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Anotace 

BUKOWSKI, Michal. Indukční jiskra nastavitelné energie. [s.l.], 2008. 45 s. VŠB-Technická 

univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrství. Bakalářská práce. 

 

Klíčová slova: jiskra, elektrický výboj, energie, iniciace. 

 

 Cílem bakalářské práce je návrh, realizace a následné zhodnocení zdroje indukční 

jiskry o nízké a regulovatelné energii k iniciaci hořlavých plynů a par hořlavých kapalin ve 

výbuchové komoře pro potřeby protivýbuchové laboratoře Fakulty bezpečnostního 

inženýrství VŠB- Technické univerzity Ostrava. V teoretické části jsou uvedeny základní 

poznatky o elektrických jiskrách a iniciaci výbušných směsí s důrazem na iniciaci elektrickým 

jiskrovým výbojem. Praktická část se zabývá návrhem, realizací a následným zhodnocením 

zařízení pro vytváření indukční jiskry nastavitelné energie. 

 

 

Abstract 

BUKOWSKI, Michal. The Inductive Spark with Adjustable Energy Levels. [s.l.], 2008. 45 s. 

VSB – Technical University of Ostrava. Faculty of Safety Engeneering. Bachelor thesis. 

 

Key words: spark, electric discharge, energy, initiation 

 

 The main objective of the bachelor thesis is design, realization and follow-up review 

of inductive spark source of low and adjustable energy for initiation of combustible gases and 

liquid vapours in the explosion chamber for needs of VSB – Technical University of Ostrava 

Faculty of Safety Engeneering antiexplosion laboratory. There are basic knowledge about 

electric sparks and initiation of explosive mixtures in the theoretical part emphasize on 

iniciation with electric spark discharge. Practical part deals with the design, realization and 

follow-up review of the device for producing inductive spark of adjustable energy.   
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Použité pojmy a jejich vysvětlení podle ČSN EN 1127-1 

� Výbuch: náhlá oxidace nebo rozkladná reakce vyznačující se vzrůstem teploty, tlaku 

nebo vzrůstem obou těchto veličin, 

� Rozsah výbušnosti: rozsah koncentrace hořlavé látky ve vzduchu, při které může 

nastat výbuch, 

� Meze výbušnosti: meze rozsahu výbušnosti, 

� Dolní mez výbušnosti LEL (lower explosion limit): dolní mez rozsahu výbušnosti, 

� Horní mez výbušnosti UEL (upper explosion limit): horní mez rozsahu výbušnosti, 

� Minimální iniciační energie MIE (minimum ignition energy): nejnižší 

nahromaděná elektrická energie v kondenzátoru, která je při vybití právě schopna 

vyvolat iniciaci nejsnadněji zápalné atmosféry při stanovených zkušebních 

podmínkách, 

� Teplota vznícení hořlavého plynu nebo hořlavé kapaliny tvzníc (ignition 

temperature of a combustible gas or of a combustible liquid): nejnižší teplota 

horké stěny, určená za stanovených zkušebních podmínek, při které dojde ke vznícení 

směsi plynu nebo páry se vzduchem, 

� Minimální teplota vznícení oblaku rozvířeného prachu tr
min (minimum ignition 

temperature of a dust cloud): nejnižší teplota horkého povrchu, při které dojde ke 

vznícení nejsnadněji zápalné směsi prachu se vzduchem při stanovených zkušebních 

podmínkách, 

� Minimální teplota usazené vrstvy prachu tu
min (minimum ignition temperature of 

a dust layer): nejnižší teplota horkého povrchu při které dojde ke vznícení v usazené 

vrstvě prachu při stanovených zkušebních podmínkách, 

� Výbuchové parametry: ukazatele výbušnosti stanovené standardizovanými 

zkušebními postupy, 

� Výbuchový tlak pvýb: tlak vznikající v uzavřené nádobě při výbuchu výbušné 

atmosféry o dané koncentraci, 

� Rychlost narůstání výbuchového tlaku 








dt

dp
výb: směrnice tečny v inflexním bodě 

výbuchové křivky (závislost tlaku na čase při dané koncentraci v uzavřené nádobě), 
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� Maximální výbuchové parametry: maximální výbuchový tlak pmax, maximální 

rychlost narůstání výbuchového tlaku 








dt

dp
max a kubická konstanta KG resp. Kst jsou 

měřítkem energie resp. výkonu dané výbušné směsi, 

� Maximální výbuchový tlak pmax (maximum explosion pressure): maximální tlak 

vznikající v uzavřené nádobě při výbuchu výbušné atmosféry za stanovených 

podmínek zkoušky (při optimální koncentraci směsi),   

� Maximální rychlost narůstání výbuchového tlaku 








dt

dp
max (maximum rate of 

explosion presure rise): maximální hodnota nárůstu tlaku za jednotku času při 

výbuchu všech výbušných atmosfér v rozsahu výbušnosti hořlavé látky v uzavřené 

nádobě za stanovených zkušebních podmínek. [3] 
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1 Úvod 

Elektrická jiskra je jedním ze základních iniciačních zdrojů hořlavých souborů. 

