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J [A/m2]  proudová hustota [ampér na metr čtvereční] 

A80 [%]  tažnost [procento] 

d [mm]  průměr [milimetr] 

F [kN]   maximální síla na přetržení svarového spoje  

Fs [N]   přítlačná síla elektrod 

HV   tvrdost dle Vickerse 

I [A]   elektrický proud [ampér] 

Is [A]   svařovací proud [ampér] 

Q [J]   teplo [Joule] 

R [Ω]   elektrický odpor [ohm] 

Rd [Ω]   přechodový odpor mezi svařovanými části a elektrodami [ohm] 

Re [MPa]  mez kluzu [megapascal] 

Rk [Ω]   přechodový odpor mezi svařovanými dílci [ohm] 

Rm [MPa]  mez pevnosti [megapascal] 

Rp0,2[MPa]  mez kluzu [megapascal] 

Rz [Ω]   vnitřní odpor svařované části 

T [°C]   teplota [stupně celsia] 

t [mm]   tloušťka plechu [milimetr] 

t [s]   čas [sekunda] 

ts [s]   čas svařování [sekunda] 

U [V]   elektrické napětí [volt] 

[µm]   tloušťka povlaku [mikrometr] 
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AHSS   Advanced High Strenght Steel (pokročilá vysoko-pevnostní oceli) 

Al-Si   Povrchová vrstva 

BH   Bake Hardening oceli (ocel zpevněná vypékáním) 

BH   Bake Hardening effect 

CMn   Uhlík-manganové oceli 

CP   ComplexPhase (vícefázová ocel) 

DP   DualPhase (dvoufázové oceli) 

HSLA   High Strenght Low Alloy (vysoko-pevnostní nízko-legovaná ocel) 

HSS   High Strenght Steel (vysoko-pevnostní ocel) 

IF-HS   Interstitial Free-High Strenghth (ocel bez intersticií) 

MS   Martenzitické oceli 

TRIPP Transformation Induced Plasticity (ocel s indukovanou plasticitou 

dvojčatěním) 

UHSS   Ultra-High-Strenght Steel (Ultra-vysoko-pevnostní ocel) 
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1 Úvod 

Technologie svařování jedna z hlavních metod v konstrukci karoserie všech automobilů.  

V dnešní době je v automobilovém průmyslu velkým cílem co největší snížení hmotnosti 

automobilů. Jsou vyráběny tvarově složité díly a to především kvůli zvýšení bezpečnosti.  

Na jednotlivé části karoserie se používají plechy odlišných tlouštěk a v kritických místech 

jsou využívány pevné, tuhé, podélné a příčné nosníky, profily a též jsou vyztuženy 

i sloupky. Tyto složité díly při nárazu automobilu se snaží uchovat prostor pro cestující bez 

výrazných změn a zranění. Dále jsou také kladeny velké nároky na vlastnosti konstrukce, 

například na velkou kvalitu povrchu dílů. Jednou z nejpoužívanějších metod spojování  

v automobilovém průmyslu je odporové bodové svařování. Metodou odporového bodového 

svařování se na jedné karoserii vyrobí 4500-5000 bodových svarů, počet bodových svarů se 

liší od typu vozidla. V Tab. 1 je přehled počtů svarů na jednotlivých modelech vozů Škoda. 

Tab. 1 Počet svarů na různých typech modelů vozů Škoda [17] 

Metoda 

svařování 
Množství Octavia Superb Roomster Fabia Octavia II 

Bodové svary ks 4400 6201 5217 4500 5000 

MAG svařování m 5,5 1,2 7,5 1,0 2,5 

MIG pájení m - 7,4 2,0 4,0 2,5 

Výstupkové 

svařování 
ks 190 214 161 160 200 

Přivařování 

svorníku 
ks 190 214 161 160 200 

Laserové pájení m - 1,03 1,2 1,0 1,6 

Laserové 

svařování 
m - 3,06 - - 0,5 

 

Pro snížení hmotnosti a současné zvýšení bezpečnosti se s výhodou vysoko-pevné ocelové 

plechy, například materiál 22MnB5 (manganbórová ocel). Tyto ocelové plechy jsou tvářeny 

za tepla a díky tepelnému zpracování (kalení lisováním) dochází ke značnému zvýšení meze 

pevnosti oceli a zároveň klesá tažnost. Pro ochranu těchto ocelí před oxidací během ohřevu 

před tvářecí operací jsou při výrobě plechy povlakovány žáropevnou vrstvou Al-Si.  

Vrstva Al-Si má ale i negativní účinky na svařovací proces. Vlivem masivní difúze prvků, 

zejména Fe, Al, Si dochází ke změnám fázového složení povlaku. 
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2 Cíle práce 

Hlavním cílem bakalářské práce je ověřit, zda a jak různé teploty a doby výdrže na teplotě při 

ohřevu před tvářecí operací ovlivňují svařovací proces. Dílčím cílem bylo svaření několik sad 

vzorků pomocí odporového bodového svařování s různým tepelným zpracováním, 

simulujícím výše zmíněný ohřev před tvářením, stejnými svařovacími parametry.  

Provedení metalografické zkoušky a vyhodnocení svařovacích parametrů a porovnat 

nastavené svařovací parametry se skutečně naměřenými parametry (svařovací proud, průměry 

svarových čoček a maximální síla na přetržení). 

3 Odporové svařování 

Odporové svařování je pokládáno za jednu z nejstarších svařovacích metod, která se  

v průmyslové praxi používá dodnes. Patří k vysoce produktivním metodám. Patří mezi 

metody tlakového svařování. Svar je produkován bez přídavného materiálu, krátkodobým 

průchodem proudu o vysoké intenzitě přes místo svaru při současném působení tlaku.  

Proud se do místa svaru dostává pomocí elektrod, které jsou vyrobeny obvykle z mědi,  

nebo jejích slitin. Svarový spoj se vytvoří v oblasti ohřáté na svařovací teplotu odporovým 

teplem, které se produkuje přechodem svařovacího proudu velké intenzity a malého napětí 

svařovací soustavou, kterou tvoří elektrody a svařované plechy. Množství tepla, které vzniká 

vlivem přechodového odporu v místě styku dvou materiálů, lze vyjádřit Joule-Lenzovým 

zákonem, rovnice (1). 

