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PŘEHLED POUŽITÝCH ZNAČEK A ZKRATEK 
 

označení popis poznámka 

E modul pružnosti MPa 

G modul pružnosti ve smyku MPa 

ρ objemová hmotnost kg.m-3 

α součinitel délkové roztažnosti  K-1 

 Poissonova konstanta  - 

fy mez kluzu MPa 

fu mez pevnosti v tahu MPa 

l 

 

délka 
 

mm 

b šířka mm 

F zatížení obecně N 

t tloušťka mm 

σ napětí Pa 

ni absolutní četnost  

pi relativní četnost  

xi i-tá hodnota proměnné  

Min. minimální hodnota v souboru hodnot  

Max. maximální hodnota v souboru hodnot  

x  aritmetický průměr  

n počet hodnot proměnné  

s2 rozptyl (střední kvadratická odchylka průměru)  

IQR interkvartilové rozpětí  

x0,75  horní kvartil   

x0,25 dolní kvartil   

s výběrová směrodatná odchylka 
  

 

Vx variační koeficient 
 

 

r součinový koeficient  

N počet hodnot veličin  
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označení popis poznámka 

dx, dy   
vztahují se k odchylkám každého skóru od jeho 
průměru   

σx, σy standardní odchylky x- skórů a y- skórů  

{p}  

sloupcová matice jednorozměrně popisující 
silové parametry působící na povrch i objem 
modelu konstrukce nebo její části- matice sil 

 

 

[K] 
matice navzájem přiřazující daná posunutí a 
neznámé síly – matice tuhosti (MT) 

 

 

{u} 
sloupcová matice jednoznačně popisující 
posunutí bodů, resp. pootočení úseček modelu 
konstrukce nebo jeho části  - matice posunutí 

 

[K] -1 
matice navzájem přiřazující dané vnější síly a 
neznámá posunutí – matice poddajnosti 

 

MKP Metoda konečných prvků  

MHP Metoda hraničních prvků  

MHD Městská hromadná doprava  

PVB Polyvinyl - butyral  

EVA Etylen - vinylacetát  

 
Pozn.: Výběr jednotek a veličin z ČSN ISO 31-6 a ČSN ISO 31-4 a ČSN 730540 
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ABSTRAKT 

 
Předkládaná disertační práce je věnována návrhu, realizaci a údržbě konstrukce 

zábradlí na zastávkách tramvají ve správě MHD Ostrava. Zvláštní pozornost byla 
věnována skleněným výplním zábradlí, která byla dodatečně instalována do stávajících 
ocelových konstrukcí.  

Skleněná konstrukce zábradlí přispěla k ochraně cestujících, zlepšila kulturu 
cestování a rozšířila údržbu zábradlí o pravidelnou výměnu poškozených skleněných 
výplní.  

Při návrhu výplně se dodavatelé konstrukce řídí normou pro ochranná zábradlí 
podle části D, kde jsou doporučeny všechny konstrukce vrstveného bezpečnostního 
skla, tepelně zpevněného nebo tvrzeného. 

Spolehlivost uvedených kompozitů se opírá o zkušenosti z nepříliš úspěšné 
realizace, u které chyběl rozbor součinnosti jednotlivých částí konstrukce.  

Z tohoto důvodu je nutno ověřit vhodnost výplňového materiálu (tloušťka skla, 
typ skla) a správnost uchycení. Disertační práce obsahuje posouzení nejen výplňového 
materiálu (sklo), ale také návrh vhodného konstrukčního řešení nosného rámu. 

Návrh vhodnějšího konstrukčního řešení je proveden na základě výsledků  
z experimentálního měření 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 structures.  

The glass structure of railing contributed to the protection of passengers , tothe 
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 době velmi oblíbený pro svou širokou 
možnost užití a snadnou údržbu. Se sklem v konstrukcích se setkáme v nejširším 
možném užití (výplně otvorů, skleněné fasády, zábradlí autobusových zastávek, 
přístřešky…). Díky svým výborným mechanickým vlastnostem se v současné době 
přechází od skla jako materiálu pouze výplňového k užití skla i s funkcí nosnou. 

Pro užití skla hovoří i možnost jeho stoprocentní recyklovatelnosti, kdy sklo 
jako konečný produkt vstupuje znovu po použití do výroby jako druhotná surovina  
bez změn fyzikálních a mechanických vlastností. 

Mezi nevýhody skla patří jeho křehkost a lámavost. Ostré střepy mohou být 
nebezpečné při kontaktu s porušeným skleněným prvkem. Tyto vlastnosti se upravují 
přidáním specifických sloučenin do sklářského kmene nebo se vyrábí vícevrstvé 
tabulové sklo kombinované s fóliemi, které tyto nedostatky eliminují. 

Skleněné výplně konstrukcí autobusových zastávek nejsou neobvyklé a přece se 
při prvních realizacích celotransparentních zábradlí městské hromadné dopravy objevily 
některé problémy, které stojí za povšimnutí.  

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

Zasklení ochranného zábradlí na zastávkách MHD Ostrava bylo doporučeno 
správou města Ostravy. Zábradlí odděluje prostor pro cestující tramvají od komunikace 
pro osobní i nákladní auta. Nepravidelný pohyb chodců zde ostře kontrastuje s řádově 
vyšší rychlostí motorových vozidel. Otřesy vozovky spolu s dopravními prostředky 
vytváří stresové prostředí, které pulzuje po celý den v jakoukoli dobu po celý rok. 
Stresující není jen provoz autodopravy v blízkosti cestujících, ale nepříznivý vliv může 
mít i čekání na spoj tramvají. To všechno probouzí u některých cestujících 
nepochopitelnou agresivitu, kterou vybíjejí na nezvykle dokonalých plochách výplně 
zábradlí.   

Nosné konstrukce zábradlí jsou převážně svařovány z uzavřených kovových 
profilů.  Ocelová konstrukce je navržena podle platných norem a po celou dobu provozu 
s ní nebyly problémy. Skleněná konstrukce je v důsledku stálých útoků rozbíjena  
a platné normy zde nepočítají s žádným mimořádným zatížením výplňové konstrukce. 
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2   HISTORIE A SOUČASNÝ STAV PROBLEMATIKY 

 
 
2.1 Historie  
 
 2.1.1Pravěk 
 

Sklo v podobě Obsidiánu (vulkanické sklo) bylo v období neolitu sbíráno  
a využíváno našimi předky pro výrobu šipek, hrotů kopí, šperků a amuletů. 

 
2.1.2 Starověk 
 

První předměty vytvořené člověkem, především skleněné korálky, pochází  
z období 3500 př. n. l. a byly nalezeny v Egyptě a východní části Mezopotámie.  
Na našem území byly nalezeny skleněné korálky z období 1000 - 500 př. n. l. 
(Obr. 1, 2). 

 

    
Obr.1, 2  Skleněné korálky z Opavské oblasti [1] 

 

Ve třetím tisíciletí př. n. l. ve střední Mezopotámii bylo sklo využíváno také jako 
vrchní vrstva hliněných váz a květináčů.  

Nejstarší části skleněných váz, to je sklo, které netvořilo pouze glazuru, ale celý 
prvek, pocházejí až z 16. století př. n. l. a jsou rovněž z této oblasti. Tyto skleněné 
střepy jsou důkazem výroby "dutého" skla (viz. Příloha 1). Výroba dutého skla se 
vyvinula nezávisle ve stejném období také v Egyptě, Mykénách (Řecko), v dnešní Číně 
a dnešním Severním Tyrolsku. 

Kolem roku 1500 př. n. l. vyvinuli řemeslníci v Egyptě způsob, který umožnil 
výrobu skleněných nádob. Roztavili sklo a z něj vytahovali tenké proužky, kladli je  
na železnou tyč a ovinovali je kolem jádra z hlíny a písku. Někdy toto jádro naopak  
do roztaveného skla ponořovali. Z období 15. – 9. století př. n. l. bylo bohužel zjištěno 
jen málo informací o vývoji výroby skla. Během následujících 500 let byla sklářská 
výroba soustředěna hlavně v Alexandrii. Odtud se pravděpodobně rozšířila dále  
do Itálie. Výroba skla foukáním přes sklářskou píšťalu je přičítána syrským 
řemeslníkům mezi lety 27 př. n. l. do roku 24 n. l. Velký vliv na další rozvoj výroby 
skla měli Římané. Ti také rozšířili obchod se sklem do celé západní Evropy a do oblasti 
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kolem Středozemního moře. Kolem roku 1000 nastává další zlom ve výrobě skla. Bylo 
objeveno, že lze nahradit popel z mořských řas potřebný pro výrobu skla potaší (viz. 
Příloha 1). Tento poznatek znamenal další rozšíření výroby, a to především dále  
do střední Evropy, do Čech, Německa, Polska [2]. 
 
2.1.3 Středověk 
 

Prosklená okna znamenala ve středověku velký luxus. Okenní tabule byly 
foukané sklářskou píšťalou, řezány a válcovány. Rozměry okenních tabulí byly malé, 
protože skláři uměli vyrobit pouze omezený rozměr skla.  

Sklo jako okenní výplň byla v této době poměrně drahá záležitost, a proto byly 
skleněné výplně používány převážně jen v kostelech, palácích a v domech bohatých 
obchodníků.  

Do konce 13. století byla největší produkce skla v Benátkách. Ve 14. století se 
pak sklářskou metropolí stala Almara, poblíž Janova [3].  

 
2.1.4 Novověk 
 

V 15. až 17. století dosáhlo sklářské umění v Benátkách svého vrcholu.  
George Ravenscroft (1618-1681) vyvinul olovnatý křišťál, který patentoval 

v roce 1674.  
Otto Schott (1851-1935) byl chemik a technolog skla, který zkoumal vliv složení 

skla na jeho fyzikálních vlastnostech. Zkoumal vliv téměř všech prvků skloviny. V roce 
1876 se Otto Schott seznámil s profesorem Ernstem Abbem (1840-1905) z Jeny, který 
byl  spoluvlastníkem společnosti Carl Zeiss. Profesor Ernst Abbe potřeboval pro své 
vysoce kvalitní optické přístroje vhodná skla. Ottu Schottovi se podařilo až po letech 
zkoumání vytvořit vzorek ideální kvality.  

Krátce před rokem 1900 vynalezl Američan Michael Owens (1859-1923) stroj 
na výrobu láhví. Ten se začal v Evropě používat až na přelomu století. O něco později 
byla použita metoda pro automatickou výrobu plochého skla. 

Belgičan Emile Fourcaulta přišel v prvních letech 20. století se snahou  
o realizaci vertikálního tažení skleněného pásu směrem vzhůru nepřetržitým způsobem 
pomocí šamotové výtažnice. Tento nápad se mu podařil dotáhnou až do konce a výroba 
plochého skla, kde byla poprvé na světě zahájena výroba nepřetržitého vertikálního 
tažení pásu skla podle Fourcaultova způsobu, byla použita 1. 4. 1919 v české sklárně 
v Hostomicích u Bíliny. Souběžně v USA se zrodil způsob výroby plochého skla 
Libbey - Owensův, kde je tažen pás skla směrem vzhůru do výšky až 600 mm, kdy 
dochází k ohnutí pásu do vodorovné polohy, v níž sklo prochází chladící pecí. Způsob 
umožňoval vyrábět širokou škálu tlouštěk od 0,5 mm. Na našem území tento způsob 
nebyl realizován. 

Po vyřešení problematiky povrchové úpravy plochého skla, vzniká zcela nová 
technologie výroby plaveného plochého skla obr. 3 (Float Process).  

Datum 20. ledna 1959 vešlo do dějin sklářského průmyslu, jako den nástupu 
nové výrobní technologie vynalezené Angličany, která byla na zcela odlišném principu 



Disertační práce               Analýza transparentních kompozitů v konstrukci zábradlí 

 11 

schopna produkovat ploché sklo oboustranně zrcadlovou kvalitou povrchu bez použití 
složitých a nákladných konvejerů. Československo jako první země střední a východní 
Evropy zakoupilo licenci na výrobu plaveného plochého skla a vybudovalo výrobní 
linky na plavené sklo v Teplicích a 22. 10. 1969 byl zahájen zkušební proces výroby 
[4].  