Obecně rozlišujeme elektrickou jiskru indukčního a kapacitního charakteru. Samozřejmostí 

je, že i zdroje indukční jiskry se vždy budou vyznačovat jistou velmi nízkou hodnotou 

kapacity a obráceně. Jedná se ale o obvody ve kterých indukční či kapacitní charakter 

jednoznačně převažuje. Indukční jiskra je vhodná zejména k iniciaci hořlavých plynů a par 

hořlavých kapalin, k iniciaci prachových směsí se obvykle využívá kapacitní jiskry.  
 

V praxi se velmi často setkáváme s výbušnými soubory, které mají velmi nízkou 

minimální iniciační energii jako jsou např. uhlovodíky a jejich deriváty. Z této skutečnosti 

plyne požadavek na iniciační zdroj ve formě indukční jiskry o velmi malých energetických 

hodnotách k iniciaci právě takovýchto specifických hořlavých souborů zejména za účelem 

zjišťování hodnot jejich minimální iniciační energie . 
 

Znalost hodnoty minimální iniciační energie je podstatná z ohledem na posuzování 

potenciálního nebezpečí iniciace hořlavých souborů elektrostatickými a indukovanými výboji. 

Zjišťování hodnot této energie je v České republice v podstatě neřešenou otázkou, hodnoty 

minimální iniciační energie jsou většinou pouze přejímány ze zahraniční literatury, kdy je 

nutno vždy uvažovat také podmínky, při kterých byly tyto hodnoty zjištěny. Určení přesné 

hodnoty této energie pohybující se řádově v mJ či dokonce µJ je dosti komplikovanou 

záležitostí zejména z důvodu, že tato energie není závislá pouze na parametrech zdroje ale 

závisí na celé řadě dalších faktorů.  
 

Cílem této bakalářské práce je navrhnout, zrealizovat a následně zhodnotit zařízení pro 

vytváření indukční jiskry o nastavitelné energii pro potřeby protivýbuchové laboratoře 

Fakulty bezpečnostního inženýrství VŠB- Technické univerzity Ostrava. Žádoucí je aby byla 

energie jiskry dostatečně nízká, řádově v mJ, její hodnota nastavitelná v určitém rozsahu a při 

daném nastavení konstantní. 
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2 Teoretický rozbor elektrické jiskry 

 Vnějším vzhledem se jiskra podobá krátkou dobu trvajícímu elektrickému oblouku. Je 

tvořena několika výbojovými kanály, které mají poměrně malý průřez a vyzařují velmi 

intenzivní světlo. Všechny kanály vycházející z jedné elektrody nemusí  končit na druhé 

elektrodě, ale mohou také končit ve vzduchu. Přeskok jiskry je provázen poměrně velikým 

hlukem. Je to způsobeno vytvořením rázové vlny ve vzduchu při vzniku výbojové dráhy 

jiskry. Jiskru zařazujeme do samostatných výbojů, i když její časové trvání je velmi krátké. 

Ve většině případů nepotřebuje jiskra vnější zdroj, který by ionizačními pochody vytvářel 

elektrické náboje ve výbojové dráze. Dobu vytváření, trvání a zániku jiskry rozdělujeme do 

čtyř etap: 

� zapálení jiskry, 

� vytvoření výbojového kanálu s vysokou teplotou, tj. vytvoření výbojového plazmatu, 

� zvětšování výbojové dráhy (tato etapa vzniká pouze v případě, je-li zdrojem elektrické 

energie kondenzátor), 

� zánik jiskry, kdy výbojová dráha zaniká vyzářením energie, která v ní byla 

nahromaděna. [4] 
 

Doba vytváření jiskry se měří od okamžiku přiložení napětí dostačujícího k zapálení 

jiskry. Tato doba je ve většině případů velmi krátká a můžeme ji rozdělit do dvou částí: 

� zpoždění zapalovacího procesu, 

� vlastní doba vytváření jiskry. [4] 
 

Zpoždění zapalovacího procesu nazýváme dobu, ve které se po připojení napětí na 

elektrody nezačne vytvářet jiskra. Je to doba, za kterou vznikne v prostoru mezi elektrodami 

první elektrický náboj nutný pro vznik výboje. Zpoždění zapalovacího procesu závisí na dvou 

pravděpodobnostních procesech:  

� proces, který je dán pravděpodobností výskytu náboje ve výbojové dráze, 

� proces, který je dán pravděpodobností vzniku ionizačního pochodu vytvářejícího 

elektrické náboje. [4] 
 

Elektrický výboj může vzniknout uvolněním elektronu z katody fotoelektrickým 

jevem, případně ionizací plynu mezi elektrodami kosmickým nebo radioaktivním zářením. 

Časy, za které vznikne první ionizační pochod jsou rozdílné, i když poměry na jiskřišti jsou 
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stále stejné. Střední doba zapalovacího procesu závisí na několika činitelích. Hlavními z nich 

jsou: 

� intenzita ionizačního záření,  

� velikost přiváděného napětí, které musí být vyšší než zapalovací napětí jiskry. [4] 
 

Dobu zpoždění můžeme zkrátit ozařováním jiskřiště ultrafialovými paprsky nebo 

rentgenovým zářením. Ozářením s dostatečnou intenzitou může být doba zpoždění snížena až 

na nulu. Doba vlastního vytvoření jiskry je určena časem, který uplyne mezi začátkem 

vytvoření první elektronové laviny a vznikem výbojové dráhy spojující vodivě obě elektrody. 