 Q = R · I2 · t [J] (1) 

 

Kde R [Ω] je elektrický odpor, I [A] je elektrický proud, Q [J] je množství tepla a t [s] je doba 

průchodu proudu. Nejvyšší teploty se dosahuje v oblasti styku svařovaných materiálu. [1, 20, 

25, 28] 
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Obr. 1 Poměry odporů při odporovém svařování [7] 

 

Obr. 2 Odpory vznikající při odporovém svařování [28] 

Kde Rd [Ω] je přechodový odpor mezi svařovanými části a elektrodami, Rz [Ω] je vnitřní 

odpor svařované části, Rk [Ω] je přechodový odpor mezi svařovanými dílci 

Mezi dvěma elektrodami se vyskytuje mnoho elektrických odporů, jejichž součet tvoří 

celkový odpor. Součet dílčích odporů jsou v rovnici (2). Jeden z odporů je vlastní odpor 

svařovaného materiálu. Dalšími jsou přechodové odpory mezi svařovaným materiálem  

a elektrodou. Odpory mezi elektrodou a svařovaným materiálem je snaha je co nejvíce snížit, 

aby neovlivňovaly proces svařování, například chlazením. Dalšími odpory jsou přechodové 

odpory mezi svařovanými materiály. Tento odpor je ze všech odporů největší, proto je 

dosaženo největší teploty mezi svařovanými materiály a je nejvíce závislý na tloušťce vrstvy 

oxidů, velikosti přítlačné síly a nerovnosti povrchu. Existuje také měrný odpor elektrod,  

který je sice velmi malý, ale do procesu svařování vstupuje také. [15, 36] 

 R = ∑ Rn = R1 + R2 + R3 + R4 + R5  [Ω] 

n

i=1

 (2) 
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Při vytvoření libovolného odporového svaru působí společně tři procesy: [15] 

 Metalurgický děj: tento proces se uskutečňuje při přitlačování svařovaných materiálu  

k sobě. 

 Mechanický děj: tento proces probíhá za působení tlaku po dobu celého procesu 

svařování, působení tlaku se rozděluje do tří procesů za sebou (přitlačení, svaření  

a kování).  

 Elektrický děj: elektrický proud musí v oblasti dotyku svařovaných dílců při průchodu 

z jedné elektrody do druhé elektrody překonat aktivní odpory.  

Mezi charakteristické vlastnosti odporového svařování patří: [28] 

 Přínos pro velkosériovou a malosériovou výrobu 

 Rychlost svařování 

 Produkování spojů bez použití přídavných materiálu 

 Svařování jinými způsoby obtížně svařitelných materiálu 

Odporové svařování dělíme dle různých parametrů (podle uspořádání elektrod a pracovního 

postupu) na čtyři hlavní metody: [13, 28, 25] 

a) bodové 

Spoje se tvoří ve formě svarových čoček mezi přeplátovanými dílci. 

b) švové 

Spoj se vytváří odvalováním kotoučových elektrod a má formu souvislého svaru mezi 

přeplátovanými dílci. Využívá se při výrobě těsnicích spojů, a může být přerušovaný,  

nebo souvislý. 

c) výstupkové 

Výstupkové spoje se tvoří na místech styku přirozených, anebo úmyslně vytvořených 

výstupků. 

d) stykové 

Svařované dílce jsou přitisknuty styčnými plochami k sobě a průchodem proudu jsou ve 

styčných místech svařeny. 
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Stykové svařování je rozděleno na dva typy: [28] 

 Odtavovací stykové svařování: elektrický oblouk je hlavním zdrojem svařování,  

který vznikne v mezeře mezi svařovanými materiály. 

 Pěchovací stykové svařování: elektrický proud se spíná až po stlačení svařovaných 

materiálu k sobě. 

Na následujícím Obr. 3 jsou schémata základních metod odporového svařování. 

 

Obr. 3 Základní metody odporového svařování [6] 

3.1 Bodové svařování 

Bodové svařování je jedna z nejstarších metod odporového svařování. Bodové svařování je 

nejpoužívanější metodou mezi odporovými metodami. Používá se především pro svařování 

tenkých plechů, většinou od 0,4 do 10 mm, ale lze svařovat i větší tloušťky. Výhodami je 

levná výroba spoje, opakovatelnost spoje, menší nároky na obsluhu při ručním svařování  

a vysoký podíl automatizace, která přináší úspory nákladů, kvalitu a přesnost.  

V automobilovém průmyslu má největší zastoupení právě metoda bodového svařování, a to 

díky tomu, že dokáže eliminovat nepřesnosti svařovaných výlisků. Pracovní linka odporového 

bodového svařování je na Obr. 4. [18, 24] 
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Obr. 4 Pracovní linka bodového svařování [4] 

Podle stylu vytváření svaru a podle uspořádání svařovacích elektrod rozlišujeme dva druhy 

bodového svařování: [22] 

 Nepřímé bodové svařování: svarová čočka se nevytváří přímo mezi elektrodami. 

Elektrody jsou zpravidla nasměrovány souběžně. Při průchodu proudu z jedné 

elektrody na druhou prochází proud ještě přes můstek nebo vodivou podložku.  

Schéma metody nepřímého svařování je na Obr. 5. 

 

Obr. 5 Nepřímé bodové svařování [9] 
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 Přímé bodové svařování: svarová čočka se vytváří přímo mezi elektrodami.  

Elektrody jsou orientovány proti sobě na stejné ose. Většinou mezi dvěma elektrodami 

vzniká pouze jeden svar. Schéma metody přímého svařování je na Obr. 6. 

 

Obr. 6 Přímé bodové svařování [9] 

3.1.1 Režimy svařování 

Režimem je nazývána kombinace velikosti svařovacích parametrů během svařování.  

Při odporovém bodovém svařování rozlišujeme dva základní režimy pro svařování dvou 

dílců: [13, 19, 20] 

 Tvrdý svařovací režim: je charakterizován vysokým svařovacím proudem, proudová 

hustota se pohybuje v rozmezí od 200 – 500 A/m2. Vyznačuje se krátkým svařovacím 

časem a vyšší přítlačnou silou (cca 2000 N).  

 Měkký svařovací režim: charakteristikou tohoto režimu je nízký svařovací proud, 

proudová hustota se pohybuje do 200 A/m2. Dále se vyznačuje dlouhým svařovacím 

časem, v rozmezí od 0,5 s do 1,5 s a také nízkou přítlačnou silou (do 1000 N). 