 
2.2 Současný stav konstrukcí MHD se skleněnou výplní 
 

Technologie výroby skla se skládá ze čtyř dílčích technologických procesů: 
1) příprava vsázky (tj. sklářského kmene a přísad) a její dávkování -

upravené, pomleté a vysušené suroviny se mísí a homogenizují  
 v požadovaném poměru v mísících zařízeních  

2) tavení skla ve sklářských tavících pecích ( pánvových nebo vanových) 
mají tři hlavní fáze: vlastní tavení, čeření a homogenizace a chlazení 
(sejití skloviny) pro tvarování 

 při tavícím procesu se dosahuje teplota v rozmezí 1400 – 1600 °C 
 palivo - nejčastěji generátorový nebo zemní plyn 

3) tvarování skla využívá se viskózní deformace a silné závislosti viskozity  
 skloviny na teplotě, během tvarování nesmí dojít ke krystalizaci skloviny, 
  tvarování - od ručních až po plně automatizované procesy plavení,  

  tažení, válcování, lití nebo lisování, foukání,.... 
4) chlazení skla provádí se ve speciálních chladících pecích, zpravidla  

 v teplotním intervalu 700 - 400 °C = řízené chlazení, kterým se  
 z výrobku odstraní nebo se zabrání vzniku vnitřního pnutí, může se i  

  podstatně zvýšit pevnost skla [5]. 
 
V současnosti se na celém světě vyrábí ploché sklo pomocí způsobu Float 

 (Obr. 3). 
Při výrobě skla není nikdy stoprocentní jistota neporušenosti skla. Výrobce by 

měl zajistit kontrolu skleněných tabulí a vydávat „osvědčení o neporušitelnosti  
při výrobě. Pro prokázání neporušitelnosti skla při výrobě je možno použít metody 
měření ultrazvukem, která umožňuje odhalení trhlin ve stavebních materiálech. 

U technologie tzv. Float procesu odpadají veškeré práce související s náročnou 
technologií broušení a leštění obou povrchů taženého (i litého) pásu skla [6]. 
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Obr.3  Proces výroby plaveného plochého skla způsobem Float [6]  

 
 
2.2.1 Konstrukce MHD se skleněnou výplní ve světě 
 

V Evropě je možno nalézt různé varianty uchycení skleněných výplní zábradlí  
a přístřešků zastávek MHD do ocelového rámu (různé typy spojovacích prostředků  
a jejich počet, tvar a materiál úchytu, tloušťka pryžových vložek).  

Pro ukázku je na obrázcích 4 - 8 uvedeno několik příkladů těchto konstrukcí 
z Evropských států, které skleněné výplně používají. Na obr. 4, 5 jsou vidět typické 
úchyty ocelové konstrukce na zastávkách hromadné dopravy ve Španělsku. Uchycení 
k ocelové konstrukci je zde řešeno pomocí ploché oceli „plocháčem“ se třemi šrouby 
(Obr. 4, 5, 6). V uvedeném příkladě není jasné, zda se bude měřit přítlačná síla  
na skleněnou výplň. Otevřená konstrukce uchycení není vhodná pro údržbu konstrukce. 

 

      

Obr.4, 5  Ocelová konstrukce se skleněnou výplní v A Coruni ve Španělsku  
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Obr.6  Detail uchycení skleněné výplně k ocelovému rámu zábradlí v A Coruni ve Španělsku 

 
Na obr. 7, 8 je vidět typické uchycení skleněných tabulí k ocelové konstrukci  

na zastávkách hromadné dopravy ve Velké Británii. Mezi úchytkou a sklem je pryžová 
vložka, aby nedocházelo k porušení skleněné výplně. Ocelový kryt je vytvarován tak,  
aby chránil celý spoj proti korozi a znečistění. Upínání pomocí imbusového šroubu 
v jednom místě je dobře měřitelné při kontrole tlaku na skleněnou výplň. Princip 
uchycení je stejný u obou případů. K ocelové nosné konstrukci se přivaří pásovina 
s otvorem pro kotevní šroub, který přitlačí skleněnou výplň k nosné konstrukci.  

U této konstrukce je snadnější povrchová úprava ocelových úchytů (nerezová 
ocel) než u ocelových zábradlí na zastávkách městské hromadné dopravy v Ostravě, kde 
je ochrana před vnitřní korozi ocelové nosné konstrukce zábradlí horší (viz. kap. 5 
Problematika skleněných výplní v zábradlí).  
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Obr.7, 8  Ocelová konstrukce se skleněnou výplní v High Wycombe ve Velké Británii  

 

 

Obr. 9  Detail uchycení skleněné výplně k ocelovému rámu zábradlí v High Wycombe ve Velké 

Británii 
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2.2.2 Zábradlí v České republice 
 

V současné době se v České republice používají na komunikacích dva typy 
zábradlí. Prvním typem jsou celoocelová zábradlí s výplní z ocelových profilů. Druhý 
typ, kterému je věnována tato disertační práce, je kombinace ocelových rámů 
s výplněmi z bezpečnostního skla (Obr. 10). Na obr. 11 je schematicky vykreslen 
princip uchycení skla k ocelové konstrukci. Pomocí jedné ocelové úchytky jsou 
uchyceny dvě tabule skla. Při porušení jedné tabule a její nutné výměny dochází  
při manipulaci s ocelovými úchytkami i k porušení druhé tabule. Nejsme schopni docílit 
rovnoměrného utažení úchytu k oběma skleněným tabulím (Obr. 11).  

Toto uchycení není vhodné obzvlášť u zábradlí, jejichž celková délka je až cca 
40 metrů. Pokud budeme počítat s tepelnou roztažnosti oceli α = 0,000012 K-1, délkou 
zábradlí 40 metrů a rozdílem teplot 20°C, protažení této konstrukce bude až cca 10 mm. 
Při takovém roztažení dochází k pnutí v místech uchycení ocelové konstrukce, což má 
za následek časté porušení skla v místě uchycení k ocelové konstrukci. 

 

tll ∆××=∆ α0        (2.1) 

 
kde l0 délka konstrukce [m] 
 α  součinitel délkové roztažnosti [K-1] 
  t  rozdíl teplot [°C] 
  

 

Obr.10  Ocelové zábradlí se skleněnou výplní na zastávkách MHD v Ostravě  
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Obr.11  Detail uchycení skleněné výplně k ocelovému rámu zábradlí v Ostravě v České 

republice 

 

Dle normy ČSN 74 3305 [7] jsou skleněná zábradlí a zábradelní výplně ze skla 
dělena do následujících kategorií (Obr. 12): 

 
A) čtyřstranně uložená zasklení (výplně), vybavené samostatným madlem; 

B) čtyřstranně uložená zasklení, kde je madlo uchyceno k zasklení; 

C) čtyřstranně uložená zasklení, plnící funkci zábradlí bez madla; 

D) třístranně, dvoustranně nebo bodově uložená zasklení; 

E) samostatná skleněná zábradlí se souvislým madlem nebo bez madla. 
 

Zábradlí na zastávkách MHD v Ostravě dle normy [7] odpovídá kategorii D 
třístranně, dvoustranně nebo bodově uložená zasklení.  

Tomuto způsobu uchycení odpovídá dle normy [7] bezpečnostní sklo tloušťky 
16,4 mm (sklo 8 mm + PVB + sklo 8 mm) (Tab. 1). 
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Obr.12   Schematické znázornění skupin zasklení s funkcí zábradlí nebo zábradelní výplně [7] 

 
Tab.1  Skleněné výplně odolné na zatížení rázem [7] 

Typ A, C – Čtyřstranné uložení 

Druh skla Max. rozměr: 1 100mm × 2 000 mm 

min. tloušťka (složení) v mm 

Vrstvené sklo s tabulemi tvrzeného 

skla  

4+ PVB 0,76 +4 

Vrstvené sklo s tabulemi skla float 4 + PVB 0,76 + 4 

Typ B – Čtyřstranné uložení – madlo uchycené ve vrtaných otvorech 

Druh skla Max. rozměr: 1 100mm × 2 000 mm 

min. tloušťka (složení) v mm 

Vrstvené sklo s tabulemi tvrzeného 

skla  

6 + PVB 0,76 + 6 

Typ D – Dvoustranné/třístranné uložení 

Druh skla Rozměr: šířka min. 500 mm, délka (vzdálenost 

mezi podporami), max. 2 000 mm        

min. tloušťka (složení) v mm 

Vrstvené sklo s tabulemi tvrzeného 

skla  

8 + PVB 0,76 + 8 

 
Tento normový požadavek není splněn u ocelového zábradlí se skleněnou výplní 

na zastávkách MHD v Ostravě. Skleněné výplně mají tloušťku 8,4 mm (sklo 4 mm + 
PVB + sklo 4 mm). 
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Sklo je v ČR považováno stále za výplňový materiál. Jeho základní funkce je 
pouze dělící. Norma nám sice udává jaký typ skla (tloušťka, rozměr….) pro konkrétní 
případ uchycení má být použit, ovšem už nebere zřetel na prostředí (dělící funkce  
na terasách hotelů, rodinných domů, zábradlí na zastávkách MHD, zábradlí  
na balkónech….), ve kterém bude tento typ skla použit, což hraje významnou roli 
v návrhu skleněné výplňové konstrukce. 
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3   TYPY SKLA PRO OCELOVÉ ZÁBRADLÍ SE SKLENĚNOU 

VÝPLNÍ  

 
 
3.1 Jednovrstvé sklo 
 
3.1.1 Float (sodnovápenatokřemičité sklo) sklo  
 

Float sklo je ploché, čiré nebo zbarvené sodnovápenatokřemičité sklo, 
s paralelními a leštěnými povrchy, vyráběné kontinuálním litím a plavením na kovové 
lázni dle normy ČSN EN 572-1 [8], které se při rozbití rozpadá na ostré střepy 
šavlovitého tvaru (Obr. 13). 

 

Obr.13  Float sklo (třída A) – nebezpečná skla po rozbití [9] 
 

3.1.2  Tepelně tvrzené sodnovápenatokřemičité sklo 
 

Tepelně tvrzené sodnovápenatokřemičité sklo je sklo, u kterého bylo řízeným 
procesem ohřevu a ochlazení vyvoláno permanentní povrchové tlakové napětí, s cílem 
značně zvýšit odolnost proti mechanickému a tepelnému namáhání a získat předepsané 
vlastnosti rozpadu (Obr. 14) dle normy ČSN EN 12150-1 [10]. 
 

 

Obr.14  Tepelně tvrzené sklo (třída C) – bezpečná skla po rozbití [9] 
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3.2  Kompozity 
 

Jako kompozity se označují materiály, které jsou složeny ze dvou nebo více 
složek, které se výrazně liší fyzikálními a chemickými vlastnostmi. Spojením těchto 
složek vznikne zcela nový materiál s unikátními vlastnostmi, které nemohou být 
dosaženy kteroukoliv složkou samostatně, ani prostou sumací. Do skupiny kompozitů 
může být zařazeno také sklo.  

 
3.2.1 Vrstvené bezpečnostní sklo 
 

Nejčastěji používaný kompozit složený ze skla je vrstvené bezpečnostní sklo. 

Bezpečnostní sklo je složené minimálně ze dvou vrstev skla, mezi níž je vložena fólie 

(např. PVB, EVA) [11] (Obr. 15). Pokud posuzujeme vícevrstvé sklo jako kompozit, je 

nutné prokázat celistvost celé skleněné soustavy (fólie přitavena po celé ploše skla). 

Problém může nastat převážně v technologické etapě dělení skla na menší části, kdy  

na koncích dochází k oddělení fólie od skleněné části. Výrobce by měl prokázat, že sklo 

jako kompozit není porušené ani při jeho dělení. Vrstvená bezpečnostní skla jsou 

vhodná pro použití na zastávkách MHD jako výplně zábradlí. 

Obr.15  Bezpečnostní dvouvrstvé sklo [9] 
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4   MATERIÁLOVÉ CHARAKTERISTIKY ŘEŠENÉ 

KONSTRUKCE 

 
 
4.1 Ocel 
 

 Pro profily těchto zábradlí se užívá ocel typu S 235 dle normy ČSN EN 10025-2 
[12]. V tab. 2 je přehled charakteristických hodnot tohoto materiálu. 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, součinitel délkové roztažnosti α = 
0,000012 K-1.     

 
Tab.2  Charakteristické hodnoty oceli S 235 [12] 

Značení 

oceli 

dle ČSN EN 

10027 

Značení 

oceli 

dle ČSN EN 

10025 

Tloušťka t [mm] 

t ≤ 40 40 < t ≤ 100 

fy  [MPa] fu  [MPa] fy  [MPa] fu  [MPa] 

S 235 Fe 360 235 360 215 340 
 
 
4.2 Sklo 
 

Sklo je amorfní, pevný materiál vyráběný z viskózní skloviny ve sklářské peci.  
 

