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Souhrn 

Zábradelní panely z UHPC jsou společností Skanska 
a.s. vyvíjeny od roku 2014. Před jejich uvedením na 
trh je potřeba splnit požadavky zákona č. 22/1997 Sb. 
a normy TNI CEN/TR 16949 [1]. Jedním z mnoha 
požadavků je zachování integrity panelu při 
dynamické zkoušce, při které je jeho výplň vystavena 
nárazu měkkého tělesa s energií 600 J. Vzhledem 
k finanční náročnosti této zkoušky byly pro 
optimalizaci geometrie a vyztužení využity moderní 
výpočetní metody umožňující realisticky popsat 
chování materiálu i konstrukce.  

Oblast použití 

Mostní zábradlí jsou zpravidla tvořena rámem s 
výplní, která sestává z vodorovných a svislých prvků. 
V případě, že je zábradlí vyrobeno z oceli, je nutno jej 
během životnosti opakovaně ošetřovat a chránit tak 
proti korozi. Hlavními výhodami zábradelních panelů 
z UHPC je jejich vysoká trvanlivost a životnost bez 
nutnosti údržby. Vysoká pevnost UHPC umožňuje 
výrobu tenkých panelů, řádově v jednotkách 
centimetrů. 

Metodika a postup řešení 

Na základě dřívějších zkušeností se pozornost 
soustředila na analýzu subtilních svislých příček, 
které jsou při dynamické zkoušce bezprostředně 
vystaveny nárazu. Pro určení jejich optimálního 
průřezu byl použit zjednodušený dynamický výpočet 
s jedním stupněm volnosti, který předpověděl 
potřebnou disipaci energie 17 J na 1 svislou příčku 
zábradelního panelu. Optimálního poměru únosnosti 
a tuhosti je dosaženo v případě čtvercového průřezu 
o rozměrech 40×40 mm.  
Pro zvýšení duktility materiálu po vzniku trhlin byla 
část krátkých PVA vláken nahrazena PP a PE 
makrovlákny. Pro kalibraci konstitutivního vztahu 
materiálového modelu pro vláknobeton frcfcm 
v programu OOFEM [2] byly využity výsledky 
ohybových zkoušek nevyztužených betonových 

trámců standardních rozměrů 100×100×400 mm 
s vrubem (tříbodový ohyb) a bez vrubu (čtyřbodový  
 
ohyb). Inverzní analýzou bylo zjištěno, že celková 
lomová energie materiálu přesahuje 1200 N/m a 
maximální napětí ve vláknech (vztažené na jednotku 
plochy trhliny) je přibližně 0,5 MPa. Zkouška 
krychelné pevnosti na doprovodných tělesech měla 
výsledek 121,3 MPa, UHPC dosahuje nejvyšší třídy 
betonu dle ČSN EN 206 – C 100/115.  
Následně byl za předpokladu rovinné napjatosti 
vytvořen výpočetní model jedné svislé příčky. Pro 
ověření extrémních případů chování bylo na koncích 
prvku uvažováno jak vetknutí, tak kloubové podpory. 
Výsledky výpočtů ukázaly, že již při použití profilu 
jednoho průměru 6 mm je dosaženo dostatečné 
disipace energie mezi 20-50 J, která garantuje 
úspěšnost dynamické zkoušky. 

Výsledky 

Výstižnost výpočetního modelu byla ověřena 
porovnáním s experimentálními daty získanými 
kvazistatickou ohybovou zkouškou reprezentativní 
části zábradlí, viz Obr. 1. Zkouška proběhla v 
akreditované laboratoři Katedry betonových a 
zděných konstrukcí Fakulty stavební ČVUT v Praze. 
Segment zábradelního panelu byl zatěžován 
osamělým břemenem působícím uprostřed rozpětí 
prostřední lamely. Během zatěžování byly 
zaznamenávány průhyby středové a krajní lamely 
uprostřed rozpětí a síla. 

Validace experimentu proběhla na zatěžovací větvi 
pracovního diagramu. Dobré shody materiálově 
nelineárního modelu bylo dosaženo pro střední (Obr. 
2 nahoře) i krajní (Obr. 2 dole) příčky. Dále bylo 
zjištěno, že mechanická odezva je velmi citlivá na 
přesnou polohu ohybové výztuže a na jejím zakotvení 
v krajních nosnících. Podrobnější popis je popsán v 
[3]. 

Dynamická zkouška proběhla dne 29. 11. 2018 při 
stáří panelu 28 dní. Zábradelní panel byl uchycen do 
ocelového zkušebního rámu. Ačkoliv došlo k trvalým 
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deformacím a na panelu se vytvořily trhliny přes 
celou šířku, žádná jeho část se nezlomila ani 
neoddělila, čímž byly splněny požadavky normy. 
 

 
Obr. 1 Zatěžovací zkouška – ohyb segmentu zábradlí. 

 

 

Obr. 2 Porovnání numerické simulace s výsledky 

experimentálních měření - ohyb segmentu zábradlí. 

 
Obr. 3 UHPC zábradlí po dynamické zkoušce. 

 

Závěr 

Za pomoci zjednodušených analytických 
a pokročilých numerických výpočtů statického 
a dynamického chování byla optimalizována 
geometrie a vyztužení zábradelních panelů z UHPC. 
Porovnání numericky a experimentálně zjištěné 
odezvy reprezentativní části zábradlí při kvazistatické 
ohybové zkoušce dokládá výstižnost a velmi dobrou 
predikční schopnost použitých výpočetních metod.  

Navržený zábradelní panel splnil všechna kritéria 
dynamické zkoušky stanovená normou. 

Numerickými simulacemi lze nahradit velké 
množství laboratorních zkoušek a tím ušetřit nemalé 
množství finančních prostředků a času. 
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