Deformace svarového spoje jsou větší. Velkou výhodou je, že snižuje riziko zakalení 

materiálu. 

3.1.2 Parametry odporového bodového svařování 

Mezi základní parametry odporového bodového svařování patří: [19]: 

 Přítlačná síla elektrod Fs [N] 

 Svařovací proud Is [A] 

 Čas svařování ts [s] 
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3.1.3 Elektrody pro bodové svařování  

Pro docílení požadované kvality svarového spoje je důležitý také samotný tvar elektrod,  

ale má podobnou váhu jako třeba svařovací proud, síla nebo čas. Dle normy ČSN EN ISO 

5821 je tvar elektrod rozdělen podle provedení A až G. Tvary vyměnitelných čepiček jsou na 

Obr. 7. Na výrobu elektrod pro odporové bodové svařování se používá především měď  

a její slitiny, zejména z  důvodu dobré vodivosti a pevnosti. Materiály elektrod jsou členěny 

na dvě skupiny a dále na několik podskupin: [19, 23, 25]  

 Skupina A: jsou elektrody vyrobené z mědi a jejich slitin, které se produkují 

tvářením za tepla, za studena nebo v litém stavu. [23] 

1) Tepelně nezpracované slitiny mědi s vysokou elektrickou vodivostí  

a střední tvrdostí 

2) Tepelně tvářené za studena slitiny mědi s vyšší tvrdostí 

3) Tepelně zpracované slitiny mědi s vylepšenými mechanickými vlastnostmi 

a s menší elektrickou vodivostí než u varianty 1 a 2 

4) Speciální listiny mědi 

 Skupinu B: obsahují elektrody, které jsou vytvořené práškovou metalurgií. [23] 

10, 11)  Slinuté materiály mědi a wolframu  

12)  Slinuté materiály mědi a karbidu wolframu 

13)  Slinuté materiály molybdenu 

14)  Slinuté karbidy wolframu 

15)  Slinuté materiály wolframu a stříbra  
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Obr. 7 Tvary vyměnitelných elektrodových čepiček [23] 

3.1.4 Svařovací stroje pro bodové svařování  

Existuje mnoho druhů svařovacích strojů pro bodové svařování. Odporové svařovací lisy mají 

většinou ramena (výložníky) z mosazi a u některých modernějších typů jsou jejich ramena 

chlazena vodou. Přítlak bodových ramen je většinou řešen buď čistě mechanicky s ručním, 

nebo nožním spínačem. Na experimentální část této bakalářské práce byl použit odporový lis 

PMS 11-4 MEGA 2 od firmy DALEX, Obr. 20. [32] 

Mezi základní svařovací stroje patří: [13, 32] 

 Robotické stroje: průmyslové robotické stroje procházejí v posledních letech velkým 

rozvojem a modernizací. Robotické stroje fungují na základě kloubového ramene, 

který nese svařovací kleště. Robotické stroje umožňují pohyb i ve špatně přístupných 

místech svařovaných materiálu. Největší zastoupení robotických strojů je  

v automobilovém průmyslu. 
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 Ruční bodové kleště (kleště bodovací): ruční kleště se používají zatím tam, kde je 

vzhledem k počtu svarů levnější člověk než průmyslové robotické stroje.  

Kleštěmi lze svařovat kulatiny i větších průměru (cca 4-5 mm). Tyto kleště jsou na 

Obr. 9. 

 Stabilní bodové stroje: využívají se pro svařování materiálu o tloušťce do 12 mm. 

Tyto stroje jsou také pojmenovány jako sloupové, nebo stojanové bodové stroje. 

Ramena těchto strojů jsou chlazená vodou. Tento stroj je na Obr. 8. 

 

Obr. 8 Stabilní bodový stroj [13] 

 

Obr. 9 Ruční bodové kleště [32] 
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3.1.5 Vady bodových odporových svarů 

Na výrobu bodového svaru má špatný vliv odbočování svařovacího proudu, má-li svařovací 

proud šanci procházet i jinou cestou než přes svarový spoj. Odbočování svařovacího proudu 

je působení bočních proudu, což má za následek nedostatečného natavení materiálu.  

Schéma odbočování proudu je na Obr. 10. Klasickým příkladem je odchýlení proudu přes 

vedlejší vytvořené svary, nejsou-li body od sebe vzdálené alespoň 2,5 ·  √𝐭 .  

Ztrátám odbočovacího proudu se dá vyhnout například vytvořením co největší rozteče bodů. 

[28] 

 

Obr. 10 Odbočování svařovacího proudu [23] 

Během výroby odporových bodových svarů vznikají vady, které mají vliv na kvalitu svaru: 

[22, 37] 

 Mechanické vlastnosti svarového spoje: mez pevnosti, tvrdost nebo vrubová 

houževnatost. 

 Mikrostruktura svarového spoje 

 Velikost svarových čoček: minimální velikost svarové čočky by neměla překročit 

hodnotu 3,5 · √t.  

Mezi základní příčiny vzniku vad patří: [24, 39] 

 Nevhodné nastavení svařovacích parametrů 

 Chybná funkce stroje 

 Kvalita povrchu plechů 

 Odbočování svařovacího proudu  



   

 

 

22 

 

Klasifikaci geometrických vad kovových materiálů upravuje norma ČSN EN ISO 6520-2: 

Svařování a příbuzné procesy – Klasifikace geometrických vad kovových materiálů – Část 2: 

Tlakové svařování. Podle ní rozdělujeme následující typy vad, které norma dále podrobně 

popisuje. [33] 

P1 Trhliny 

Vznikají díky chybné svařitelnosti materiálu a lze jim zabránit využitím měkkého svařovacího 

režimu, nebo nechladit elektrody. [16] 

P2 Dutiny 

Vytváří se při špatně zvoleném režimu svařování nebo při příliš dlouhém ohřevu materiálu. 

Zvolením správně přítlačné síly lze zabránit vzniku dutin. Přítlačná síla nesmí být moc veliká, 

aby nedošlo k výstřiku roztaveného materiálu mezi plechy. [16] 

P3 Pevné vměstky 

Pevné vměstky vznikají svařováním znečistěného materiálu. Zabráněním vzniku vměstků lze 

čištěním elektrod a svařovaného materiálu. [16].  