Pevnost skla 
Zatěžujeme-li těleso ze skla, deformuje se pružně až do okamžiku, kdy se poruší 

náhlým lomem. Lom je křehký, bez zjevné plastické deformace. Sklo se liší od jiných, 
zejména houževnatých materiálů následujícími způsoby: 

 

1. porušení je téměř vždy vyvoláno účinkem tahového napětí; 

2. pevnost v tlaku je několikanásobně vyšší než pevnost v tahu; 

3. pevnost prakticky stejných vzorků kolísá (Obr. 16), u běžných výrobků činí 

variační koeficient 10% až 30%, někdy i více; 

4. lom skla začíná vždy na povrchu s výjimkou případů, kdy se uvnitř tělesa 

vyskytuje nějaká výrazná nehomogenita; 

5. pevnost výrazně snižují různé poškození povrchu jako např. poškrábání, 

přičemž nejúčinnější bývají čerstvé trhliny; 

6. průměrná pevnost je tím menší, čím větší jsou rozměry tělesa nebo zatížené 

oblasti; 
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7. pevnost skla závisí na době zatížení, druhu okolního prostředí a teplotě (Obr. 

16) [13,14,15]. 

 

 
Obr.16  Charakteristické rysy skla [12] 

 
Je-li sklo vystaveno nízkému krátkodobému zatížení, jeho chování se řídí 

Hookovým zákonem. Hovoříme tedy o pružné látce. Pracovní diagram (viz. Příloha  
č. 4, závislost poměrných deformací na působícím napětí) je téměř lineární až  
do okamžiku, kdy dojde k porušení křehkým lomem (Obr. 17).  

 
Obr.17  Srovnání pracovního diagramu skla a oceli   

 
Teoretická pevnost skla v případě ideální, homogenní mikrostruktury a 

povrchového nepoškození dosahuje řádově 2 až 3*104 MPa. Strukturální nehomogenity 
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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. 
V tab. 3 je přehled hodnot modulu pružnosti v tlaku E, modulu pružnosti  

ve smyku G a Poissonova konstanta µ  pro různé typy skla. 
 

Tab.3  Modul pružnosti E, G a Poissonova konstanta µ u nejčastěji používaných skel [13] 

Typ skla E [MPa] G [MPa] µ 

Sodnodraselný křišťál 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 výplňový materiál ocelových zábradlí  

na zastávkách MHD, jsou skla typu Connex 44.1. Vlastnosti tohoto materiálu jsou blíže 
specifikovány v příloze č. 2.  
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5   PROBLEMATIKA SKLENĚNÝCH VÝPLNÍ V ZÁBRADLÍ 

 
 
5.1 Požadavky na konstrukci 
 

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

Dopravní podnik v Ostravě používá pro zastávky MHD tři typy zábradlí. První 
typ je zábradlí se středovou příčlí a druhý typ je zábradlí s ochrannými skly. Třetí typ 
zábradlí, se kterým se můžeme setkat na zastávkách městské hromadné dopravy je 
zábradlí se středovou příčlí a skleněnou výplní. Všechny typy zábradlí jsou tvořeny 
uzavřenými ocelovými profily. Jednotlivá pole zábradlí na sebe mohou navazovat. 
Profily na konečném poli zábradlí jsou uzavřeny záslepkami z ocelového materiálu. Oba 
typy zábradlí jsou opatřeny nátěrem nanášeným ručním štětcem, a to základní barvou 
v jedné vrstvě a poté emailem ve dvou vrstvách.  

Zábradlí je určeno pro zabránění kontaktu osob pohybujících se po nástupišti 
s vozidly, jedoucími po přilehlé komunikaci nebo k zabránění pohybu osob v kolejišti 
nebo přecházení kolejového svršku mimo vyznačené přechody. 

Dle požadavku zadavatele na funkci skleněné výplně je navržena požadovaná 
tloušťka a typ skla dle [7]. Zábradlí s ochrannými skly (Obr. 19, 22) se používá 
především na frekventovaných komunikacích mezi silničním pruhem a kolejovým 
tělesem, a to z důvodu lepší viditelnosti chodců pohybujících se za zábradlím, a tudíž 
snížení rizika nehodovosti při vstupu chodce na komunikaci (přechod pro chodce).  

Dopravní podnik Ostrava nepoužívá na frekventovaných komunikacích pouze 
zábradlí s ochrannými skly, ale také druhý typ zábradlí se středovou příčlí. Otázkou 
zůstává, zda je opravdu nutné používat sklo jako výplň [16]. Proč u všech 
frekventovaných úseků komunikace není proveden stejný typ zábradlí? Pokud zasklení 
u této konstrukce neplní funkci nosnou ani nesplňuje požadavek na ochranu před pádem 
osob, pak by tato skleněná výplň měla být odolná aspoň na zatížení rázem [7]. Aby 
nedocházelo k poškození výplně plošným zatížením (viz. kap. 6.1 Analýza lomů), je 
nutno tento požadavek zahrnout do projektu (viz. kap. 2.2.2 Zábradlí v České  
republice). Pokud tento požadavek zadavatel nepotřebuje dodržet, pak je z finančního 
hlediska použití vrstvených bezpečnostních skel neekonomické. 

 

5.1.1 Podklady pro návrh konstrukce a názvosloví konstrukce 
 

Ocelové zábradlí se skleněnou výplní na zastávkách hromadné dopravy je 
navrhováno dle normy ČSN 73 3305 Ochrana zábradlí [7]. Dopravní podnik vytvořil 
Směrnici pro výrobu a instalaci zábradlí tramvajového nástupiště s ochrannými skly. 

Na základě schválené realizační dokumentace, která vychází z požadavků  
na umístění a použití zábradlí, vystavil Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. 
Protokol o výsledku posouzení systému řízení výroby zábradlí tramvajového nástupiště 
se skleněnou a se středovou příčlí a zábradlí do osy kolejí tramvajové tratě [17]  a 
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Stavební technické osvědčení Zábradlí tramvajového nástupiště se skleněnou a se 
středovou příčlí a Zábradlí do osy kolejí tramvajové tratě [18]. 

Pro bezproblémovou komunikaci mezi zadavatelem, projektantem a 
zhotovitelem musí být vždy použité vhodné názvosloví dle platných norem. Výplňové 
sklo by mělo být přesně specifikované. Pokud se jedná o vrstvené bezpečnostní sklo 
tloušťky 8,4 mm je nutno popsat, zda tato tloušťka je platná pro celý kompozit nebo jen 
pro jednu vrstvu skla. Také by měl být přesně specifikován typ skla (float, tvrzené…) 
popř. dle chemického složení (sodnovápenatokřemičité…..). 

Dalším nepřesným názvem je název směrnice - Směrnice pro výrobu a instalaci 
zábradlí tramvajového nástupiště s ochrannými skly. Ochranná skla nejsou v normě 
nijak specifikována, odborné názvy v těchto dokumentech by měly vycházet z norem. 

Rozhodující vliv na životnost vrstvených skel (kompozit) má také opracování 
hran (zabroušení hran) [19, 21]. Touto úpravou omezíme vnikání malých částeček mezi 
jednotlivé vrstvy lepeného skla, které by jinak způsobily prasklinky, ovlivňující 
životnost skla. Na obr. 18 je přehled nejčastějšího opracování hran skla. 

 

 
Obr.18  Základní typy opracování hran [15]   

 

5.2 Charakteristika prostředí a zatěžovací stavy  
 

Jelikož je konstrukce po dobu své životnosti neustále vystavena vnějšímu 
prostředí, musí být navržena tak, aby odolávala povětrnostním podmínkám, 
maximálním a minimálním teplotám a dešti. Problém může nastat zejména u ocelové 
části konstrukce. Vnější povrch materiálu musí být chráněn nátěry, aby nedocházelo  
ke korozi ocelové části, která by mohla mít vliv na porušení výplňového materiálu. 
Další problém může nastat při extrémních teplotách. Vzhledem k rozdílným 
vlastnostem materiálů, může docházet k větší roztažnosti oceli než skla. 

Každá konstrukce je zatěžována vlastní tíhou. Jelikož se jedná o konstrukci 
malého charakteru, dále se nebudeme tímto zatížením zabývat. Konstrukce, která je 
posuzována, je konstrukce svislá, zatěžována především větrem a liniovým a bodovým 
zatížením.  

Zatížení bodové vzniká především u ocelových úchytů, které spojují ocelový 
nosný rám konstrukce se skleněnou výplňovou části. Dalším bodovým zatížením jsou 
odstřelující kamínky od aut a v neposlední řadě bodové zatížení od lidí – prokopnutí 
skleněné části konstrukce. Zatížení liniové vzniká převážně při „vandalismu“. 
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5.3 Specifikace vybraného kontrolního souboru zábradlí 
 

Nosná konstrukce zábradlí je tvořena z tenkostěnných ocelových profilů 
60×60×3 mm z oceli S235. Povrchová úprava ocelové konstrukce se skládá ze dvou 
vrstev ochranného nátěru modré barvy. Sloupky zábradlí v osové vzdálenosti 1360 mm 
vytváří pole pro skleněnou výplň s rozměry 1330×800 mm. Skleněná výplň je 
z dvouvrstvého bezpečnostního skla tloušťky 8,4 mm s polyvinyl butyralovou fólií dále 
jen PVB (sklo 4 mm + PVB + sklo 4 mm) (Obr. 19, 20, 21). Jedná se o sklo Connex 
44.1, jehož modul pružnosti v ohybu E je 22 750 – 42 660 MPa [20]. 

 

 

 
 

Obr.19  Pohled na jednotlivá pole tvořená ocelovým rámem se skleněnou výplní 

 
 

Obr.20  Detail ocelového středového úchytu  
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Obr.21  Pohled na jedno pole tvořené ocelovým rámem se skleněnou výplní  

 

Skleněné výplně MHD zastávek v lokalitě Ostrava (Obr. 19, 22) jsou provedeny 
pomocí dvoustranného bodového uložení (třída D dle [7]) se skleněnými výplněmi (sklo 
4 mm + PVB + sklo 4 mm), což neodpovídá normovým požadavkům dle [7] pro třídu 
uchycení D. 

Ocelová konstrukce by měla být navržena tak, aby při extrémních teplotách 
roztažnost ocelové části konstrukce negativně neovlivňovala skleněnou výplň. Skleněná 
výplň je k ocelové části připevněna natuho (napevno). Pokud se ocelová konstrukce 
dostatečně roztáhne, přenáší napětí do ocelových úchytů a ty následně přenášejí napětí 
do skleněné výplně. To způsobuje porušení skla. Hlavně se jedná o konstrukce zábradlí 
s větším množstvím polí.  

Tenkostěnná ocelová konstrukce musí být vodotěsná (tzn. neporušená), aby 
nedocházelo ke korozi uvnitř profilu. 

 

 

Obr.22  Ocelové zábradlí se skleněnými výplněmi 
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5.4 Kritika stávajícího stavu 
 

Konstrukce zábradlí, tvořená ocelovou nosnou konstrukcí se skleněnými 
výplněmi na zastávkách MHD, je namáhaná vnějšími klimatickými podmínkami. Aby 
konstrukce měla co nejdelší životnost, projektant musí zvolit co nejvhodnější materiál, 
který vydrží namáhání klimatickými podmínkami. Pro tuto konstrukci byla jako nosný 
materiál zvolena ocel S 235, která musí být ošetřena před vnějšími klimatickými 
podmínkami. Pokud volíme tento materiál, nesmíme zapomenout, že v konstrukci by 
neměl být žádný otvor, kterým by se dostala vlhkost do tenkostěnné ocelové 
konstrukce. Tím by mohlo dojít ke korozi uvnitř konstrukce. Slabým místem je oblast 
uchycení ocelových úchytů k ocelové nosné konstrukci (Obr. 23).  

Dalším problémem je nedostatečný technologický předpis montáže skleněné 
výplně do ocelového rámu. Výrobce vždy musí udat utahovací sílu, jenž je zárukou 
toho, že při utažení šroubu (montáže skleněné výplně) nedojde k jejímu rozdrcení. 
Konstrukce ocelového zábradlí se skleněnou výplní je ocelová nosná část navržena jako 
jeden prvek až 40 metrů dlouhý. Pro takto dlouhou konstrukci je nutné zabezpečit 
rovinnost konstrukce (Obr. 24), která snižuje vnitřní napětí ve skleněné výplni (křehký 
materiál). 
 

 
Obr.23  Korozi narušená ocelová úchytka 

 

 

Obr.24  Rovinnost ocelové nosné konstrukce zábradlí 
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6   PORUCHY SKLA 

 
 
6.1 Analýza lomů 

 

U skleněných předmětů je ohnisko lomu téměř vždy na povrchu. Z vnitřku skla 
vyjde lom jen tehdy, je-li tam nějaká výrazná vada. Lom vychází z místa, kde faktor 
intenzity napětí dosáhne nejdříve kritické hodnoty. Znamená to, že porušení začne 
v místě největšího tahového napětí jen tehdy, je-li zde přítomen vhodný defekt. Není-li 
zde žádná vada, začne lom v nejbližším oslabeném místě.  

Trhlina se vždy šíří kolmo ke směru maximálního tahového napětí v oblasti 
jejího kořene. Tento směr je většinou dán charakterem vnějšího zatížení. Příčinou 
odchylek bývá jednak změna napjatosti v tělese, vyvolána samotným růstem trhlin, dále 
přítomnost vnitřních pnutí nebo nehomogenních oblastí v materiálu a dosažení 
maximální lomové rychlosti, při níž dochází k větvení trhlin. 