Tento čas není statitické povahy, ale závisí pouze na parametrech výboje. [4] 
 

Jiskra představuje určitou formu samostatného výboje, protože nevyžaduje působení 

ionizačního činidla, avšak je to výboj nestabilní a nestacionární. Jiskrový výboj se může 

vyvinout v případě nehomogenního elektrického pole z koróny, která představuje určitou 

formu samostatného výboje a to nestacionárního, avšak stabilního. Přitom rozumíme 

stabilním výbojem takový výboj, který je možno udržet po libovolnou dobu a stacionárním 

takový, jehož parametry jsou časově nezávislé. [7]  
 

 Jiskra vznikne, když intenzita elektrického pole mezi elektrodami je větší než 

počáteční intenzita elektrického pole potřebná ke vzniku koróny. Po vytvoření vodivé dráhy 

se začne vytvářet plazma jiskrového výboje. Doba vytváření plazmatu jiskry je řádově 10-8 s. 

Za tuto dobu musí být plyn ve výbojové dráze zahřát na vysokou teplotu. Další podmínkou 

vzniku jiskry je velký vnitřní odpor zdroje, při malém vnitřním odporu zdroje vznikne oblouk. 

Fotografickým studiem vytváření výbojové dráhy bylo zjištěno, že nevzniká pouze jedna 

jiskra, ale celý sled dílčích jisker následujících za sebou ve velmi krátkých časových 

intervalech. [4] 
 

 Poněvadž jiskra vzniká při tlacích rovných tlaku atmosférickému nebo vyšších, musí 

být zapalovací napětí jiskry, nazývané průrazné napětí, velké. Po přemostění výbojové dráhy 

mezi elektrodami kanálem jiskry klesne následkem velké ionizace ve výbojovém kanálu 

odpor, a tím i napětí na elektrodách, na velmi malou hodnotu. Je-li vnitřní odpor zdroje 

elektrické energie velký, zanikne výboj po průchodu krátkého proudového impulsu. Časový 

průběh napětí a proudu je pro tento případ schématicky znázorněn na obrázku 2.1. Po 

zaniknutí výbojového plazmatu se zvýší napětí na elektrodách na původní hodnotu a jiskra se 

opakuje vytvořením nového výbojového kanálu. Doba opětovného zvýšení napětí je tím větší, 

čím větší je kapacita kondenzátoru tvořeného elektrodami výboje a dielektrikem mezi nimi. 
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Stejného účinku dosáhneme připojením kondenzátoru paralelně k elektrodám. Čím je jeho 

kapacita větší, tím je čas mezi přeskokem dvou po sobě následujících dílčích jisker delší. 

Připojení kondenzátoru má za následek zvětšení intenzity jiskry a všech průvodních jevů. 

Poněvadž výbojovým kanálem prochází větší množství elektrické energie, amplituda a doba 

proudového impulsu jsou větší. [4] 
 

 
Obrázek 2.1: Časový průběh napětí a proudu jiskry. [4] 

 

2.1 Vliv elektrod a jejich vzdálenosti 

Pro vznik jiskry je nezbytné, aby napětí na elektrodách bylo vyšší než počáteční 

napětí. Počáteční napětí je takové,  při němž začne výbojovou drahou protékat proud a objeví 

se světelné úkazy. Toto napětí se nazývá průrazným napětím a příslušná intenzita elektrického 

pole se nazývá průraznou intenzitou. Jejich velikost závisí na následujících parametrech: 

� druh a geometrický tvaru elektrod,  

� uspořádání elektrod a rozdělení napětí na nich vzhledem k zemi, 

� vlastnosti a tlak plynu ve výbojové dráze. [4] 
 

Zvyšuje-li se napětí mezi dvěma vodiči ve vzduchu za normálního tlaku, vznikne při 

malých vzdálenostech vodičů ihned jiskra, kdežto při větších vzdálenostech vznikne nejdříve 

koróna a následně při dostatečně vysokém napětí jiskra. V prvním případě je počáteční napětí 

současně napětím průrazným, kdežto v druhém případě je průrazné napětí rovno meznímu 
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napětí jiskry. Koróna má charakteristiku stoupající, jakmile nastane průraz, vznikne jiskra, 

která již má charakteristiku klesající. Tato charakteristika přechodu koróny v jiskru je 

graficky znázorněna na obrázku 2.2. [4] 
 

koróna jiskra

 
Obrázek 2.2: Charakteristika přechodu koróny v jiskru. [4] 

 

2.2 Vliv prostředí mezi elektrodami 

Na počáteční napětí, jehož hodnota musí být překonána aby mohlo dojit ke vzniku 

jiskry mají vliv tyto parametry: 

� doskok (vzdálenost elektrod), 

� tlak plynu. 