P4 Studené spoje 

Vznikají nevhodně nastavenými svařovacími parametry, působením bočních proudů, což má 

za následek nedostatečné natavení materiálu (odbočování proudu, viz Obr. 10). [16] 

P5 Vady tvarů a rozměrů 

Mezi tyto vady patří zejména vysoká nebo nízká čočka, malý průměr svaru, hluboké vtisky 

elektrod a nesouměrný tvar. [16] 

Na Obr. 11 jsou schémata vzniku vad a možné potíže při svařování bodových svarů.  
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Obr. 11 Chyby při odporovém bodovém svařování [13] 

4 Materiály pro automobilový průmysl 

V současné době se pro výrobu karoserií automobilů používá veliké množství typů ocelí. 

Další komplikací je použití různých tlouštěk u jednoho typu oceli. Na Obr. 12 je vyobrazen 

trend mechanických vlastností v závislosti na typu oceli. Jako materiály se nejčastěji využívají 

ocele s různými povrchovými úpravami. V automobilovém průmyslu se stále zvyšují nároky 

na snižování spotřeby pohonných hmot. Po konstrukční stránce se vývoj při výrobě 

automobilu hodně zaměřuje na snížení tloušťky a také zvýšení pevnosti a dynamické 

únosnosti použitých plechů. Naopak z technologické stránky jsou požadavky nejvýše kladeny 

na vysokou plastičnost a stejnorodost vlastností. Vývoj materiálu je nasměrovaný tak,  

aby splnil poměr mezi tažností a pevností. [3,38] 

4.1 Rozdělení a typy používaných ocelí 

Ocele, které se používají na výrobu karoserií, by měly vykazovat co nejvyšší pevnost při 

současně vysoké plasticitě. [2] 

Rozdělujeme je podle několika způsobů: [2, 37] 

Rozdělení ocelí dle metalurgie 

 Ultra vysoko-pevnostní ocele: lze je označit jako ocele AHSS a v některých 

případech je lze označit jako oceli UHSS. Mají větší pevnost než ocele HSS. 

 Nízko-pevnostní ocele: do této kategorie lze zařadit hlubokotažné plechy a ocele bez 

intersticií. 
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 Vysoko-pevnostní ocele: tyto ocele lze označit jako HSS a do této skupiny patří  

např. ocele IF-HS, BH, CMn a HSLA oceli. 

 Za tepla tvářené vysoko-pevnostní ocele: tyto ocele mají největší pevnost ze všech 

zmíněných typů ocelí. Používají se pro bezpečnostní prvky automobilové karoserie,  

lze sem zařadit manganbórovou ocel 22MnB5. 

Ocele dle pevnosti 

 High-Strenght Steel: jsou to ocele HSS, kde mez kluzu je v rozmezí od 210 do  

550 MPa a pevnost v tahu od 270 do 800 MPa.  

 Ultra-High-Strenght Steel: mez kluzu ocelí UHSS se pohybuje nad 550 MPa  

a pevnost v tahu je větší než 700 MPa.  

 

Obr. 12 Trend vývoje ocelí v průmyslu [34] 

4.2 Vysoko-pevnostní ocele (High-Strenght Steel) 

Mezi vysoko-pevnostní ocele řadíme nejpoužívanější oceli (IF-HS, BH, HSLA, CMn) na 

výrobu karosérie. Vysoko-pevnostní oceli obsahují velice malé množství uhlíku.  

Obsah uhlíku je okolo 0,01–0,1 %, tento obsah uhlíku do určitého rozsahu zvyšuje pevnost 

ocele. Struktura těchto ocelí je tvořena feritickou strukturou. Za vysoko-pevnostní ocele se 

považují takové, které dosahují mez kluzu Rp0,2 210–550 MPa. HSS ocele mají lepší 

houževnatost oproti ostatním druhů ocelí, dále jsou lépe svařitelné a dají se svařovat všemi 

moderními metodami svařování. [27] 
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HSS máme několik typů: [27]  

 Vysoko-pevnostní ocele bez intersticií 

 Vysoko-pevnostní nízko-legované ocele (HSLA) 

 Uhlík-manganové ocele 

 Tepelně vytvrzené ocele (BH, Bake hardening)  

4.2.1 Ocele bez intersticií (IF-HSS) 

Tyto ocele obsahují velmi malé množství uhlíku (navýšen 0,05 %). Ocele bez intersticií mají 

velmi dobrou tažnost (30-40 %), má vysoký exponent deformačního zpevnění. Jsou odolné 

proti stárnutí. Používá se na výrobu příčníků, středních mezi dveřních sloupků (B-sloupky)  

a kapot, respektive pro součásti, které vyžadují vysokou pevnost. Struktura je tvořena čistým 

feritem a na jeho vlastnosti má vliv velikost feritického zrna. IF-HS ocele jsou dobře 

svařitelné všemi metodami svařování. [11, 27] 

Tab. 2 Mechanické vlastnosti IF-HSS ocele [12] 

Rp0,2 [MPa] Rm [MPa] A80 [%] 

200-300 400 30-40 

 

 

Obr. 13 Kapota z ocele IF-HSS [31] 

4.2.2 Vysoko-pevnostní nízko-legované ocele (HSLA) 

Na rozdíl od ostatních ocelí jsou tyto ocele legované zejména prvky s velmi vysokou afinitou 

k uhlíku a dusíku. HSLA ocele obsahují jeden nebo více legujících prvků (Ti, Cr, Mo, Ni, V). 
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Vysoká mez kluzu je dosažena legováním a finálním válcováním. Tato ocel je v dnešní době 

využívána na karosérie zhruba z 1%. Z této oceli se vytváří výztuhy nárazníku, podélné 

nosníky, podvozky a kola, respektive zejména na díly karosérie, které jsou dynamicky 

namáhané. Mezi klíčové faktory při výběru tohoto materiálu je výrazný dobrý poměr nízké 

hmotnosti k dobrým mechanickým vlastnostem. [11, 12, 27]  

Tab. 3 Mechanické vlastnosti HSLA ocele [10] 

Rp0,2 [MPa] Rm [MPa] A80 [%] 

260-650 350-730 10-28 

 

 

Obr. 14 Zadní příčník z ocele HSLA [8] 

4.2.3 BH ocele (Bake Hardening) 

Základem této ocele je feritická mikrostruktura. Z velké míry je zpevněna tuhým roztokem. 