Rychlost šíření trhlin závisí na velikosti působení napětí. Při nižších napětích se 
trhlina šíří pomalu. Při vysokých napětích se trhlina šíří rychle až dojde k větvení 
trhliny (Obr. 25) [13, 19, 21, 22, 23, 24]. 

 

 

Obr.25  Příklady lomu skleněných tabulí [12] 
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Trhlinka může být zatěžována a rozevírána: 
 

• tahovým napětím kolmým k rovině trhlinky (Obr. 26 a); 

• smykovým napětím rovnoběžným s rovinou trhlinky a kolmým k jejímu 

okraji (Obr. 26 b); 

• smykovým napětím rovnoběžným s rovinou trhlinky i jejím okrajem  

(Obr. 26 c). 

 

 

Obr.26  Způsoby rozevírání trhlin [20] 

 
Ploché sklo má vždy určité trvalé pnutí. Toto pnutí je přibližně v celé tloušťce 

rovnoměrně rozloženo. Na povrchu se vždy vyskytuje napětí tlakové, které přechází 
parabolicky do napětí tahového, jehož překročením nastává lom. Pro tvrzené sklo je 
charakteristická vysoká pevnost daná vysokou hodnotou tlakového napětí v povrchové 
vrstvě skla.  
 

Ke zvýšení pevnosti skla přispívá: 
 
• vznik tlakového napětí v povrchové vrstvě; 

• korozní účinek vody, při kterém u silově nenamáhaného skla nastává 

postupné zaoblování povrchových Griffitových trhlinek; 

• částečné snížení křehkosti v technologii skla např. částečnou krystalizací  

za vzniku skelně krystalických hmot; 

• vhodná ochranná vrstva na povrchu skla.  
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 Lom skla se projevuje vznikem trhlin, které se postupně šíří dál. U skel se 
vychází z předpokladů z tzv. Griffithových trhlin ve skle ještě před zatížením [19, 21, 
25, 26, 27].   
 

6.2 Poruchy skleněných výplní zábradlí 

 

Projektant, navrhující sklo jako výplňový materiál v ocelové konstrukci, by 
neměl zapomínat na vlastnosti jednotlivých materiálů (viz. kap. 4 Materiálové 
charakteristiky řešené konstrukce). Vlastnosti skla a oceli je možno srovnávat pouze 
v extrémních minusových teplotách, které v našich klimatických podmínkách jsou 
ojedinělé. 

Pokud navrhujeme ocelovou konstrukci se skleněnou výplní, neměli bychom 
zapomínat na jednu z nejdůležitějších vlastností skla z hlediska porušení skla a tou je 
křehkost materiálu. Samotná konstrukce by měla být navržena tak, aby nedocházelo 
k vnitřnímu pnutí skleněné výplně (uchycení skleněné výplně s částečně možným 
posunem), které by zapříčinilo praskání skla. 

 
Poruchy skleněných výplní ocelových zábradlí v Ostravě jsou rozděleny do 

těchto kategorií: 
 

1. Plošné poškození - plošné zatížení výplně (Obr. 27, 28) způsobené nejčastěji 

lidským faktorem (vandalismus, tlak na sklo) nebo nárazem dopravními 

prostředky. 

 

      

Obr.27  Poškození skleněné výplně plošným zatížením 
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Obr.28  Poškození skleněné výplně plošným zatížením 

 
2. Bodové poškození - např. odstřelujícími kameny. Toto poškození je 

způsobeno odstřelujícími kameny od pneumatik automobilů (Obr. 29). 

 

 

Obr.29  Poškození skleněné výplně odstřelujícími kameny 

 

3. Konstrukční vady v místě uchycení - nedodržení montážního postupu  

(Obr. 30, 31), koroze oceli způsobená zanedbanou údržbou, vadný detail 

úchytu skleněné výplně k ocelové konstrukci. 
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Obr.30, 31  Nedodržení montážního postupu  

 
Ukázky typických poruch skleněné výplně ocelového zábradlí jsou znázorněné 

v příloze č. 3. 
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7   CÍL A OBSAH DISERTAČNÍ PRÁCE 

 
 

Cíle této disertační práce jsou následující: 
 

1. Popis typického porušení skleněných výplní ocelových zábradlí 

nacházejících se na zastávkách MHD; 

2. navržení optimálního uchycení skleněných vzorků pro liniové zatěžovací 

zkoušky, simulující uchycení skleněných výplní k ocelovému zábradlí; 

3. provedení experimentální liniové zatěžovací zkoušky pro skla dvouvrstvá a 

třívrstvá (dvouvrstvá skla tloušťky 6,4; 8,4 a 10,4 mm a popis typického 

způsobu porušení skleněných vzorků a třívrstvá skla tloušťky 9,8 a 12,8 mm 

a popis typického způsobu porušení skleněných vzorků); 

4. na základě liniové zatěžovací zkoušky sestavení průměrných zatěžovacích 

křivek jednotlivých tlouštěk skel; 

5. na základě liniové zatěžovací zkoušky popis závislosti maximálního 

možného zatížení na tloušťce testovaných vzorků; 

6. provedení experimentální smykové zkoušky pro zjištění pevnosti dvojskel  

ve smyku a vytvoření zařízení pro uchycení skleněných vzorků pro tuto 

zkoušku; 

7. srovnání chování (trajektorie a oblast vzniku trhlin) skleněných výplní 

podrobených laboratornímu testování s výsledky simulací pomocí programu 

ANSYS 12 na konstrukci se shodnými charakteristikami; 

8. posouzení, v současné době užívaných tlouštěk, skleněných výplní  

na zastávkách MHD v Ostravě; 

9. doporučení vhodné tloušťky skleněných výplní na základě výsledků 

laboratorního testování. 

 

Cílem disertační práce je analýza ocelových zábradlí se skleněnou vložkou 
umístěných na zastávkách MHD. Ověření vhodnosti použitého výplňového materiálu 
(tloušťka, typ skla) tohoto zábradlí a uchycení tohoto materiálu k nosné části 
konstrukce. Pro ověření vhodnosti výplňového materiálu budou provedeny 
experimentální zkoušky a to: liniová zatěžovací zkouška a zkouška smyková. 
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8   ZVOLENÉ METODY ZPRACOVÁNÍ 

 
 
8.1 Experimentální zkoušky 
 
8.1.1 Zkoušení plochého vrstveného skla na ohyb  
 

Zkoušení proběhlo na vícevrstvých sklech rozdílných tlouštěk a rozdílného 
složení. Tyto zkoušky byly rozděleny do dvou částí. 

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

2. třívrstvá skla typu 3.3.3.2 (tloušťka 9,8 mm) a 4.4.4.2 (tloušťka 12,8 mm). 

 

Měření byla prováděna na vzorcích bezpečnostních skel o rozměrech 600 x 1000 
mm a rozdílných tloušťkách. Délkové rozměry vzorků odpovídají 3/4 skutečných 
rozměrů zábradlí na zastávkách MHD.  

Před samotnými ohybovými zkouškami skleněných tabulí bylo provedeno 
kontrolní přeměření tlouštěk. Každý z dvaceti zkoumaných vzorků byl kontrolně 
přeměřen na čtyřech místech v polovině každé strany vzorku mikrometrem 25 od firmy 
Somet (Obr. 32). Rozsah mikrometru je 0-25 mm s přesností měření 0,01 mm. 

 

 

Obr.32  Mikrometr 25 od firmy Somet 

 

Samotné ohybové měření bezpečnostních skel bylo prováděno na zkušebním 
trhacím stroji typu EU 40 (Obr. 33), VEB WPM Leipzig, SRN, který je každoročně 
kalibrován (10. 3. 2010, 10. 3. 2011, 9. 3. 2012...).  

Ověřování průhybů bylo prováděno analogovým deformetrem (Obr. 34) v místě 
200 mm od okrajů skla pod zatěžovacím příčníkem.  
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Obr.33  Trhací lis EU 40           

 

        

Obr.34  Deformetr 

 

Ohybové zatížení bylo tříbodové po celé šířce zkoušeného skla (Obr. 35). Poloha 
skel v hydraulickém lisu byla zajištěna ve čtyřech bodech úchyty (Obr. 36), které jsou 
připevněny k lisu příčníky. Bodové úchyty s příčníky jsou navrženy tak, aby simulovaly 
skutečné uchycení skel do ocelových rámů zábradlí na zastávkách městské hromadné 
dopravy v Ostravě. Tyto příčníky byly navrženy tak, aby při uchycení skleněného 
vzorku do bodových úchytů nedocházelo k vnitřnímu pnutí. Rychlost zatěžování byla 
konstantní 0,1 kN/min.  
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Obr.35  Zatěžovací schéma 

 

      

Obr.36  Bodové úchyty 

 

Měření probíhalo na neporušených vzorcích dvouvrstvého a třívrstvého 
bezpečnostního skla. Zkušební vzorek byl zatěžován konstantní rychlostí až do porušení 
všech dílčích vrstev skla bezpečnostního skla. Po celou dobu průběhu zkoušky bylo 
zaznamenáváno napětí a průhyb. 

 

Proměnné v experimentálním měření 
 
Nezávislá proměnná je proměnná, která je manipulována, v tomto případě je to 

druh a tloušťka skla. 
Manipulace s nezávislou proměnnou vyvolává změny závislé proměnné, která je 

v tomto případě zatížení. 
Výsledky mohou být ovlivněny intervenujícími proměnnými např. různá šarže 

výroby, různý výrobce, různá rychlost zatěžování, typ zatěžování, způsob uchycení 
vzorku v lisu.  

Uchycení skla v lisu, rychlost a způsob zatěžování bylo standardizováno. Kvůli 
eliminaci vlivů různých způsobu výroby na kvalitu skleněných vzorků, byly všechny 
vzorky pořízeny u stejného výrobce (firma sklářství Nonstop). Všechny vzorky jednoho 
typu skla byly vyrobeny v rámci jedné šarže.  
 

Statistické veličiny 
 
Data získaná z ohybových zkoušek (maximální zatížení) budou statisticky 

vyhodnocena u každého typu skla zvlášť. U každého typu skla bude provedena tabulka 
četností (viz. Tab. 4), která popisuje základní vlastnosti vybraných dat. 
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Tab.4  Tabulka rozdělení četností (frequency table) [28] 

Varianty proměnné xi Absolutní četnost ni Relativní četnost pi 
x1 n1 p1 
x2 n2 p2 
   

xk nk pk 

Celkem ∑
=

=
k

i
i nn

1

 ∑
=

=
k

i
ip

1

1  

 
kde: 

Absolutní četnost ni (frequency) udává, kolikrát se daná varianta proměnné 
vyskytuje ve výběrovém souboru. 

 
Relativní četnost pi (relative frequency) udává, jakou část výběrového souboru 

představuje daná varianta proměnné.  
 
Určí se dle vzorce 

 

n

n
p i

i =  nebo 100⋅=
n

n
p i

i  [%]     (8.1) 

 
kde ni je počet výskytu dané varianty proměnné 
 n je počet všech hodnot variant proměnné [28] 

 

Pro dvouvrstvá skla a třívrstvá skla budou uvedeny statistiky zvlášť. Tyto 
statistiky budou uvedeny ve formě tabulek, které budou obsahovat následující statistiky. 
 

• Aritmetický průměr x  
 

 
n

x
x

n

i
i∑

== 1          (8.2) 

 

kde  xi je i-tá hodnota proměnné 
 n je počet hodnot proměnné [28]  
 

Typickými představiteli míry polohy jsou průměry, které udávají typickou 
hodnotu varianty proměnné výběrového souboru. Nejpoužívanějším je aritmetický 

průměr x , ale můžeme se setkat například i s geometrickým nebo harmonickým 
průměrem [26]. 

 

• Kvartily - dělí soubor na 4 stejné části 

Hodní kvartil odděluje 25% nejvyšších hodnot (75. percentil) 
Dolní kvartil odděluje 25% nejnižších hodnot (25. percentil) 
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Medián je prostřední hodnota v řadě hodnot uspořádaných podle velikosti  
(50. percentil), 
 

• Min.  

Minimální hodnota v souboru hodnot 

 

• Max.  

Maximální hodnota v souboru hodnot 

 

• Rozpětí  

Rozdíl maximální a minimální hodnoty 

 

• Rozptyl (střední kvadratická odchylka průměru) ukazuje, jak jsou hodnoty 

rozptýleny kolem průměru.  