Toto napětí je dáno křivkou Paschenova zákona ve tvaru: 
 

Up= f(p·d)     [kV] (2.1) 

kde 

p tlak plynu [torr], 

d doskok [cm]. [4] 
 

Paschenův zákon tedy říká, že v určitém plynu je počáteční napětí stejné, pokud je 

stejný součin tlaku plynu a doskoku. Tato závislost pro jiskřiště ve vzduchu je uvedena na 

obrázku 2.3. 
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Obrázek 2.3: Paschenův zákon pro jiskřiště ve vzduchu. [4] 

 

Při malých hodnotách součinu tlaku plynu a doskoku p·d průrazné napětí klesá a po 

průchodu minimem s rostoucí velikostí součinu p·d stoupá. Pro hodnoty p·d > 100 se napětí 

lineárně s tímto součinem zvyšuje. Poněvadž počáteční napětí při konstantní hustotě není 

ovlivněno teplotou, můžeme tvrdit, že závisí pouze na součinu doskoku a hustoty plynu, tj. 

závisí pouze na počtu molekul ve výbojové dráze. [4] 
 

Při snižování tlaku plynu nejprve průrazné napětí klesá, ale pouze do určité velikosti 

tlaku a při dalším snižování tlaku se opět rychle zvyšuje. Nejnižší průrazné napětí přísluší tím 

nižšímu tlaku, čím větší je vzdálenost elektrod. Z toho plyne, že při sníženém tlaku plynu 

musí být průrazné napětí vyšší než normální katodový úbytek. [4] 
 

Zmenšování vlhkosti plynu mezi elektrodami má za následek snižování průrazného 

napětí. K tomuto jevu dochází až do určité minimální hodnoty, kdy další zmenšení vlhkosti 

plynu má za následek opačný jev, tedy zvýšení průrazného napětí. [4] 
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3 Iniciace výbušných směsí 

Aby mohlo dojít k výbuchu, musí být k dispozici prostor, ve kterém se vyskytuje v 

potřebné koncentraci jemně rozptýlená hořlavá látka ve směsi s oxidačním prostředkem za 

přítomnosti dostatečně silného iniciačního zdroje. [3] 

3.1 Iniciační zdroje 

Iniciační zdroje dodávají energii potřebnou pro přípravu hořlavé látky a aktivizaci 

výbušného nebo hořlavého systému (souboru). Pro hodnocení iniciačních zdrojů se používají 

tyto technicko bezpečnostní parametry: 

� teplota vznícení hořlavého plynu nebo par hořlavé kapaliny tvzníc ve °C, 

� minimální teplota vznícení oblaku rozvířeného prachu tr
min ve °C, 

� minimální teplota vznícení usazené vrstvy prachu tu
min ve °C, 

� indukční perioda τI v s nebo v ms (přípravná doba hořlavého nebo výbušného souboru 

ke vznícení), 

� minimální iniciační energie MIE v J. [3] 
 

Energetický zdroj EZ o energii EEZ se může stát iniciačním zdrojem, jestliže je 

splněno: 

tEZ > tMIN  nebo  tEZ > tvzníc (3.1) 

τEZ > τI (3.2) 

EEZ > MIE (3.3) 
 

Nebezpečí iniciace tedy nehrozí, jestliže je splněna podmínka alespoň jedné z následujících 

nerovnic: 

tEZ < kB1 ·  tMIN  nebo  tEZ < kB1 ·  tvzníc (3.4) 

τEZ < kB2 ·  τI (3.5) 

EEZ < kB3 ·  EI, MIN    (3.6) 
 

kde 

tEZ teplota energetického zdroje [°C],  

τEZ doba po kterou energetický zdroj má 

teplotu vyšší než tMIN resp. tvzníc [s], 

EEZ energie energetického zdroje [J], 

kB1, kB2, kB3 bezpečnostní koeficienty [-]. [3] 
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Iniciačním zdrojem daného hořlavého systému se může stát předmět nebo látka, které 

má určitou teplotu a je schopna po určitou dobu odevzdávat potřebné množství energie 

příslušného druhu. Iniciační zdroj je vždy vztažen k určitému výbušnému nebo hořlavému 

systému, k určité látce. Z praktického hlediska je možno dělit iniciační zdroje na dva druhy: 

� teplo (plamen, horké povrchy, mechanické jiskry), 

� elektrické jiskry. [3] 

3.2 Vliv iniciační energie na meze výbušnosti a na průběh výbuchu 

Rozsah výbušnosti se s rostoucí iniciační energií rozšiřuje, přičemž se zejména horní 

mez výbušnosti posouvá k vyšším hodnotám, jak je uvedeno na příkladu směsi metanu se 

vzduchem na obrázku 3.1. Meze výbušnosti se běžně stanovují při pokojové teplotě, 

atmosférickém tlaku a standardní iniciační energii, která je u plynů a par Ei= 10 J a u prachů 

Ei= 10 KJ. [3] 
 

2

1

0

-1

-2

-3

-4

CH4

LEL UEL

 
Obrázek 3.1: Vliv velikosti iniciační energie na meze výbušnosti směsi metanu se vzduchem. [3] 