Na výrobu automobilové karosérie je BH ocel využívána zhruba z 10 %. Lisováním se docílí 

větší meze kluzu, až o několik desítek MPa. Dalšího zvýšení lze dosáhnout pomocí využití 

BH efektu. S BH efektem se po vylisování a vypálení laku dosahuje odolnosti vůči tlaku, 

maximálního dovoleného zatížení a vyšších mechanických vlastností. Výsledná ocel má vyšší 

mez kluzu až o 30-80 MPa. Díky vlastnostem se používá na výrobu vnějších částí karosérie 

(střecha, dveře). Tento typ ocele je svařován konvenčními procesy svařování, vzhledem  

k jejich malému obsahu legujících a základních prvků. [21, 23] 
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Tab. 4 Mechanické vlastnosti BH ocele [12] 

Rp0,2 [MPa] Rm [MPa] A80 [%] 

200-300 350-450 30-40 

 

 

Obr. 15 Vnější plech dveří z BH ocele [8] 

4.2.4 Uhlík-manganové ocele (CMn) 

Použití těchto ocelí není v automobilovém průmyslu až tak rozšířené na výrobu karoserií,  

ale používají se pro svou dobrou svařitelnost. [12] 

Tab. 5 Mechanické vlastnosti CMn ocele [27] 

Re [MPa] A80 [%] 

Až 450 15 

 

4.3 Ultra-vysoko-pevnostní ocele (Ultra–High–Strength Steel) 

Mezi tento typ ocelí patří: [12]  

 Dvoufázové oceli DP (Dual Phase) 

 CP oceli (Complex Phase) 

 TRIP oceli (Transformation Induced Plasticity) 

 Martenzitické oceli (MS): hlavním představitelem tohoto typu je ocel 22MnB5 
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5 Za tepla tvářená ocel 22MnB5 

5.1 Vlastnosti ocele 22MnB5 

Tato ocel se vyznačuje vysokou pevností vlivem tepelného zpracování během tvářecího 

procesu. V automobilovém průmyslu je tato ocel hodně používaná na výrobu jednotlivých 

dílů, které zvyšují bezpečnost a snižují hmotnost automobilu o 30-50%. Tedy na výrobu částí 

A-sloupků, B-sloupků, prahů, rámů, příčníků pro podvozek a střechu, příčných  

a podélných nosníků, nebo tunelů je v dnešní době právě používána ocel 22MnB5.  

Velkou výhodou je skvělá tvarovatelnost za tepla, vysoké hodnoty meze pevnosti a kluzu, 

celková absence odpružení plechu. Vysoko-pevná manganbórová ocel se začínala používat  

u modelu Octavia II, u modelu Octavia III je tato ocel použita již téměř na celé karoserie 

automobilu, což sníží hmotnost automobilu o zmíněných 30-50%. Tato ocel je dle DIN 

označována jako 22MnB5. Příklad jednotlivé částí karoserie, která je vyrobena z oceli 

22MnB5 je na Obr. 16. [31, 36] 

Tab. 6 Chemické složení ocele 22MnB5 [35] 

 C Si Mn Cr Mo P S Ti Al B 

Min [%] 0,20 0,15 1,10 - - - - 0,020 0,020 0,002 

Max [%] 0,25 0,40 1,40 0,35 0,35 0,025 0,005 0,050 0,060 0,005 

 

Tab. 7 Mechanické vlastnosti ocele 22MnB5 [14] 

Materiál Rp0,2 [MPa] Rm [Mpa] A80mm [%] HV 

22MnB5 před tepelným 

zpracováním 
320-360 500-700 ≥ 14 - 

22MnB5 po tepelném zpracování 950-1250 1300-1650 ≥ 4 400-520 
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Obr. 16 B-sloupek, s=1,85 mm [12] 

5.2 Výroba ocele 22MnB5 

Struktura oceli dodané z výroby je ferliticko-perlitická, mez kluzu má vyšší než 457 MPa  

a pevnost v tahu okolo 600 MPa. Tepelným zpracováním se vlastnosti zvýší. V dnešní době se 

dosahuje vlastností této ocele dvěma způsoby výroby. První metoda je přímá, které je 

nejpoužívanější, druhá je nepřímá. Pro ocel 22MnB5 s povrchovou vrstvou Al-Si je nejlepší 

přímá metoda. Přímá metoda je oproti nepřímé metodě jednodušší a časově méně náročná. 

Schéma přímé metody je na Obr. 17. [14] 

 

Obr. 17 Schéma přímé metody [14] 

Vyhotovení jednotlivých dílů je děleno na několik dílčích kroků. Do výroby jsou ocelové 

plechy dodávány ve svitcích. Základními parametry tvářením za tepla jsou čas a teplota. 

Ohřevem v průběžné peci se mění feriticko-perlitická struktura na austenitickou strukturu. 

Tohoto kroku se docílí ohřevem v průběžné peci. Čas a teplota jsou variabilní, mohou se lišit 

v závislosti na situaci. Nejpoužívanější jsou hodnoty teplot mezi 850–950 °C po dobu  

4–8 minut. Také záleží na velikosti dílů a tloušťce dílů. Po ohřevu následuje vyjmutí plechu  
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z průběžné pece, poté se plech vloží do lisovacího nástroje a vylisuje se. Při lisování dojde  

k zakalení. Přesun ohřátého plechu probíhá na volném vzduchu, dochází k jeho ochlazování. 

Dobu ochlazení na vzduchu je nutno co nejvíce minimalizovat. Po zakalení má materiál 

martenzitickou strukturu, vlastnosti této struktury jsou použitelné například pro A sloupky. 

Uzavírací čas tvářecího stroje musí být co nejmenší, z důvodu zachování plastické 

tvarovatelnosti materiálu, aby nedošlo k transformaci materiálu dříve, než bude tvářen. [18] 

6 Povrchové úpravy 

Nejčastějším materiálem na výrobu konstrukce automobilu je ocel, která nemusí být odolná 

proti korozi. Nejlepším řešením ochrany proti korozi je používání povrchových úprav.  

Další možností zvýšení odolnosti proti korozi je legování oceli. V automobilovém průmyslu 

se povrchové úpravy rok od roku zlepšují a zdokonalují. Povrchové úpravy automobilů jsou 

velmi důležité, protože osobní automobily podléhají každý den vnějším přírodním vlivům.  

Na úplném začátku samostatné výroby automobilu je plech, který je např. pozinkovaný. 