 

∑
=

−
−

=
n

i
i xx

n
s

1

22 )(
1

1
            (8.3) 

 
kde      xi je i-tá hodnota proměnné 

 x  je aritmetický průměr 
 n je počet hodnot proměnné [28] 
 

• Interkvartilové rozpětí ( IQR) je určeno rozdílem horního a dolního kvartilu 
 

25,075,0 xxIQR −=
        (8.4) 

 
kde x0,75 je horní kvartil 
 x0,25 je dolní kvartil [28] 
 

• Výběrová směrodatná odchylka 
 

1

)(
1

2

2

−

−

==
∑

=

n

xx
ss

n

i
i

       (8.5) 

 
kde s2 je výběrový rozptyl 
 xi je i-tá hodnota proměnné 
 x je aritmetický průměr 
 n je počet hodnot proměnné [28] 
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• Variační koeficient -vyjadřuje relativní míru variability proměnné x. Vzorec platí 

pouze pro proměnné, které nabývají kladných hodnot. 

 

%100×







=

x

s
Vx         (8.6) 

 
kde  s je výběrová směrodatná odchylka 

 x  je aritmetický průměr [28] 

 

• Korelace je vztah mezi dvěma proměnnými veličinami. Koeficient korelace nám 
umožňuje určit stupeň vztahu přesnosti. 

 

• Součinový koeficient r nabývá hodnot mezi dokonalou pozitivní korelací (r = 1) 
a dokonalou negativní korelací (r = - 1). Jestliže mezi dvěma veličinami 
neexistuje žádný vztah, pak r = 0. 

 

 
( ) ( )

yx

yx

N

dd
r

σσ ××

×
=
∑

        (8.7) 

 

kde N je počet hodnot veličin 

 dx, dy  se vztahují k odchylkám každého skóru od jeho průměru  

 σx, σy jsou standardní odchylky x- skórů a y- skórů [29] 

 

8.1.2 Smykové zkoušky vrstvených skel 
 

Zkoušení proběhlo na 10 vzorcích dvouvrstvého skla. Vzorky, které byly 
použity pro smykové zkoušky, byly velikosti 165x 150 mm, atypického tvaru (Obr. 37). 
Zkoušené vzorky byly celkové tloušťky 21 mm (vrstvené sklo tloušťky 10,4 mm +  
UV lepidlo  + vrstvené sklo tloušťky 10,4 mm). Sklo je slepeno UV lepidlem Loctite. 

Zkoušky byly prováděny na zkušebním trhacím stroji typu EU 40 (Obr. 33), 
VEB WPM Leipzig, SRN, který zaznamenával průběh celé zkoušky. Zařízení,  
do kterého byl zkušební vzorek uchycen, je navrženo tak, aby při zatěžování 
nedocházelo k vybočení vzorku (Obr. 39). Rektifikačními šrouby je možno měnit 
velikost zkušebního vzorku. Rychlost zatěžování byla konstantní 0,1 kN/min.  
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Obr.37  Zkušební vzorek 

 

 
Obr.38  Zatěžovací schéma 
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Obr.39  Zařízení k zjištění smykové síly 

 

Výsledky těchto zkoušek slouží k numerickému posouzení ocelového zábradlí se 
skleněnou vložkou. 

 
 

8.2 Numerické posouzení ocelového zábradlí se skleněnou výplní 
 

Konstrukce se mohou podle svých rozměrů a tvarů rozdělit principielně do 
několika skupin: 

 
• Membrány - jsou konstrukce, kde zatížením jsou vyvolány především 

posouvající a normálové síly v konstrukci, ohybové účinky jsou takřka 
zanedbatelné 

• Skořepiny - představují plošné konstrukce se zakřivenou střednicovou plochou  

• Stěny - jsou plošné konstrukce zatížené silami, působícími paralelně se 
střednicovou rovinou, jejichž výslednice působí v této rovině 

• Desky - plošné konstrukce namáhané silami resp. momenty, působící kolmo  
ke střednicové rovině 

 

Deskové konstrukce se dělí dle poměru h/l : 

 

• tenké desky – 1/50 < h/l < 1/10 
Chování tenkých desek se většinou řeší prostřednictvím Kirchhoffovy teorie 
tenkých desek 

• tlusté desky – 1/10 < h/l < 1/5 
Chování tlustých desek se většinou řeší prostřednictvím Midlinovy teorie 
tlustých desek   

• desková tělesa – h/l >1/5 [21] 
 

kde h  tloušťka desky 

 l délka desky [21] 
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Reakce těchto konstrukcí na zatížení mohou být vyhodnoceny několika 
výpočetními postupy (MKP, MHP, metoda sítí). Pro modelování skleněných výplní 
v ocelovém rámu byla zvolena metoda konečných prvků (MKP). 

Metoda konečných prvků se liší od jiných metod tím, že vnáší nespojitost  
do řešení na samém počátku. Děje se v okamžiku, kdy za model reálné konstrukce 
zvolíme konečný počet jejich částí, jejichž rozměry jsou malé vzhledem k rozměrům 
celku, nikoli však infinitezimální. Navíc těmto částem přisoudíme vzájemné spojení jen 
v konečném počtu zpravidla bodovým stykem [27]. 
 

8.2.1 Podstata metody konečných prvků 
 

Výpočtový model konstrukce vytvoříme tím, že ji rozložíme na fiktivní menší 
části, jejichž analýza je poměrně snadná a pro všechny části stejná. Tím je provedena 
diskretizace kontinua. Formulují se podmínky, které zajišťují potřebnou interakci - 
rovnováhu a kompatibilitu konečných prvků konstrukce, aby opět vytvořily souvislý 
celek. Z těchto podmínek jsou vypočteny neznámé silové nebo deformační faktory 
nejprve na hranicích jednotlivých prvků a potom popř. i uvnitř. 

Popsaný algoritmus analýzy je velmi dobře propracován pro konstrukce 
idealizované jednorozměrně, tj. prutové systémy. Konečnými prvky těchto systémů jsou 
jednorozměrné útvary, tzv. pruty. Z jejich geometrie vyplývá, že mohou navzájem 
souviset pouze v bodech- tzv. styčnících. Každý prvek může mít nejvýše dva (bodové) 
spoje (8.7). Ve styčnících dochází k přirozené koncentraci sil a posunutí.  

 

{p}= [K] {u}                    (8.7) 

 

kde 

{p} sloupcová matice jednorozměrně popisující silové parametry působící  

na povrch i objem modelu konstrukce nebo její části- matice sil 

[K] matice navzájem přiřazující daná posunutí a neznámé síly – matice   

tuhosti (MT) 

{u} sloupcová matice jednoznačně popisující posunutí bodů, resp. pootočení 

úseček modelu konstrukce nebo jeho části  - matice posunutí [27] 

 

MKP umožňuje řešit i vícerozměrné modely metodami dobře propracovanými 
pro řešení prutových systémů. Oproti těmto systémům působí vícerozměrné prvky 
navzájem liniově nebo plošně, takže skutečný počet styčných bodů - uzlů - není 
konečný (8.8). 
 

{u}= [K] -1{p}        (8.8) 

 

kde  [K] -1 matice navzájem přiřazující dané vnější síly a neznámá posunutí - matice 

poddajnosti (MP) [27] 
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Podle typů funkcí F a odpovídajícího funkcionálu lze rozlišit u MKP tři 

varianty: 

 

1. deformační, kde F jsou posuny a funkcionálem je potenciální energie 

soustavy, řídícím principem je Lagrangeův princip virtuálních posunutí, 

počítá se s maticí tuhostí prvku, cíl výpočtu: uzlové posuny {rd}; 

2. silová, kde F jsou napětí a používá se doplňková potenciální energie 

soustavy, řídícím principem je Castiglianův princip virtuálních sil, počítá se 

s maticí poddajnosti prvku, cíl výpočtu: uzlové síly {Rs}; 

3. smíšená, kde F jsou posuny i napětí a příslušným funkcionálem je např. 

Hellinger-Reissenerův funkcionál (příp. jiný obecnější funkcionál) [27]. 

 

Postup použití metody MKP pro počítačové programy:  

 

1. vytvoření sítě prvků (údaje o jejich tvaru, poloze, číslování prvků a uzlů…) 

2. přiřazení materiálových vlastností jednotlivých prvků (např. E, µ či jiné 

údaje potřebné pro sestavení matice tuhosti materiálu) 

3. přiřazení různých typů okrajových podmínek odpovídajících uzlů 

4. zadání zatížení 

- zatížení prvků 

- zatížení uzlů [21]. 

 

Aby bylo možno posoudit více variant uchycení skleněných výplní v ocelovém 
rámu a chování této výplně, byl zvolen počítačový program Ansys 12 [30], který je 
založený na MKP.  
 

8.2.2 Popis modelu v programu Ansys 
 

V programu Ansys 12 byl vytvořen model dvouvrstvého skla (Obr. 38, 39). 
Fólie mezi skly byla modelována jednak pomocí plošných prvků, jednak s využitím 
plošných kontaktních prvků se třením.  

V programu Ansys 12 bude především řešen detail uchycení skla do ocelové 
konstrukce. Jelikož se jedná o jeden z častých problémů, kde praskají skleněné výplně.  
 

Popis a schéma výpočetního modelu 

 
• l/2 = 500 mm, b/2 = 300 mm; 

• modelována byla jen symetrická ¼ konstrukce (Obr. 40); 

• modelovaná skla dokonale spojená s fólií; 

• kontaktní prvky mezi sklem a spodní ocelovou čelistí; 
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• dokonalé spojení mezi pryžovou vložkou a sklem, byly modelovány 2 tloušťky 
„gumy“; 

• byl modelován zkosený tvar úchytu; 

• konečné prvky typu SOLID45 nebo SOLID65; 

• uvažovaná celková síla F= 108 N. 
 

 
 

Obr.40  Schéma výpočetního modelu 

 

Vlastnosti materiálů v modelu 

 
V tabulce 5 jsou zaznamenány hodnoty použité pro modelaci ocelového zábradlí 

se skleněnými výplněmi. Na obr. 41 je znázorněn výpočtový model, který byl 
modelován v programu Ansys 12. 
 
 
Tab.5  Vlastnosti materiálů v modulu 

Materiál  Modul pružnosti [ MPa] Poissonův součinitel 
Sklo 70 000 0,22 
Fólie 6,3  0,22 
Ocel 210 000  0,3 

Guma 1  0,499 
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Obr.41  Výpočetní model  
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9   VÝSLEDKY DISERTAČNÍ PRÁCE 

 
9.1 Experimentální zkoušky 

 

9.1.1. Zkoušení plochého vrstveného skla na ohyb  
 

Dvouvrstvá skla tloušťky 6,4 mm, 8,4 mm a 10,4 mm 
 
Měření byla prováděna na 20 vzorcích bezpečnostního skla o rozměrech 600 x 

1000 mm a tloušťce 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 rozměry 
vzorků odpovídají 3/4 skutečných rozměrů zábradlí na zastávkách MHD. V příloze č. 4 
se nachází protokol o zkoušce vybraných vzorků. 

Před samotnými ohybovými zkouškami skleněných tabulí bylo provedeno 
kontrolní přeměření tlouštěk. Každý z dvaceti zkoumaných vzorků byl kontrolně 
přeměřen na čtyřech místech v polovině každé strany vzorku (viz. Tab. 6, 7, 8 a Obr. 42, 
43, 44).  

Naměřené hodnoty jsou porovnávány s normovými hodnotami dle normy ČSN 
EN ISO 12543-5 [31] . Požadavky na vrstvené sklo jsou následující: 

• Mezní odchylky tloušťky vrstveného skla nesmí překročit součet 
mezních odchylek jednotlivých tabulí skla, jak je určeno v normě   
ČSN EN 572-2 [32]  pro základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého 
skla. 

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

 

Tab.6  Tloušťky vzorků skla 6,4 mm  

č. vzorku 
tloušťka t [mm] 

1. bod 2. bod 3. bod 4. bod 

1 6,08 6,1 6,09 6,09 
2 6,11 6,08 6,09 6,1 
3 6,12 6,11 6,11 6,12 
4 6,06 6,07 6,05 6,06 
5 6,08 6,06 6,07 6,07 
6 6,12 6,12 6,11 6,12 
7 6,03 6,04 6,03 6,02 
8 6,11 6,12 6,11 6,1 
9 6,03 6,01 6,02 6,03 

10 6,11 6,13 6,11 6,11 
11 6,06 6,05 6,06 6,05 
12 6,12 6,11 6,11 6,13 
13 6,08 6,07 6,07 6,08 
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č. vzorku 
tloušťka t [mm] 

1. bod 2. bod 3. bod 4. bod 

14 6,09 6,1 6,08 6,09 
15 6,13 6,13 6,1 6,12 
16 6,08 6,08 6,11 6,09 
17 6,13 6,12 6,11 6,12 
18 6,09 6,08 6,09 6,1 
19 6,09 6,1 6,1 6,11 
20 6,15 6,14 6,15 6,14 

 

Celková tloušťka 6,4 mm

5,9

5,95

6

6,05

6,1

6,15

6,2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Číslo vzorku

T
lo

u
š
ť
k
a
 [

m
m

]

1. bod

2. bod

3. bod

4. bod

 

Obr.42  Celková tloušťka skla 6,4 mm 

 
Dle normy [31, 32] pro vrstvené sklo celkové tloušťky skla 6,4 mm je stanovena 

odchylka ± 0,6 mm. Všechny naměřené tloušťky (Tab. 6) u kontrolního přeměření 
odpovídají požadavkům normy [31, 32].  