 

Iniciační energie má vliv také na průběh výbuchu. S rostoucí iniciační energií se 

zvyšuje zejména maximální rychlost narůstání výbuchového tlaku. Nízkou iniciační energií se 

některé směsi nedají iniciovat. Při zkoušení vlastností směsí se používá tzv. standardní 
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iniciační energie, avšak tato energie u některých směsí k iniciaci nestačí a proto je pak nutno 

použít energie vyšší, aby nebyly omylem tyto směsi považovány za nevýbušné. [3] 

3.3 Minimální iniciační energie 

Minimální iniciační energie je nejmenší energie kapacitní jiskry, která je schopna 

zapálit nejsnadněji iniciovatelnou směs hořlavé látky s oxidačním prostředkem. Znalost 

hodnot této veličiny je důležitá pro posuzování potenciálního nebezpečí iniciace hořlavých 

plynných směsí elektrostatickými a indukovanými výboji. Hodnota minimální iniciační 

energie je rovněž podkladem pro zatřídění látky do třídy jiskrové citlivosti dle ČSN 33 2030. 

Jednotlivé třídy jiskrové citlivosti a jím odpovídající hodnoty minimální iniciační energie jsou 

uvedeny v tabulce 3.1. [6] 

  
Tabulka 3.1: Rozdělení látek do tříd jiskrové citlivosti dle ČSN 30 2030. [6] 
Třída citlivosti Minimální iniciační energie MIE [mJ] 

1 do 0,025 

2 od 0,025 do 0,2 

3 od 0,2 do 4 

4 od 4 do 20 

5 vetší než 20 

 

Hodnoty minimálních iniciačních energií směsí hořlavých látek s oxidačními 

prostředky se v různých literaturách nepatrně liší. Hodnoty této veličiny se získávají využitím 

nejrůznějších laboratorních metod, přičemž podmínky při kterých jsou tyto metody 

realizovány mohou být odlišné, což je v důsledku zdrojem jejich odchylek při vzájemném 

porovnávání. Tyto hodnoty jsou tedy pouze orientační a je nutno brát vždy v úvahu i 

podmínky, při kterých byly tyto hodnoty zjištěny. V tabulce 3.2 jsou uvedeny orientační 

hodnoty minimálních iniciačních energií několika vybraných látek. 

 
Tabulka 3.2: Minimální iniciační energie vybraných látek. [5, 1] 

Název látky Minimální iniciační energie MIE [mJ] 

acetaldehyd 0,37 

aceton 1,15 

acetylen 0,017 

benzen 0,2 

benzín 0,8 
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butan 0,25 

cyklohexan 0,22 

etan 0,24 

etylén 0,07 

metan 0,28 

metanol 0,14 

propan 0,25 

propylen 0,28 

toluen 0,24 

vodík 0,011 
 

3.4 Mechanismus iniciace výbuchu elektrickým jiskrovým výbojem 

Měřením jasu ve výbojovém kanálu a odhadnutím uvolněné energie v její dráze bylo 

zjištěno, že teplota plynu v tomto bodě přesahuje 10 000 °C. Uvolňováním elektrické energie 

v jiskrách vzniká významné lokální zvýšení teploty v malém objemu mezi elektrodami. 

Dochází k prudké termické disociaci a ionizaci molekul plynu a to vede k rychlejší chemické 

reakci (hoření). Nemusí však vždy dojít k trvalému rozšíření plamene. Hořlavá směs musí být 

zapálena pouze elektrickou jiskrou, která uvolní minimální množství energie nutné k rozšíření 

hoření do celého objemu. K tomuto problému se vztahují dvě teorie: 

� teorie řetězové reakce, 

� teorie tepelného výbuchu. [2] 
 

Teorie řetězové reakce je založena na skutečnosti, že při zvětšování vybíjecího proudu 

se zvyšuje množství ionizovaných a nabuzených částic jako jsou volné atomy a radikály 

vznikající v prostoru výboje. Tyto aktivní částice difundují do hořlavé směsi a vyvolávají 

řetězovou reakci. Předpokládá se, že rychlost reakce je přímo úměrná koncentraci aktivních 

částic. Příčinou samovolného zrychlování reakce je stoupání teploty, rozštěpení řetězce nebo 

společné působení obou faktorů. Z této teorie však nevzešla žádná matematická metoda což 

má za následek nemožnost ověření experimentálními údaji. [2] 
 

Teorie tepelného výbuchu vychází ze Zeldovičova modelu tepelného výbuchu. 