Následně pozinkovaný plech je tvářen a svařován do konečné podoby. Poté je samostatná 

karoserie automobilu finálně povrchově upravována. [5, 29, 30] 

 

Obr. 18 Povlaky Škoda Octavia III [36] 
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6.1 Žárové zinkování  

U žárového zinkování se zinkovaného povlaku dosahuje ponořením dílů do taveniny zinku.  

V případě znečištění povrch jakoukoliv barvou, se musí tyto nečisto na začátku odstranit, buď 

tryskáním, nebo broušením. Různé oleje, nebo tuky se dají odstranit běžným alkalickým 

odmašťováním. Dnešní běžné alkalické lázně mají možnost nahradit oplachové lázně  

a následně přejít přímo k procesu moření. Moření probíhá v různých kyselinách,  

například v kyselině chlorovodíkové, nebo v kyselině sýrové. Tato povrchová úprava se 

provádí ve velkém zařízení, kde je jasně daná technologie a dochází, tudíž k minimálním 

chybám. Velkou výhodou žárového zinkování jsou nízké vstupní náklady, velmi malé náklady 

na opravy a tím pádem i velká životnost ocele. Kvalita povlaku nebere ohled na počasí  

v celém procesu povrchové úpravy. [29] 

Žárové zinkování se rozděluje na dva způsoby: [29] 

 Suché zinkování:  

 Mokré zinkování 

Obě zmíněné metody zinkování poskytují stejné povlaky z hlediska ochrany proti korozi  

a kvality. 

6.2 Bez povrchové vrstvy (lakovaný povrch)  

Jeden z mnoha úkolů této povrchové úpravy, je ochrana povrchu automobilu proti vnějším 

přírodním vlivům, například korozi, proti nárazům kamenů nebo možnost snadného čistění  

a údržby povrchu automobilu. [10] 

Lak má svojí strukturu, skládá se z několika vrstev: [10] 

 Plniče a krycí lak  

 Kataforická základní vrstva 

 Ochranný nátěr proti nárazům kamenů 

 Fosfátová vrstva 

6.3 Elektrolytické zinkování  

Touto metodou jsou povlaky vytvářeny pomocí nanášení povlaků na bázi zinku nebo jeho 

slitin, například se železem. Tento způsob povrchové úpravy zajišťuje velmi vysokou 
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Martenzit 

Difuzní vrstva 

chemickou čistotu povlakové vrstvy a dobře kontrolovatelnou tloušťku povlaku.  

Výsledkem je velmi čistá a tvárná zinková vrstva. Tato vrstva odolává značným přetvořením. 

Velikou výhodou elektrolytického zinkování je, že se povlak může nanášet pouze z jedné 

strany dílů. U dílů, které jsou povlakovány pouze z jedné strany, můžeme nanášet lak 

karoserie pouze na vnější viditelnou část plechu. Vnitřní strana, které je pozinkovaná, nabízí 

velmi dobrou ochranu proti korozi v dutinách dílů. Díly, které jsou zinkované, se fosfátují. 

Další výhodu této metody je, že proces neovlivňuje původní mechanické vlastnosti plechu, 

zejména hlubokotažnosti. Tloušťka povlaku se pohybuje v rozmezí 3,5, 8, 12 μm,  

nebo dokonce 20 μm. Povrch zinku je velmi hladký. Velkou nevýhodou je nevhodnost 

galvanicky upravených předmětů pro použití ve venkovním prostředí.  

Elektrolyticky pozinkované předměty se často chromátují, aby byl povrch zinku chráněn 

během různých doprav a skladování. [29, 36] 

6.4 Povrchová vrstva Al-Si 

Pro ochranu ocele před oxidací během ohřevu se při výrobě povlakuje žáropevnou vrstvou  

Al-Si. Povrchová vrstva Al-Si se používá na materiály, které jsou termomechanicky 

zpracovávané, například ocel 22MnB5. Termomechanicky zpracovaný plech chrání před 

vysokoteplotní oxidací a tvorbu okují povrchová vrstva Al-Si. Vrstva Al-Si je odolný i proti 

nízkoteplotní korozi. Vzhledem k intermetalickým fázím různého složení v oblasti povrchové 

vrstvy může následovat ovlivnění svařovacího procesu. Tento proces může vést k horší 

kvalitě a pevnosti finálního spoje. [36] 

 

Obr. 19 Ocel 22MnB5 s povrchovou vrstvou Al-Si 

Povrchová vrstva 

Al-Si 
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7 Experimentální část 

Praktická část bakalářské práce je zaměřena na vyhodnocení vzorků a zjištění, jak se materiál 

22MnB5 s povrchovou vrstvou Al-Si (vysoko-pevná manganbórová ocel) s různými 

tepelnými zpracováními chová během odporového bodového svařování. V laboratoři proběhlo 

rozdělení vzorků podle tepelného zpracování. Svařeny byly sady vzorků s různým tepelným 

zpracováním v různých režimech (změna času a teploty-pro simulaci variant ohřevu před 

tvářecím procesem). Tyto svary byly dále hodnoceny destruktivními zkouškami.  

Jednotlivé hodnoty tepelného zpracování jsou uvedené v Tab. 8. Svařování proběhlo  

v laboratoři odporového svařování ČVUT v Praze. 

Tab. 8 Hodnoty tepelného zpracování 

Označení 

vzorků 

Čas 

[min] 

Teplota 

[°C] 
 

Označení 

vzorků 

Čas 

[min] 

Teplota 

[°C] 

R0a 
23,1 

857  R10a 
8,2 

864 

R0b 869  R10b 912 

R1a 
40,7 

864  R11a 
10,8 

890 

R1b 874  R11b 945 

R2a 
7,5 

786  R12a 
13,7 

883 

R2b 858  R12b 933 

R3a 
9,7 

774  R13a 
4,9 

833 

R3b 815  R13b 912 

R4a 
11,5 

823  R14a 
7,4 

850 

R4b 865  R14b 905 

R5a 
5,8 

819  R15a 
11,2 

908 

R5b 882  R15b 955 

R6a 
8,0 

819  R16a 
12,9 

907 

R6b 869  R16b 966 

R7a 
11,3 

870     

R7b 922     

R8a 
14,6 

880     

R8b 926     

R9a 
5,8 

827     

R9b 893     



   

 

 

34 

 

7.1 Rozbor svařovaného materiálu 

Plechy, které byly dostupné pro bodové svařování, byly pouze ploché a nejednalo se o reálné 

části karoserie. Tloušťka svařovaného materiálu byla 1,1 mm. Jednalo se o vysoko-pevnou 

ocel 22MnB5 s povrchovou vrstvou Al-Si. Pro každý typ tepelného zpracování bylo svařeno 

série 5 vzorků. Vlastnosti svařované oceli 22MnB5 jsou uvedeny v kapitole 5. Vrstva Al-Si 

je popsána v kapitole 6.4. 