 

Tab.7  Tloušťky vzorků skla 8,4 mm  

č. vzorku 
tloušťka t [mm] 

1. bod 2. bod 3. bod 4. bod 

1 7,99 7,97 8,0 7,98 
2 8,01 7,99 8,01 7,97 
3 8,02 8,01 8,03 8,02 
4 8,02 8,04 8,01 8,02 
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č. vzorku 
tloušťka t [mm] 

1. bod 2. bod 3. bod 4. bod 

5 8,03 7,97 7,97 7,98 
6 8,01 7,99 8,02 8,02 
7 8,06 7,99 8,02 8,02 
8 8,02 7,99 8,03 8,02 
9 8,03 7,99 8,01 8,02 

10 8,0 8,0 8,02 8,03 
11 8,04 8,07 8,0 8,01 
12 7,98 7,99 8,01 8,02 
13 8,01 8,03 8,03 7,99 
14 7,99 8,03 8,02 8,04 
15 8,02 8,03 8,0 8,0 
16 8,01 8,03 8,04 8,0 
17 8,02 8,01 8,02 8,02 
18 8,06 8,05 8,01 8,03 
19 8,01 7,97 7,99 8,01 
20 8,01 8,04 8,05 8,05 

 

Celková tloušťka skla 8,4 mm
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Obr.43  Celková tloušťka skla 8,4 mm 

 
Dle normy [31, 32] pro vrstvené sklo celkové tloušťky skla 8,4 mm je stanovena 

odchylka ± 0,6 mm. Všechny naměřené tloušťky (Tab. 7) u kontrolního přeměření 
odpovídají požadavkům normy [31, 32].  
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Tab.8  Tloušťky vzorků skla 10,4 mm  

č. vzorku 
tloušťka t [mm] 

1. bod 2. bod 3. bod 4. bod 

1 10,07 10,04 10,08 10,07 
2 10,04 10,09 10,08 10,05 
3 10,07 10,08 10,08 10,07 
4 10,02 10,04 10,01 10,01 
5 10,1 10,08 10,7 10,1 
6 10,03 10,02 10,05 10,03 
7 9,99 9,99 10,02 10,1 
8 10,03 9,98 10,0 10,02 
9 10,01 10,0 9,98 9,97 

10 9,98 10,0 10,01 10,01 
11 10,02 10,0 10,03 10,0 
12 10,02 10,05 10,06 10,05 
13 10,0 9,97 9,98 10,0 
14 9,99 10,03 10,04 10,0 
15 10,03 10,5 10,4 10,5 
16 10,08 10,1 10,07 10,09 
17 10,06 10,07 10,03 10,02 
18 10,0 10,04 10,05 10,04 
19 10,9 10,08 10,1 10,1 
20 10,02 10,5 10,06 10,3 

 

Celková tloušťka skla 10,4 mm
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Obr.44  Celková tloušťka skla 10,4 mm 
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Dle normy [31, 32] pro vrstvené sklo celkové tloušťky skla 10,4 mm je 
stanovena odchylka ± 0,6 mm. Všechny naměřené tloušťky (Tab. 8) u kontrolního 
přeměření odpovídají požadavkům normy [31, 32].  

V tabulce 9 a obr. 45 je přehled maximálního zatížení každé vrstvy 
dvouvrstvého skla.  
 
Tab.9  Maximální zatížení jednotlivých vrstev dvouvrstvých skel 

Dvouvrstvé sklo t 6,4 [mm] Dvouvrstvé sklo t 8,4 [mm] 
Dvouvrstvé sklo  

t 10,4 [mm] 

č. 
vzorku 

Max. zatížení [kN] č. 
vzorku 

Max. zatížení [kN] č. 
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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Maximální zatížení pro jednotlivé vrstvy skla
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Obr.45 Maximální zatížení pro jednotlivé vrstvy dvouvrstvých skel 

 
Protokoly ohybových zkoušek vybraných vzorků jsou zaznamenány v příloze č. 4. 
 
 

Statistické vyhodnocení  
 

 Statistické vyhodnocení bylo prováděno na hodnotách maximálního zatížení 1. 
skla každého dvouvrstvého skla tloušťky 6,4 mm, 8,4 mm a 10,4 mm. Maximálnímu 
zatížení 1. vrstvy skla odpovídá velikost zatížení, při kterém došlo k porušení celistvosti 
1. vrstvy skla zkoumaného vzorku (trhliny ve skle). Maximální zatížení 2. vrstvy skla 
odpovídá velikosti zatížení, při kterém došlo k porušení celistvosti 2. vrstvy skla 
zkoumaného vzorku (trhliny ve skle). V tabulkách 10, 12, 14 jsou zobrazeny nominální 
hodnoty (absolutní četnost, komulativní četnost, relativní četnost a komulativní relativní 
četnost). Pro grafické znázornění získaných hodnot byl zvolen histogram, který ukazuje 
rozložení získaných hodnot měření (Obr. 46, 48, 50).  
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Tab.10  Tabulka četností dvouvrstvého skla tloušťky 6,4 mm 

Max. zatížení 1. 
sklo 

Absolutní 
četnost  

Kumulativní 
četnost  

Relativní 
četnost  

Kumulativní 
relativní četnost  

0,17 1 1 5 5 
0,22 1 2 5 10 
0,23 1 3 5 15 
0,25 1 4 5 20 
0,27 1 5 5 25 
0,41 1 6 5 30 
0,42 1 7 5 35 
0,48 1 8 5 40 
0,49 2 10 10 50 
0,51 2 12 10 60 
0,52 1 13 5 65 
0,53 2 15 10 75 
0,55 2 17 10 85 
0,59 1 18 5 90 
0,6 1 19 5 95 

0,65 1 20 5 100 

Celkem 20 ---------------------
---- 

100 
--------------------- 

 

 
Obr.46  Histogram četností dvouvrstvého skla tloušťky 6,4 mm  
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• Korelace maximálních únosností mezi vrstvami skla 
 

Tab. 11: 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 

 

 
Obr.47  Grafické zobrazení jednotlivých získaných výsledků měření dvouvrstvého skla 

tloušťky 6,4 mm  

 

Z grafu (Obr. 47) je patrné, že mezi získanými hodnotami maximálních zatížení 

není prakticky žádný vztah. Pearsonův korelační součinitel byl 0,042 (zanedbatelný 

vztah) mezi 1. a 2. vrstvou skla zkoumaných vzorků. Výsledek není statisticky 

významný (p > 0,05). 
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Tab.12  Tabulka četností dvouvrstvého skla tloušťky 8,4 mm 

Max. zatížení 
1. sklo 

Absolutní 
četnost 

Kumulativní 
četnost 

Relativní 
četnost 

Kumulativní 
relativní četnost 

0,24 1 1 5 5 
0,52 1 2 5 10 
0,55 1 3 5 15 
0,62 1 4 5 20 
0,69 1 5 5 25 
0,72 1 6 5 30 
0,77 1 7 5 35 
0,79 1 8 5 40 
0,85 1 9 5 45 
0,88 1 10 5 50 
0,89 1 11 5 55 
0,9 1 12 5 60 

0,91 1 13 5 65 
0,92 1 14 5 70 
0,98 2 16 10 80 

1 1 17 5 85 

1,02 1 18 5 90 

1,08 1 19 5 95 

1,13 1 20 5 100 

Celkem 20 ------------------------- 100 --------------------- 
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Obr.48  Histogram četností dvouvrstvého skla tloušťky 8,4 mm  

 

• Korelace maximálních únosností mezi vrstvami skla 
 

Tab. 13: 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 
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Obr.49 Grafické zobrazení jednotlivých získaných výsledků měření  dvouvrstvého skla 

tloušťky 8,4 mm  

 

Z grafu (Obr. 49) je patrné, že mezi získanými hodnotami maximálních zatížení 

není prakticky žádný vztah. Pearsonův korelační součinitel byl 0,132 (zanedbatelný 

vztah) mezi 1. a 2. vrstvou skla zkoumaných vzorků. Výsledek není statisticky 

významný (p > 0,05).  

 

Tab.14  Tabulka četností dvouvrstvého skla tloušťky 10,4 mm 

Max. zatížení 
1. sklo 

Absolutní 
četnost  

Kumulativní 
četnost  

Relativní 
četnost  

Kumulativní 
relativní četnost  

0,57 1 1 5 5 
0,72 1 2 5 10 
0,89 2 4 10 20 
0,94 2 6 10 30 
1,18 1 7 5 35 
1,21 1 8 5 40 
1,29 1 9 5 45 
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Max. zatížení 
1. sklo 

Absolutní 
četnost  

Kumulativní 
četnost  

Relativní 
četnost  

Kumulativní 
relativní četnost  

1,46 2 11 10 55 
1,57 2 13 10 65 
1,59 1 14 5 70 
1,63 1 15 5 75 
1,65 1 16 5 80 
1,68 1 17 5 85 
1,71 2 19 10 95 
1,77 1 20 5 100 

Celkem 20 
------------------------- 

100 
--------------------- 

 

 
Obr.50  Histogram četností dvouvrstvého skla tloušťky 10,4 mm  

• Korelace maximálních únosností mezi vrstvami skla 
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Tab. 15: 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 

 

 
Obr.51  Grafické zobrazení jednotlivých získaných výsledků měření dvouvrstvého skla 

tloušťky 10,4 mm  

 

 Z grafu (Obr. 51) je patrné, že mezi získanými hodnotami maximálních zatížení 

není prakticky žádný vztah. Pearsonův korelační součinitel byl 0,146 (zanedbatelný 

vztah) mezi 1. a 2. vrstvou skla zkoumaných vzorků. Výsledek není statisticky 

významný (p > 0,05).  
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• Korelace maximálního zatížení dvouvrstvého skla na tloušťce skla 
 

Tab. 16: Míra korelace dvouvrstvých skel  

Correlations 

 tloušťka max. únosnost 

tloušťka 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). 

 

 
Obr.52  Grafické zobrazení závislostí maximálního zatížení na tloušťce skla  

 

Z grafu (Obr. 52) vyplývá, že s rostoucí tloušťkou skla téměř lineárně roste 

únosnost. Pearsonův korelační součinitel byl 0,809 (velmi těsný vztah). Výsledek je 

statisticky významný na 1% hladině významnosti.  

 

Popis získaných veličin je uveden statistikami v tab. 17. 
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Tab.17  Statistické vyhodnocení dvouvrstvých skel 

Veličiny   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 
průměr 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 
rozpětí 0,48 0,89 1,2 
IQR 0,26 0,29 0,71 
rozptyl 0,020298 0,04688 0,141687 
směrodatná odchylka průměru 0,14247 0,216518 0,376413 

variační koeficient % 31,76583 26,34038 28,4838 
 

Z histogramu četností dvouvrstvého skla tloušťky 6,4 mm (Obr. 46), z grafu 
četností dvouvrstvého skla tloušťky 8,4 mm (Obr. 48) a z grafu četností dvouvrstvého 
skla tloušťky 10,4 mm (Obr. 50) je patrné, že rozdělení není symetrické.  

Z aritmetických průměrů (Tab. 17) je patrné, že únosnost zatížení roste téměř 
přímoúměrně s tloušťkou skla. 

 

Typické porušení skel u ohybových zkoušek 

 

Skleněné vzorky dvouvrstvých skel byly zatěžovány konstantní rychlostí. Toto 
zatížení může simulovat jedno z mnoha zatížení, působících na skleněné výplně 
ocelového zábradlí na zastávkách městské hromadné dopravy. Tloušťky skleněných 
vzorků byly vybrány s ohledem na zkušební zařízení - trhací stroj EU 40. Při dosažení 
maximálního zatížení docházelo k typickým porušením u jednotlivých tlouštěk 
skleněných vzorků. V tab. 18 jsou schematicky zaznamenána a popsána typická 
porušení u jednotlivých tlouštěk skleněných vzorků. 