Jiskrový výboj je nahrazen bodovým náhle působícím zdrojem tepla, který v časovém 

okamžiku t= 0 s uvolní energii. Přitom se rovnoměrně zahřeje objem plynu tvaru koule o 

poloměru r na teplotu odpovídajícímu dodanému teplu. Záleží na množství ohřátého plynu a 
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jeho měrné tepelné kapacitě. V důsledku tepelné vodivosti v tomto objemu se nashromážděné 

teplo odvádí do okolních vrstev, čímž dojde ke snížení teploty v původním objemu, ale ve 

vrstvách k jejímu navýšení. [2] 
 

V hořlavé plynné směsi je ochlazování plynu zpomalováno uvolňováním tepla 

chemické reakce. Když teploty v kulovém objemu klesnou až na hodnoty, které leží v 

blízkosti teploty hoření, nastane rovnovážný stav. V tomto stavu se množství tepla 

uvolňovaného rovná odváděnému. Vzniknou tím podmínky, které jsou analogické k hoření na 

čele plamene. [2] 
 

Z praktických měření vyplývá, že děj iniciace probíhá podle výše uvedených teorií 

současně. Při jiskrovém výboji je energie jiskry rozdělena jak na teplo tak i na ionizaci za 

vzniku volných radikálů, které mají výrazný vliv na rychlost probíhající následné chemické 

reakce. [2] 
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4 Návrh a realizace zařízení pro vytváření indukční jiskry  

Hlavním účelem návrhu a následného zkonstruování zařízení pro vytváření indukční 

jiskry je jeho využití pro iniciaci výbušných směsi v rámci protivýbuchové laboratoře Fakulty 

bezpečnostního inženýrství VŠB- Technické univerzity Ostrava. Základní požadavky na zdroj 

indukční jiskry: 

� nízká energie jiskry (řádově v mJ) k iniciaci hořlavých plynů a par hořlavých kapalin 

ve výbuchové komoře, 

� velikost energie regulovatelná v daném rozsahu a její hodnota při nastavení 

konstantní, 

� spolehlivost, bezpečnost, mobilnost a nepříliš složitá konstrukční náročnost daného 

zařízení. 
 

Nejvhodnějším způsobem, jak vytvořit indukční jiskru dané energie je využití 

vysokonapěťové cívky, která je schopna akumulovat energii do vlastního magnetického pole 

pomocí obvodu s nízkým napětím a předat ji s co nejmenšími ztrátami do obvodu s vysokým 

napětím. Je tedy nutné zajistit napájení obvodu s vysokonapěťovou cívkou stejnosměrným 

napětím, které bude možno regulovat v daném rozsahu a tím měnit hodnotu napětí přiváděnou 

na vstup této cívky. Blokové schéma navrženého zařízení pro vytváření indukční jiskry 

nastavitelné energie je uvedeno na obrázku 4.1 a skládá ze tří základních částí: 

� zdroj elektrické energie, 

� regulátor zdroje elektrické energie, 

� obvod pro vytváření indukční jiskry. 
 

 

 
Obrázek 4.1: Blokové schéma zařízení pro vytváření indukční jiskry nastavitelné energie. 

 

4.1 Zdroj elektrické energie 

První částí zařízení je zdroj elektrické energie na jehož vstup je přiváděno síťové 

napětí 230 V/ 50 Hz. Hlavním úkolem tohoto elektrického obvodu je dosažení konstantního 

stejnosměrného napětí na jeho výstupu o velikosti 17 V. Schéma zapojení zdroje elektrické 

energie je uvedeno na obrázku 4.2.  
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Zdroj elektrické energie tvoří čtyři části: 

� transformátor, 

� usměrňovač, 

� filtr, 

� stabilizátor. 

 
Obrázek 4.2: Schéma zapojení zdroje elektrické energie. 

 

kde 

T1 transformátor s magnetickým jádrem,  

D1, D2, D3, D4 polovodičové diody, 

C1 kondenzátor, 

R1 rezistor, 

ZD1 zenerova dioda.  

4.1.1 Popis funkce zdroje elektrické energie 

Transformátor mění vysoké střídavé napětí na malé napětí a rovněž galvanicky 

odděluje zařízení od rozvodné sítě. Usměrňovač usměrní protékající proud a tedy i napětí na 

spotřebiči. Usměrňovač je řešen tzv. Graetzovým můstkem, který se skládá z polovodičových 

diod D1, D2, D3 a D4. Na výstupu usměrňovače je stejnosměrné pulzující napětí a proto je zde 

zařazen tzv. vyhlazovací filtr, který je v zapojení prakticky řešen elektrolytickým 

kondenzátorem C1. Tento kondenzátor plní tu funkci, že hromadí náboj a dodává jej do 

obvodu v okamžiku poklesu pulzujícího vstupního napětí k nule. Poslední částí obvodu zdroje 

je stabilizátor napětí, jehož úkolem je udržení konstantního výstupního napětí při kolísání 

napětí vstupního a při změně proudového odběru do spotřebiče. 
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4.2 Regulátor zdroje elektrické energie 

Regulátor je zařazen za zdroj napětí a na jeho vstup je ze zdroje přiváděno 

stejnosměrné napětí 17 V. Z jeho výstupu je pak možno odebírat napětí které je regulovatelné 

v rozsahu od 1,25 do 16 V. Schéma zapojení obvodu regulátoru je znázorněno na obrázku 4.3. 

 
Obrázek 4.3: Schéma zapojení regulátoru zdroje. 

 

kde 

D1, D2 polovodičové diody, 

C1, C2, C3 kondenzátory, 

R1 rezistor, 

IO1 integrovaný obvod, 

P1 potenciometr.  