7.2 Průběh experimentu 

Příprava materiálu ke svařování a následné svařování probíhalo v laboratoři odporového 

svařování. Experiment probíhal v jednotlivých fázích: 

 Příprava vzorků podle tepelného zpracování (Tab. 8) 

 Svaření vzorků na odporovém lisu (Obr. 20) 

 Vytvoření tabulky (Tab. 9) podle časů a teplot v peci pro následné vyhodnocování 

 Následné provedení zkoušek a vyhodnocení vzorků 

1) Vyhodnocení svařovacího proudu 

2) Statická zkouška střihem 

3) Měření průměrů svarových čoček 

4) Metalografická zkouška: zkouška makrostruktury 

Tab. 9 Rozdělení svařených vzorků podle času a teplot v peci 

 4,5-6 min. 6,1-7,5 min. 7,6-9 min. 9,1-12 min. 12,1-15 min. 

774-827°C R5a, R9a R2a R6a R3a, R3b, R4a  

828-879 °C R5b, R13a R2b, R14a R6b, R10a R4b, R7a  

880-895 °C R9b   R11a R8a, R12a 

896-915 °C R13b R14b R10b R15a R16a 

916-929 °C    R7b R8b 

930-966 °C    R11b, R15b R12b, R16b 

 

7.3 Svařovací pracoviště 

Svařování proběhlo v laboratoři odporového svařování na ČVUT. Samotné svařování se 

uskutečnilo na odporovém lisu od firmy Dalex, typ Mega 2, lis je na Obr. 20. Tento lis má 
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řídící jednotku SER a software SER MEGA. Systém na měření parametrů umožňuje 

monitorovat skutečné svařovací parametry. Pro ovládání svařování byl použit nožní spínač.  

 

Obr. 20 Odporový lis MEGA 2 

Tab. 10 Štítek odporového lisu MEGA 2 

 

 

 

 

 

Typ SM 677  66 1 

Sériové číslo AZM/N- 33887 

Jmenovitý výkon 180 kVA= 180 kW 

Jmenovité primární 

napětí 
400 V 

Svařovací výkon 270 kVA=270 kW 

Napětí naprázdno Od 0 do 9 V 

Zkratový proud 38 kA 

Max. svařovací proud 30 kA 

Průtok chladicí vody 12 l/min 

Přítlačná síla elektrod Od 20 do 600 daN 

Hmotnost 615 kg 
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Obr. 21 Schéma svařovaných dílců 

 

Obr. 22 Ukázka svařeného vzorku 

7.4 Elektrodové čepičky 

Během svařovacího procesu byly použity tři páry elektrodových čepiček (horní a dolní 

elektroda) s označením 39D 1978-1. Geometrie elektrodových čepiček je na Obr. 23.  

První výměna elektrodových čepiček proběhla po svaru číslo 59 a druhá výměna proběhla po 

svaru číslo 157. Během svařovacího procesu bylo vytvořeno 258 svarů včetně učících svarů, 

které proběhly na velkém zkušebním plechu.  

 

Obr. 23 Geometrie elektrodových čepiček 39D 1978-1 [36] 
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7.5 Vyhodnocení svařovacího proudu  

Všechny vzorky byly svařeny stejnými nastavenými parametry bez regulace svařovacího 

procesu. Naměřené svařovací parametry byly poté porovnávány s nastavenými parametry, 

které byly nastaveny na začátku celého procesu svařování (Tab. 11). Během svařování čas 

zůstal konstantní, přítlačná síla se neměnila a svařovací proud se lišil od nastaveného, 

naměřený proud byl poté vyhodnocován. Graf 1 (strana 38) zobrazuje naměřené hodnoty 

svařovacího proudu. Graf 1 ukazuje, že svařovací proud má ze začátku stoupající tendenci  

v průměru o 140 A, a od času 6,1-7,5 min., po kterém byly plechy svařeny, hodnota klesne. 

Největší rozptyl hodnot je vidět u vzorků, které byly tepelně zpracovány v peci v rozmezí  

7,6-9 min. a v rozmezí 12,1-15 min., kde nám průměrná hodnota svařovacího proudu 

v porovnání časovým úsekem 4,5-6 min.klesla až o 550 A.  

Tab. 11 Optimalizované parametry na začátku svařování 

Fs [kN] ts [ms] Is [%] 

2,5 280 28,5 

 

 



   

 

 

38 

 

Graf 1 Hodnoty svařovacího proudu 
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7.6 Statická zkouška střihem 

Statická zkouška střihem byla provedena v laboratořích ústavu strojírenské technologie na FS 

ČVUT v Praze. Zkouška byla provedena na trhacím stroji LabTest 5.100SP1, který je na 

Obr. 24 vlevo. Výsledkem této zkoušky byla maximální síla F [kN] na přetržení svarového 

spoje. Poté velikost změřené svarové čočky by neměla překročit hodnotu 3,5 · √t,  

viz. rovnice (4). 

 

Obr. 24 Trhací stroj LabTest 5.100SP1 (vlevo) a vzorek po statické zkoušce (vpravo) 

Tab. 12 Technické data zkušebního stroje LabTest 5.100SP1+Štítek trhacího stroj 

Technická data 5.100SP1  Typ stroje LabTest 5.100SP1 

Jmenovité zatížení [kN] 100  Výrobní číslo 28/11 

Max. zkušební rychlost 

[mm/min] 
600  Napětí 3x230 V; 50/60 Hz 

Přesnost řízení rychlosti [%] 600  Hmotnost 840 kg 

Rozlišení příčníku [µm] 1  Rok výroby 2011 

Tuhost rámu [mm/N] 1,6x 10-6  Příkon 2200 VA 

Rozpětí sil [kN] 500-600    

Přesnost měření síly [%] 
± 0,3 z hodnoty 

rozsahu 
   

Přesnost dráhy [µm] 1 – ČSN EN ř513    

Přesnost měření napětí [%] ±0,5 průtahoměru    
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Graf 2 (strana 41) ukazuje, že maximální síla na přetržení svarového spoje má při krátkých 

časových ohřevech v průměru stejnou hodnotu, poté následuje pokles maximální síly na 

přetržení a v posledním časovém úseku nastává nárůst maximální síly na přetržení.  