Fólie pevně spojena mezi dvěma skly zaručuje celistvost dvouvrstvého skla, 
které se díky ní chová jako jednovrstvé sklo. Praskliny vznikající při ohybových 
zkouškách jsou téměř totožné u obou vrstev skel. 
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Tab.18  Typická porušení dvouvrstvých skel 

Tloušťka 
skleněného 

vzorku 

 
Schéma a popis poruch dvouvrstvých skel 

6,4 mm Porušené sklo se nedrolí (zůstavá kompaktní). Bezpečná manipulace 

s porušeným sklem. (∪ - tvar průhybu). 
ŘEZ: 

 
POHLED: 

 
8,4 mm Porušené sklo se nedrolí (zůstává kompaktní. Část vzorků během 

manipulace neudržela svůj tvar (∨ - typický průhyb), část porušených 

vzorků drží svůj tvar při jeho manipulaci (∪ - tvar průhybu). 
 
ŘEZ: 

 
POHLED: 
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Tloušťka 
skleněného 

vzorku 

 
Schéma a popis poruch dvouvrstvých skel 

10,4 mm Po porušení vzorků se malé střepy klínového tvaru drolí v  tažené části.  
Při manipulaci porušených vzorků dochází k jejich dalším deformacím.  

(∨ - tvar průhybu – sklo nedrží svůj tvar). 
ŘEZ: 

 
POHLED: 

 
 

Při konstantním zatížení (u ohybových zkoušek) byly zjištěny tři typy lomů 

skla: 

 

1. Čistý lom  

2. Šupinový lom 

3. Větvový lom 

 
Čistý lom při ohybovém napětí byl zjištěn u skel tloušťky 6,4 mm a částečně  

u skel tloušťky 8,4 mm. Tato skla můžeme považovat za vhodná jako výplňový materiál 
ocelové konstrukce zábradlí. Mezi další možné příčiny vzniku čistých lomů můžeme 
uvést např. tepelné napětí nebo napětí od vnějších vlivů.  Všechny tyto vlivy způsobují 
elastické deformace a mohou zapříčinit i lom. Tento jev může být vyjádřen 
matematicky: 
 

cGEa ×=×Π=′σ         (9.1) 

 
kde a  polovina délky trhliny 
 E  Youngův model pružnosti 
 Gc  tuhost skla [19] 
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Ukázky čistých lomů jsou znázorněny v příloze č. 5/1 a 5/2. 
 
Šupinkový lom byl zjištěn převážně u dvouvrstvých skel tloušťky 8,4 a 10,4 mm 

v místě uchycení skleněných vzorků k ocelovému rámu. Výjimečně byl zjištěn výskyt 
šupinového lomu u skel tloušťky 6,4 mm v místě uchycení skleněných vzorků 
k ocelovému rámu. U skel tloušťky 10,4 mm ve vyskytují v místě zatížení nejčastěji 
lomy šupinové.  

Příklady skel se šupinovým lomem jsou znázorněny v příloze č. 5/2 a 5/3.  
Větvový lom se vyskytoval převážně u dvouvrstvých skel tloušťky 10,4 mm 

v místě zatížení (Obr. 35). Praskliny vytvářejí obdélníkový útvar, jehož dvě protilehlé 
strany rovnoběžné se směrem zatěžování vzorku, tvoří větvový lom. Působením napětí 
na skleněné tabule větších tlouštěk dochází k větvovému lomu, u něhož se postupně 
drolí částečky skla. Tento jev také můžeme pozorovat u porušených skel vrypem, který 
se postupně rozšiřuje a vytváří větší trhlinu. Tyto vrypy, způsobené např. mincí, 
nemůžeme považovat za nepodstatné.  

Pokud tloušťka skleněné tabule je např. 3 mm tlustá a vryp do této tabule je 0,5 
mm hluboký, musíme počítat s tím, že 1/6 tloušťky skla je oslabená.  

Příklady skel s větvovým lomem jsou znázorněny v příloze č. 5/3.  
Lomy skleněných vzorků byly digitálně zaznamenávány v provizorní digitální 

fotokomoře viz. příloha č. 6. 
 
 

Třívrstvá skla typu 3.3.3.2 tloušťky 9,8 mm a typu 4.4.4.2 tloušťky 12,8 mm 
 
Měření byla prováděna na 20 vzorcích bezpečnostního skla o rozměrech 

600 x 1000 mm typu skla 3.3.3.2. tloušťky 9,8 mm (sklo 3 mm - PVB - sklo 3 mm - 
PVB - sklo 3 mm), a skla typu 4.4.4.2 tloušťky 12,8 mm (sklo 4 mm - PVB - sklo 4 mm 
- PVB - sklo 4 mm). Délkové rozměry vzorků odpovídají 3/4 skutečných rozměrů 
zábradlí na zastávkách MHD. V příloze č. 4 se nachází protokol o zkoušce vybraných 
vzorků. 

Před samotnými ohybovými zkouškami skleněných tabulí bylo provedeno 
kontrolní přeměření tlouštěk. Každý z dvaceti zkoumaných vzorků byl kontrolně 
přeměřen na čtyřech místech v polovině každé strany vzorku (viz. Tab. 19, 20 a Obr. 53, 
54).  

 

Tab.19  Tloušťky třívrstvých skel typu 3.3.3.2  

č. vzorku 
tloušťka t [mm] 

1. bod 2. bod 3. bod 4. bod 

1 9,48 9,51 9,49 9,49 
2 9,42 9,44 9,45 9,44 
3 9,38 9,41 9,42 9,40 
4 9,51 9,49 9,48 9,51 
5 9,37 9,40 9,41 9,40 
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č. vzorku 
tloušťka t [mm] 

1. bod 2. bod 3. bod 4. bod 

6 9,35 9,32 9,36 9,35 
7 9,49 9,49 9,53 9,51 
8 9,44 9,41 9,40 9,41 
9 9,36 9,38 9,37 9,37 

10 9,55 9,51 9,52 9,54 
11 9,56 9,53 9,54 9,54 
12 9,41 9,39 9,39 9,38 
13 9,44 9,41 9,41 9,39 
14 9,55 9,56 9,55 9,54 
15 9,46 9,47 9,46 9,46 
16 9,47 9,46 9,44 9,47 
17 9,41 9,43 9,43 9,42 
18 9,36 9,38 9,40 9,38 
19 9,31 9,34 9,34 9,36 
20 9,50 9,52 9,52 9,50 

 

Celková tloušťka skla typu 3.3.3.2

9,15
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Obr.53  Celkové tloušťky třívrstvých skel typu 3.3.3.2 

 
Dle normy [31, 32] pro vrstvené sklo celkové tloušťky skla 9,8 mm je stanovena 

odchylka ± 0,8 mm. Všechny naměřené tloušťky (Tab. 19) u kontrolního přeměření 
odpovídají požadavkům normy [31, 32].  
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Tab.20  Tloušťky třívrstvých skel typu 4.4.4.2  

č. vzorku 
tloušťka t [mm] 

1. bod 2. bod 3. bod 4. bod 

1 12,56 12,52 12,56 12,56 
2 12,51 12,52 12,50 12,53 
3 12,47 12,44 12,47 12,46 
4 12,56 12,53 12,53 12,54 
5 12,41 12,44 12,42 12,42 
6 12,45 12,42 12,41 12,42 
7 12,58 12,56 12,55 12,57 
8 12,55 12,53 12,52 12,54 
9 12,58 12,54 12,56 12,54 

10 12,48 12,51 12,48 12,50 
11 12,52 12,55 12,55 12,56 
12 12,41 12,44 12,44 12,45 
13 12,48 12,48 12,46 12,48 
14 12,53 12,54 12,53 12,55 
15 12,51 12,50 12,50 12,53 
16 12,51 12,56 12,55 12,53 
17 12,49 12,47 12,47 12,46 
18 12,41 12,43 12,43 12,42 
19 12,44 12,48 12,47 12,44 
20 12,56 12,54 12,53 12,55 

 

Celková tloušťka skla typu 4.4.4.2
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Obr.54  Celkové tloušťky třívrstvých skel typu 4.4.4.2 
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Dle normy [31, 32] pro vrstvené sklo celkové tloušťky skla 12,8 mm je 
stanovena odchylka ± 0,8 mm. Všechny naměřené tloušťky (Tab. 20) u kontrolního 
přeměření odpovídají požadavkům normy [31, 32].  

 
V tabulce 21 a obr. 55 je přehled maximálního zatížení každé vrstvy třívrstvého 

skla.  
 

Tab.21  Maximální zatížení jednotlivých vrstev třívrstvých skel  

Třívrstvé sklo 3.3.3.2 Třívrstvé sklo 4.4.4.2 

č. 
vzorku 

Max. zatížení [kN] č. 
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 
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Maximální zatížení pro jednotlivé vrstvy skla
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Obr.55  Maximální zatížení pro jednotlivé vrstvy třívrstvých skel 

 
 
Statistické vyhodnocení 

  

 Statistické vyhodnocení bylo prováděno na hodnotách maximálního zatížení 1. 

skla každého třívrstvého skla typu 3.3.3.2 a typu 4.4.4.2. Maximálnímu zatížení  

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

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

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

zkoumaného vzorku (trhliny ve skle). V tabulkách 22 a 24 jsou zobrazeny nominální 

hodnoty (absolutní četnost, komulativní četnost, relativní četnost a komulativní relativní 

četnost). Pro grafické znázornění získaných hodnot byl zvolen histogram, který ukazuje 

rozložení získaných hodnot měření (Obr. 56, 60). 

 

Tab.22  Tabulka četností třívrstvého skla typu 3.3.3.2  

Max. zatížení 
1. sklo 

Absolutní 
četnost 

Kumulativní 
četnost 

Relativní 
četnost 

Kumulativní 
relativní četnost 

0,68 1 1 5 5 
0,76 1 2 5 10 
0,79 1 3 5 15 
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Max. zatížení 
1. sklo 

Absolutní 
četnost 

Kumulativní 
četnost 

Relativní 
četnost 

Kumulativní 
relativní četnost 

0,89 1 4 5 20 
0,92 3 7 15 35 
0,93 3 10 15 50 
0,94 1 11 5 55 
0,96 1 12 5 60 
0,97 3 15 15 75 
0,98 1 16 5 80 
0,99 1 17 5 85 

1 1 18 5 90 
1,01 1 19 5 95 
1,08 1 20 5 100 

Celkem 20 
------------------------- 

100 
--------------------- 

 

 
Obr.56   Histogram četností třívrstvého skla typu 3.3.3.2 

 

• Korelace maximálních únosností mezi vrstvami skla 
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Tab. 23: Výsledky korelace mezi skly - třívrstvé sklo tloušťky 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). 

 

 
Obr.57  Grafické zobrazení jednotlivých získaných výsledků měření 1. a 2. skla 

třívrstvého skla typu 3.3.3.2 tloušťky 9,8  mm  

 

 Z grafu (Obr. 57) je patrné, že mezi získanými hodnotami (1. a 2. vrstvou skla) 

maximálních zatížení není prakticky žádný vztah. Pearsonův korelační součinitel byl 0,3 
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(nepříliš těsný vztah) mezi 1. a 2. vrstvou skla maximálních zatížení zkoumaných 

vzorků. Výsledek není statisticky významný (p > 0,05).  

 

 
Obr.58  Grafické zobrazení jednotlivých získaných výsledků měření 1. a 3. skla 

třívrstvého skla typu 3.3.3.2 tloušťky 9,8  mm  

 

 Pearsonův korelační součinitel byl 0,441 (středně těsný vztah) mezi 1. a 3. 

vrstvou skla maximálních zatížení zkoumaných vzorků. Výsledek není statisticky 

významný (p > 0,05). 
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Obr.59  Grafické zobrazení jednotlivých získaných výsledků měření 2. a 3. skla 

třívrstvého skla typu 3.3.3.2 tloušťky 9,8  mm  

 

 Z grafu (Obr. 59) je patrné, že mezi získanými hodnotami (2. a 3. vrstvou skla) 

maximálních zatížení je velká závislost. Pearsonův korelační součinitel byl 0,868 (velmi 

těsný vztah) mezi 2. a 3. vrstvou skla maximálních zatížení zkoumaných vzorků. 

Výsledek je statisticky významný na 1% hladině významnosti. 

 

Tab.24  Tabulka četností třívrstvého skla typu 4.4.4.2  

Max. zatížení 1. 
sklo 

Absolutní 
četnost 

Kumulativní 
četnost 

Relativní 
četnost 

Kumulativní 
relativní 
četnost 

0,92 1 1 5 5 
1,1 1 2 5 10 

1,12 1 3 5 15 
1,21 1 4 5 20 
1,32 1 5 5 25 
1,35 2 7 10 35 
1,36 2 9 10 45 
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Max. zatížení 1. 
sklo 

Absolutní 
četnost 

Kumulativní 
četnost 

Relativní 
četnost 

Kumulativní 
relativní 
četnost 

1,41 1 10 5 50 
1,51 1 11 5 55 
1,52 1 12 5 60 
1,59 1 13 5 65 
1,62 1 14 5 70 
1,65 1 15 5 75 
1,66 1 16 5 80 
1,74 1 17 5 85 

1,75 1 18 5 90 

1,77 1 19 5 95 

1,83 1 20 5 100 

Celkem 20 ------------------------- 100 ----------------
----- 

 

 
Obr.60   Histogram četností třívrstvého skla typu 4.4.4.2 

 

• Korelace maximálních únosností mezi vrstvami skla 
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Tab. 25: Výsledky korelace mezi skly - třívrstvé sklo tloušťky 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). 

