutů se stejnou 
hodnotou modulu pružnosti mezivrstvy ve smyku Gint. 

 
Obr. 6: Závislost deformace (průhybu) na zatížení podle teorie druhého řádu 
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V grafu vlevo v obr. 7 jsou vyneseny křivky závislostí příčné deformace na zatížení pro 
proměnné hodnoty velikosti počáteční imperfekce. Pro konkrétní hodnotu počáteční deformace 
přísluší vždy tři křivky – plná čára pro analytický výpočet podle Březiny, čárkovaná čára s plnou 
značkou pro numericky výpočet v programu ANSYS a tečkovaná čára s prázdnou značkou pro 
numerický výpočet v programu RFEM. 

 
Obr. 7: Porovnání deformací podle numerických modelů a analytického výpočtu 

Pro lepší názornost jsou v obr. 7 vpravo vyneseny křivky znázorňující odchylku numerického 
výpočtu od výpočtu analytického. Na vodorovné ose je vynesen poměrný rozdíl výsledků vzhledem 
k hodnotám z numerického modelování, na svislé ose je potom poměr zatěžovací síly k příslušné 
kritické síle pro daný prut. Zde je již patrný rozdíl mezi výsledky získanými z obou programů MKP. 
Program ANSYS poskytuje výsledky téměř nelišící se od analytických výpočtů při malém zatížení, 
při zatížení rovnajícím se osmdesáti procentům kritické síly je rozdíl menší než 0,5%. Při vyšších 
hodnotách zatížení již analytický výpočet nedostačuje, numerický výpočet podle teorie velkých 
deformací poskytuje reálnější výsledky. Naopak výstupy z programu RFEM jsou poměrně odlišné již 
při nízkých hodnotách zatěžovací síly, na úrovni zatížení 80% Ncr je rozdíl numerického a 
analytického výpočtu přibližně 6%. 

 
Obr. 8: Porovnání napětí podle numerických modelů a analytického výpočtu 
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Největší a nejmenší hodnoty normálových napětí v krajních vláknech uprostřed délky prutu 
v závislosti na osové síle jsou uvedeny v obr. 8 vlevo. Pro lepší představu o rozdílech výsledků třech 
výpočtů (Březina, ANSYS, RFEM) jsou v obrázku 8 vpravo zobrazeny křivky vyjadřující závislost 
poměrného rozdílu napětí získaného analytickým výpočtem a numerickým na poměru zatěžovací síly 
ke kritické síle. Z důvodu zvýšení přehlednosti jsou vyneseny křivky pouze pro kladná napětí. 
Z obrázku je patrné, že ANSYS poskytuje řádově přesnější výsledky než RFEM. 

Na základě předešlých poznatků o přesnosti výpočtů výše uvedených programů byl pro 
modelování tlačených prutů z vrstveného skla vybrán program ANSYS. V následujícím byly 
numericky modelovány sloupy z vrstveného skla skládajícího se ze dvou a tří skleněných tabulí 
s mezivrstvou z polyvinyl butyralové folie tloušťky 1,52 mm s proměnnou hodnotou modulu 
pružnosti ve smyku mezivrstvy. 

 
Obr. 9: Poměrné vyjádření rozdílu deformací a napětí podle analytického výpočtu a MKP 

Na obr. 9 jsou graficky zobrazeny rozdíly mezi analytickým a numerickým výpočtem příčné 
deformace (vlevo) a normálového napětí (vpravo) uprostřed tlačeného skleněného prutu z vrstveného 
skla s počáteční imperfekcí o velikosti L/386, přičemž křivky označené 2G a 3G platí pro vrstvené 
sklo složené ze dvou resp. tří skleněných tabulí, 1G označuje monolitické sklo. 

Přesnost výpočtu průhybů vrstveného skla je řádově menší než u monolitického skla, přesto je 
dostatečná – největší rozdíl je přibližně 6% při zatížení 80% Ncr. Rozdíly v hodnotách normálových 
napětí získaných analytickým výpočtem a modelováním MKP v programu ANSYS jsou výrazné, 
pohybují se v řádech až desítek procent již pro nízké hodnoty zatížení. 

Numerické modely zcela potvrdily předpoklady o průbězích normálových napětí uvedené 
v tab. 2: při vysokých hodnotách Gint se průřez chová jako téměř dokonale spřažený a průběh napětí 
po celém průřezu je přibližně lineární, se snižující se hodnotou Gint se snižuje spolupůsobení 
skleněných tabulí (klesá schopnost přenosu smykových napětí mezivrstvou mezi sousedními skly), 
při velice nízkém modulu pružnosti ve smyku již skleněné tabule působí téměř samostatně a průběh 
normálových napětí je lineární v každé samostatné tabuli, přičemž v místě mezivrstvy dochází ke 
změně znaménka. 

 6 ZÁVĚR 
Z provedené parametrické studie vyplývá, že na únosnost tlačeného prutu z vrstveného skla 

má zásadní vliv počet skleněných tabulí, ze kterých se průřez skládá a hodnota modulu pružnosti ve 
smyku mezivrstvy, která závisí zejména na teplotě prostředí a době trvání zatížení. Pro dlouhodobé 
zatížení nebo vysoké teploty je únosnost vrstveného skla pětkrát až desetkrát nižší, než pro 
ekvivalentní monolitické sklo. 
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Analytický výpočet kritických sil prutů z vrstveného skla je přesný – výsledky se zcela 
shodují s hodnotami získanými numerickým modelováním v programu ANSYS. Podobně tomu je 
i v případě deformací, kde jsou výsledky z ANSYSu téměř shodné s výsledky analytického výpočtu, 
výrazný rozdíl nastává až při zatížení na úrovni přibližně 90% Ncr. Hodnoty kritických sil, deformací 
a napětí vypočtené programem RFEM se liší (v určitých případech velmi výrazně) od hodnot 
vycházejících z analytického řešení nebo modelování v ANSYSu. 

Pro ověření správnosti analytického výpočtu a numerického modelování je nutné provést sérii 
experimentů tlačených skleněných prutů z monolitického i vrstveného skla. Cílem výzkumu je 
stanovení vhodného analytického modelu pro návrh skleněných prutů namáhaných na vzpěr. V rámci 
zkoušek je nutné změřit hodnoty počátečních imperfekcí. Na základě výsledků experimentů se poté 
určí nejvhodnější křivka vzpěrné pevnosti pro výpočet návrhové vzpěrné únosnosti skleněného prutu 
(analogie k teorii navrhování kovových tlačených prutů). 

V numerických i analytických modelech se předpokládá, že jednotlivým skleněným tabulím 
není bráněno ve vzájemném pohybu. V praxi je však skleněný prut usazen prostřednictvím pružného 
tmelu do kovového pouzdra, které slouží ke vzájemnému spojování skleněných dílců a k přenosu 
vnitřních sil. Pružný tmel částečně brání volnému pohybu konců skleněných tabulí a zvyšuje tak 
tuhost kompozitního průřezu. Pokud tento jev zanedbáme, pohybujeme se na straně bezpečné. 
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