Velikosti sil pro přestřižení svaru byly hodně podobné pro všechny zkoumané svary,  

větší rozptyl sil je vidět u svarů na plechách, které byly tepelně zpracovávány v peci 

v rozmezí 9,1-12 min. Od prvního časového úseku, kde byla průměrná hodnota na přetržení 

11,96 kN, nám hodnota mezi prvním a posledním úsekem, vzrostla v průměru o 0,185 kN. 
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Graf 2 Maximální síla na přetržení 
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7.7 Měření průměrů svarových čoček 

Měření průměrů svarových čoček probíhalo pomocí posuvného měřítka (Obr. 25)  

s maximálním rozsahem měření 150 mm a přesností 0,05 mm.  

 

Obr. 25 Posuvné měřítko s přesností 0,05 mm 

 

Obr. 26 Průměr svarové čočky 

U každého vzorku byl změřen největší a nejmenší průměr svarové čočky a následně 

vypočítán aritmetický průměr svarové čočky, rovnice (3). Tvar svarového spoje by měl být 

co nejvíce symetrický. 

 
𝑎+𝑏

2
= 𝑑  [mm] (3) 

Graf 3 (strana 44) ukazuje, že průměry svarových čoček mají v průměru stejné hodnoty. 

V porovnání mezi prvním a posledním časovým úsekem nám průměrná hodnota svarové 

čočky vzrostla o 0,28 mm. Minimální průměr svarové čočky je dán rovnicí (4). 
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𝑑 = 3,5 · √t  [mm] (4) 

kde t je tloušťka plechu, v tomto případě už zmiňovaných 1,1 mm. Minimální průměr 

svarové čočky by měl být tedy 3,67 mm. Všechny průměry svarových čoček jsou vyhovující.
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Graf 3 Průměry svarových čoček 
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7.8 Metalografická zkouška (zkouška makrostruktury)  

Z každé sady vzorků se stejným tepelným zpracováním byl vybrán vždy jeden svařený 

vzorek a z něho byl zhotoven metalografický výbrus. Metalografické výbrusy byly zhotoveny 

v laboratořích na ústavu strojírenské technologie, FS ČVUT v Praze. Na tuto zkoušku byly 

použity stroje Labotom-3 (Obr. 27 vpravo), CitoPress-1 (Obr. 27 vlevo), brusné papíry 

a fén. Dělení vzorků bylo provedeno pomocí metalografické pily se silným chlazením 

Labotom-3 od firmy Struers. Zpracování jednotlivých vzorků, které byly vybrány, proběhlo 

na metalografickém lisu CitoPress-1 od firmy Struers. Leštění a broušení vzorků bylo 

provedeno pomocí brusných papírů. Fén byl použit na uschnutí vzorku po leptání. 

Výsledky metalografických výbrusů jsou v Tab. 13. Je vidět, že většina vzorků obsahuje 

vnitřní vadu ve svarové čočce. Oblast optimálních svařovacích parametrů je pro 

vysoko-pevnou ocel 22MnB5 je velmi malá, proto je velmi obtížné najít takové svařovací 

parametry, které by vedly ke kvalitnímu svařování. To je hlavní důvod vzniku vnitřních vad. 

Na Obr. 28 je vidět příklad vnitřní vady (staženiny) svaru R16a.  

 

Obr. 27 Metalografický lis CitoPress (vlevo), metalografická pila Labotom-3 (vpravo) 

 

Obr. 28 Příklad vnitřní vady (staženiny) 
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Tab. 13 Výsledky metalografických výbrusů

 

 
4,5-5,9 min. 6,0-7,5 min. 7,6-9 min. 9,1-12 min. 12,1-15 min. 

774-827 °C 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

828-879 °C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

880-895 °C 

 

 

   

 
 

 

 

 

896-915 °C 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

916-929 °C 

 
 

 
 

  

 

 

 

930-966 °C 

    

 

 
 

 

 

 



   

 

 

47 

 

8 Závěr 

Bakalářská práce byla zaměřena na bodové svařování elektrickým odporem. V teoretické 

části byla rozebrána problematika odporového bodového svařování se zaměřením na výrobu 

automobilových karoserií. Právě metodou odporového bodového svařování se na karoserii 

automobilu vyrobí 4500-5000 bodových svarů. Dále byly popsány materiály pro 

automobilový průmysl se zaměřením zejména na vysoko-pevné oceli, zejména na materiál 

22MnB5 a na závěr byly popsány povrchové úpravy vysoko-pevných ocelí. Oceli 22MnB5 se 

díky své vysoké pevnosti využívají na výrobu bezpečnostních dílů karoserie automobilu. 

Tyto ocele mají na sobě povrchovou vrstvu Al-Si, která se používá pro ochranu oceli před 

oxidací během ohřevu. Tato povrchová vrstva je odolná i proti nízkoteplotní korozi.  

V experimentální části bylo bodově svařeno od každého tepelného zpracování série 5 vzorků 

o tloušťce 1,1 mm. Na svarových spojích byly následně provedeny zkoušky a vyhodnocení 

svařovacích parametrů (vyhodnocení svařovacího proudu, statická zkouška střihem, měření 

průměrů svarových čoček, metalografická zkouška-zkouška makrostruktury).  

Hlavním cílem bakalářské práce bylo ověřit, zda a jak různé teploty a doby výdrže na teplotě 

při ohřevu ovlivňují svařovací proces. Změřit skutečné svařovací parametry a porovnat je  

s nastavenými parametry. 

Ze všech provedených zkoušek a následných vyhodnocování svařovacích parametrů bylo 

prokázáno, že teplota a čas ohřevu před tvářecí operací ovlivňuje svařovací proces. Pokud se 

prodlouží doba ohřevu na 12,1-15 min. poklesne svařovací proud o 550 A. Současně dochází 

k většímu rozptylu naměřených hodnot. Ačkoli vliv na velikost svarové čočky vliv prokázán 

nebyl, na maximálních silách na přetržení svarové čočky je ale vidět,  

že při dobách výdrže na teplotě 12,1-15 min., se výrazně zvýší rozdíl v únosnosti  

a to o 0,185 kN. Nebezpečnou hranicí pro dobu výdrže na teplotě se ukázalo být 12,1-15 min.
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