 
 

 
Obr.61  Grafické zobrazení jednotlivých získaných výsledků měření  1. a 2. skla 

třívrstvého skla typu 4.4.4.2 tloušťky 12,8  mm  

 

 Z grafu (Obr. 61) je patrné, že mezi získanými hodnotami (1. a 2. vrstvou skla) 

maximálních zatížení není prakticky žádný vztah. Pearsonův korelační součinitel byl 
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0,325 (nepříliš těsný vztah) mezi 1. a 2. vrstvou skla maximálních zatížení zkoumaných 

vzorků. Výsledek není statisticky významný (p > 0,05).  

 

 
Obr.62  Grafické zobrazení jednotlivých získaných výsledků měření  1. a 3. skla 

třívrstvého skla typu 4.4.4.2 tloušťky 12,8  mm  

 
 Z grafu (Obr. 62) je patrné, že mezi získanými hodnotami (1. a 3. vrstvou skla) 

maximálních zatížení není prakticky žádný vztah. Pearsonův korelační součinitel byl 

0,163 ( zanedbatelný vztah) mezi 1. a 3. vrstvou skla maximálních zatížení zkoumaných 

vzorků. Výsledek není statisticky významný (p > 0,05). 
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Obr.63  Grafické zobrazení jednotlivých získaných výsledků měření  2. a 3. skla 

třívrstvého skla typu 4.4.4.2 tloušťky 12,8  mm  

 

 Z grafu (Obr. 63) je patrné, že mezi získanými hodnotami (2. a 3. vrstvou skla) 

maximálních zatížení je určitá závislost. Pearsonův korelační součinitel byl 0,486 

(středně těsný vztah) mezi 2. a 3. vrstvou skla maximálních zatížení zkoumaných 

vzorků. Výsledek je statisticky významný na 5% hladině významnosti. 

 

• Korelace maximálního zatížení třívrstvého skla na tloušťce skla 
 

Tab. 26: Míra korelace třívrstvých skel 

Correlations 

 tloušťka max. únosnost 

tloušťka 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). 
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Obr.64  Grafické zobrazení závislostí maximálního zatížení na tloušťce skla  

 
 

Tab.27  Statistické vyhodnocení třívrstvých skel 

Veličiny Třívrstvé sklo 

Typ 3.3.3.2 Typ 4.4.4.2 

min 0,68 0,92 
max 1,08 1,83 
průměr 0,927 1,457 
medián 0,935 1,46 
dolní kvartil 0,92 1,32 
horní kvartil 0,97 1,65 
rozpětí 0,4 0,91 
IQR 0,05 0,33 
rozptyl 0,008337895 0,062401 
směrodatná odchylka průměru 0,091312073 0,249802 

variační koeficient  [%] 9,850277598 17,14496 
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Z histogramu četností třívrstvého skla typu 3.3.3.2 (Obr. 56) a z histogramu 

četností třívrstvého skla typu 4.4.4.2 (Obr. 60) je patrné, že získané hodnoty 

neodpovídají normálnímu rozdělení. 

Statistické vyhodnocení bylo provedeno v programu IBM SPSS statistic [33]. 

 

Typické porušení skel u ohybových zkoušek 
 
Skleněné vzorky třívrstvých skel byly zatěžovány konstantní rychlostí. Toto 

zatížení může simulovat jedno z mnoha zatížení, působících na skleněné výplně 

ocelového zábradlí na zastávkách městské hromadné dopravy. Tloušťky skleněných 

vzorků byly vybrány s ohledem na zkušební zařízení - trhací stroj EU 40. Při dosažení 

maximálního zatížení docházelo k typickým porušením u jednotlivých tlouštěk 

skleněných vzorků. V tabulce 28 jsou schematicky zaznamenána a popsána typická 

porušení u jednotlivých tlouštěk skleněných vzorků.  

 

Tab. 28: Typická porušení třívrstvých skel 

Typ 
skleněného 

vzorku 

 
Schéma a popis poruch třívrstvých skel 

3.3.3.2 Porušené sklo se nedrolí (zůstavá kompaktní). Bezpečná manipulace 

s porušeným sklem. (∪ - tvar průhybu). 

ŘEZ: 

 
POHLED: 

 



Disertační práce               Analýza transparentních kompozitů v konstrukci zábradlí 

 79 

Typ 
skleněného 

vzorku 

 
Schéma a popis poruch třívrstvých skel 

4.4.4.2 Porušené sklo se nedrolí (zůstavá kompaktní). Bezpečná manipulace 

s porušeným sklem. (∪ - tvar průhybu). 

ŘEZ: 

 
POHLED: 

 
 

Při konstantním zatížení (u ohybových zkoušek) byly zjištěny dva typy lomů 

skla: 

 

1. Čistý lom  

2. Šupinový lom 

 

Čistý lom při ohybovém napětí byl zjištěn u skel typu 3.3.3.2 a skel typu 4.4.4.2. 

Popis a ukázky lomů jsou v příloze 5/4 a 5/5.   

 

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

jednotlivými vějíři. V místě uchycení skla k ocelové konstrukci nedochází u skel typu 

3.3.3.2 ani 4.4.4.2 k porušení. Popis a ukázky lomů jsou v příloze 5/4 a 5/5.   

Lomy skleněných vzorků byly digitálně zaznamenávány v provizorní digitální 
fotokomoře viz. příloha č. 6. 
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9.1.2.  Smykové zkoušky vrstvených skel 
 

Měření byla prováděna na 10 vzorcích bezpečnostního skla o rozměrech 100 x 

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

atypického tvaru (Obr. 37).  

 

Tab. 29 Maximální zatížení smykovou silou 

Sklo tloušťky 21 mm 

č. 
vzorku 

Smyková síla [kN] 

1. sklo 

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 zařízení pro zkoušení zatížení smykovou silou skleněných vzorků je 

vhodně navrženo. Maximální smyková síla je 27,18 kN. 

V příloze č. 7 je zaznamenán průběh smykové zkoušky vybraného vzorku. 

 

9.2 Numerické posouzení ocelového zábradlí se skleněnou výplní  
 

Poruchy skel, které vznikly v průběhu ohybových zkoušek, jsou jen jednou 

z mnoha variant ukázek, jak mohou být skleněné výplně zatěžovány. Jelikož není 

možné všechny situace zatížení ověřit v laboratořích, pro další problémovou část 

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 

případy v místě uchycení skla k ocelové konstrukci (Tab. 29).  
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Tab. 29 Posuzované modely 

Č. modelu Schéma Popis 

1. model 

  

Mezi sklo a ocelový úchyt je 
vložena pryžová vložka 
polovičního rozměru plochy 
dotyku těchto dvou materiálů. 
Tloušťka pryžové podložky je 
10 mm. 
 
 2. model 

    

Mezi sklo a ocelový úchyt je 
vložena pryžová vložka 
polovičního rozměru plochy  
dotyku těchto dvou materiálů. 
Tloušťka pryžové podložky je 
5 mm. 

 

Vždy vlevo je model 2 a vpravo model 1. 

 

  

Obr. 65  Vnější tahové napětí v uložení  

 
Větší namáhání je při spodním skle, vliv rozměru pryžové podložky je malý. 
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Obr. 66  Největší tlakové napětí v uložení 

 
Větší namáhání je při spodním skle, vliv rozměru pryžové podložky je malý.  

 Na okrajích spodní ocelové čelisti dochází i přes použití kontaktních prvků k poměrně 

velké koncentraci napětí. 

 

  

Obr. 67  Největší smykové napětí ve fólii 
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Fólie je více namáhána v případě plné šířky pryžové podložky, ale rozdíly 

nejsou velké (1,5%). 

 
Úprava tuhosti pryžových podložek 

 

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

  

  

  

Obr. 68  Největší tahová napětí (od podpory, shora, zespodu) 
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Oproti předchozím modelům došlo k poklesu extrémních tahových napětí  

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

U provedených modelů závisí poměrně málo na šířce pryžové podložky - menší 

šířka se jeví být zanedbatelně vhodnější. Větší tuhost pryžové podložky nemá zásadní 

vliv na rozložení napětí ve skle. Fólie mezi skly je poměrně měkká a omezuje přenos 

špiček napětí mezi skly - přímé slepení by mohlo vést k podstatně jiným výsledkům. 

Koncentrace napětí v okolí uložení výrazně přesahuje hodnoty uprostřed rozpětí 

(pod zatížením) a i při relativně malém zatížení vznikají značná tahová napětí (tj. 

mohou být splněny podmínky pro porušení skla). 
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10   KONKRÉTNÍ ZÁVĚRY PRO REALIZACI V PRAXI 

 
Problematika řešené konstrukce byla popsana a vyhodnocena v kapitole 2.2.2 

Zábradlí v České republice. Detail uchycení skleněné výplně k ocelové konstrukci  

(Obr. 11) není vhodně proveden. Samotná konstrukce by měla být navržena 

s dilatačními celky, aby nedocházelo vlivem roztažnosti k vnášení napětí do skleněné 

výplně.  

Každá skleněná výplň by měla mít svůj úchyt, aby nedocházelo 

k nerovnoměrnému zatížení (dvě tabule skla uchyceny jedním úchytem k ocelové 

konstrukci). Navržený tvar úchytu (Obr. 69) byl modelován v programu Ansys 12. 

 Z provedených ohybových zkoušek bylo zjištěno, že každá tloušťka 

zkoumaných vzorků má své specifické praskliny viz. příloha č. 5. K problematickým 

prasklinám (malé střepy skla klínového tvaru drolící se v  tažené části tabule skla) 

docházelo především u dvouvrstvých skel tloušťky 10,4 mm (Tab. 18). 

U dvouvrstvých skel tloušťky 6,4 mm a 8,4 mm nedocházelo k problematickým 

prasklinám (Tab. 18). U třívrstvých skel nedocházelo k problematickým prasklinám 

(Tab. 28). Z těchto poznatků je doporučeno jako výplňový skleněný materiál pro 

ocelové zábradlí používat sklo dvouvrstvé nebo vícevrstvé z tenčích vrstev skla 

(tloušťka jedné vrstvy skla je 3 mm nebo 4 mm). Tato skla i přes porušení zůstávají 

kompaktní (četnost poruch). 

Výsledky smykových a ohybových zkoušek sloužily k navržení modelu pro 

numerické modelování. Z výsledků modelací v programu Ansys 12 bylo zjištěno, že 

velikost a tuhost pryžové vložky nemá významnější vliv na porušení (snížení napětí) 

skleněné výplně v místě uchycení do ocelového rámu. Nejslabším místem uchycení skla 

k ocelové konstrukci pomocí ocelových úchytů je vzniklá mezera mezi ocelovým 

úchytem a skleněnou výplní. Tento prostor může být narušen cizím tělesem (posypový 

štěrk, kamínek…), které má za následek porušení skla a následně snížení jeho pevnosti 

(vznik mikrotrhlinek). Nežádoucímu procesu se předejde vyplněním dříve popsané 

vzniklé mezery celoplošně pryžovou vložkou a její protažení přesahující tuto mezeru 

(Obr. 69). Navrhovaný přesah je min. 3 mm.  

 
Obr. 69  Ocelový úchyt s celoplošně vloženou pryžovou vložkou 
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11   ZÁVĚR PRÁCE A DOPORUČENÍ PRO DALŠÍ POSTUP 

 

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

materiál komunikací, hrozí vyšší riziko porušení skleněných výplní ocelového zábradlí 

na zastávkách MHD odstřelujícím posypovým materiálem.  

V disertační práci je navržen jiný tvar uchycení skleněné výplně do ocelového 

rámu, poloha a velikost pryžové vložky v místě úchytu a doporučený typ skleněné 

výplně pro ocelové konstrukce zábradlí.  

Je nutné rozšířit datové soubory získaných výsledků ohybových zkoušek již 

zkoumaných tlouštěk skla. Pro další zkoumání se doporučuje naměřit různé tloušťky 

skel pro potvrzení závislosti únosnosti dle tloušťky jednotlivých vrstev skla. 

 Z důvodu ochrany skleněných výplní před odstřelujícím posypovým materiálem  

je navrženo použití ochranné fólie (PVB, EVA fólie) na vnějším povrchu skleněných 

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

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

vzniku mikrotrhlinek. Navržené řešení je nutno ověřit experimentálními zkouškami, kde 

bude sledováno chování nového skleněného kompozitu, únosnost a ochrana povrchu 

před poškozením a vznikem mikrotrhlinek. 
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