4.2.1 Popis funkce regulátoru zdroje elektrické energie 

Základem regulátoru je integrovaný obvod LM350T, který je tvořen diskrétními 

polovodičovými prvky. Těmito prvky jsou regulovatelné stabilizátory napětí, které jsou 

schopny regulovat napětí na jeho výstupu v závislosti na napětí, které je přiváděno na jeho 

vstup. Integrovaný tranzistor je použit jako část napěťového děliče pro kontrolu výstupního 

napětí a následně dochází k porovnávání této hodnoty s hodnotou referenčního napětí za 

účelem přizpůsobení vstupní části tranzistoru. Tímto je dosaženo konstantního výstupního 

napětí, jehož hodnota je nastavitelná pomocí potenciometru P1. Při změně odporu tranzistoru 

dochází k zahřívání použitého integrovaného obvodu, což je prakticky řešeno spojením jeho 
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pláště s kovovou krabičkou ve které je zařízení umístěno a ta tedy plní funkci chladiče. 

Rozsah možné regulace napětí je dán typem použitého integrovaného obvodu. 

4.3 Obvod pro vytváření indukční jiskry 

Obvod pro vytváření indukční jiskry je zařazen za regulátor napětí, kdy je na jeho 

vstup přiváděno regulovatelné napětí v rozmezí od 1,25 do 16 V. Změnou napětí které je 

přiváděno na vstupní svorky obvodu lze regulovat v příslušném rozsahu charakter jiskry na 

výstupních elektrodách. Schéma zapojení obvodu pro vytváření indukční jiskry je uvedeno na 

obrázku 4.4.  

 

 
Obrázek 4.4: Schéma zapojení obvodu pro vytváření indukční jiskry. 

kde 

LVN vysokonapěťová cívka, 

S spínač, 

T tlačítko iniciace, 

V digitální voltmetr, 

E výstupní elektrody. 

4.3.1 Popis funkce obvodu pro vytváření indukční jiskry 

Vysoké napětí, potřebné pro vznik jiskry na elektrodách, je získáno 

elektromagnetickou indukcí, tedy rychlou změnou magnetického toku ve vysokonapěťové 

cívce LVN. Při sepnutí kontaktů stisknutím tlačítka T prochází primárním vinutím cívky proud, 

který vytváří elektromagnetické pole. Přerušením proudového obvodu rozpojením kontaktů 

při uvolnění tlačítka T se energie akumulovaná v magnetickém poli transformuje na 
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sekundární vinutí cívky. Při dosažení napětí potřebného k elektrickému průrazu mezi 

elektrodami dojde mezi těmito elektrodami ke vzniku jiskry. 
 

Energii magnetického pole je možno vyjádřit vztahem:  

( )

m

m
R

IN
RINW

2
2

2

1

2

1

2

1 ⋅
⋅=⋅Φ⋅=⋅⋅Φ⋅=      [J] (4.1) 

kde 

Φ  magnetický tok [T],  

N počet závitů [-], 

I elektrický proud [A], 

Rm magnetický odpor [H-1] . [8] 

4.4 Technické řešení zařízení pro vytváření indukční jiskry 

Technicky je zařízení provedeno ve dvou přístrojových skříňkách z železných plechů 

o tloušťce 1 mm. Rozdělení celkového zařízení do dvou částí je zejména z bezpečnostních 

důvodů, kdy je oddělena část napájená síťovým napětím 230 V/ 50 Hz od části s kterou je 

manipulováno a je napájena bezpečným stejnosměrným napětím 17 V. Celkový pohled na 

realizované zařízení je uveden na obrázku 4.5. 
 

 
Obrázek 4.5: Sestrojené zařízení pro vytváření indukční jiskry. 

kde 

1 přístrojová skříňka regulátoru a obvodu pro vytváření jiskry, 

2 přístrojová skříňka zdrojů. 

4.4.1 Přístrojová skříňka zdrojů 

V přístrojové skříňce zdrojů je umístěn zdroj elektrické energie k napájení obvodu pro 

vytváření jiskry a rovněž zdroj pro napájení digitálního voltmetru, který je řešen naprosto 
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stejně jak je uvedeno v kapitole 4.1 s tím rozdílem, že zde je na výstupu stejnosměrné napětí o 

velikosti 9 V. Připojení obou zdrojů k síti 230 V/ 50 Hz je zajištěno pomocí přístrojové 

vidlice vybavené proudovou pojistkou. Skříňka je rovněž vybavena vypínačem pro připojení 

k síti a DIN konektorem pro napájení přístrojové skříňky regulátoru a obvodu pro vytváření 

jiskry stejnosměrným napětím 17 V a napětím 9 V pro napájení voltmetru. Čelní a zadní 

pohled na realizovanou skříňku zdrojů je uveden na obrázcích 4.6 a 4.7.  
 

 
Obrázek 4.6: Čelní pohled na přístrojovou skříňku zdrojů. 

kde 

1 napájecí zdířka DIN, 

2 kontrolní LED dioda, 

3 vypínač. 
 

 
Obrázek 4.7: Zadní pohled na přístrojovou skříňku zdrojů. 

kde 

4 síťová vidlice s proudovou pojistkou. 

4.4.2 Přístrojová skříňka regulátoru a obvodu pro vytváření jiskry 

Skříňka regulátoru a obvodu pro vytváření jiskry je na svém vstupu rovněž vybavena 

napájecím DIN konektorem a vypínačem pro připojení zařízení k síti. V této skříňce je 

umístěn regulátor zdroje a také obvod pro vytváření indukční jiskry. Na přední panel této 

přístrojové skříňky je vyveden potenciometr k regulaci napětí přiváděného na vstupní část 
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vysokonapěťové cívky, tlačítko iniciace, výstupní svorky obvodu pro vytváření jiskry a 

displej digitálního voltmetru. Čelní a zadní pohled na realizovanou skříňku regulátoru a 

obvodu pro vytváření indukční jiskry je uveden na obrázcích 4.8 a 4.9. 
 

 
Obrázek 4.8: Čelní pohled na přístrojovou skříňku regulátoru o obvodu pro vytváření jiskry. 

kde 

1 displej digitálního voltmetru, 

2 výstupní svorky (elektrody), 

3 tlačítko iniciace, 

4 regulace napětí. 
 

 
Obrázek 4.9: Zadní pohled na přístrojovou skříňku regulátoru o obvodu pro vytváření jiskry. 

kde 

5 vypínač, 

6 napájecí zdířka DIN. 
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5 Rozbor výboje mezi elektrodami zařízení pro vytváření 

indukční jiskry nastavitelné energie 

Výboj mezi elektrodami je složitý fyzikální proces. Jako každý výboj závisí na 

vlastnostech zdroje napětí a na podmínkách v prostoru mezi elektrodami. 
 

Plyn je obecně složen z molekul, které se pohybují všemi směry a dochází k častým 

srážkám mezi nimi. Vlivem ionizačních činidel vznikají v plynech z původně neutrálních 

molekul ionty a elektrony. Část iontů rekombinuje s elektrony na elektricky neutrální 

molekuly. Za normálních podmínek je počet iontů nepatrný a proto se plyn chová jako 

elektrický izolant. [8] 
 

Elektricky proud v plynu vzniká pohybem nosičů proudu, kterými mohou být jednak 

elektrony, ale i kladné a záporné ionty. Při daném tlaku vznikne mezi elektrodami působením 

ionizačního činidla nepatrný proud. Při zvyšování napětí mezi elektrodami se původně 

nepatrný proud volných nosičů zvětšuje až na nasycený proud, kdy se všechny volné nosiče 

zúčastňují vedení proudu. Dalším vzrůstem napětí mezi elektrodami se začnou elektricky 

polarizované částice urychlovat a narážet na okolní neutrální atomy. Vzniká nárazová 

ionizace plynu a dochází k lavinovému násobení počtu nosičů. Kolem elektrod se vytváří 

koróna s ojedinělými paprsky. Kromě nárazové ionizace působí nyní i fotoelektrická ionizace 

a vlivem oteplení elektrod i emise elektronů z těchto elektrod. Jestliže se dále zvyšuje napětí, 

překlene se vzdálenost mezi elektrodami jiskrou, kterou provází praskot a ultrafialové    

záření. [8] 

5.1 Průběh napětí mezi elektrodami 

Časový průběh napětí mezi elektrodami při vytvoření elektrické jiskry je znázorněn na 

obrázku 5.1. Při sepnutí kontaktů tlačítka T na primární straně cívky dojde k narůstání napětí 

na sekundární straně z bodu A do bodu B, kde nastává průraz. Následně napětí velmi rychle 

poklesne a výboj trvá až do okamžiku C, kde po odčerpání energie zhasíná. Následující 

průběh napětí představuje dokmitávání systému bez výboje. [8] 
 

V první fázi jiskry je potřebná energie čerpána z kapacit sekundárního obvodu. 

Jakmile jsou tyto kapacity vyčerpány, je energie odebírána z magnetického pole cívky. 

Indukční část výboje je schopna zlepšit energetickou bilanci přívodem tepelné energie a tím 

usnadnit iniciaci směsi. [8] 
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Část AB závisí pouze na vlastnostech obvodu pro vytváření jiskry. Doba trvání této 

části závisí na průrazném napětí a na rychlosti zvyšování napětí. Rychlost zvyšování napětí je 

zde velmi podstatným parametrem, neboť s rostoucí rychlosti zvyšování napětí jsou menší 

požadavky na výkon obvodu, jelikož se neuplatňují svodové odpory mezi elektrodami. Větší 

rychlost nárůstu napětí zvyšuje rovněž průrazné napětí a tím dochází ke zvyšování energie na 

začátku výboje. [8] 
 

Vlastní výboj v části BC je nejvíce proměnlivou a nejméně známou částí fyzikálního 

pochodu, protože je velmi obtížné zachytit změnu podmínek a proměnlivost výboje v čase a 

prostoru. Výboj samotný je jev s různě rozloženými podmínkami a krátkodobými dílčími 

jevy. Vliv tlaku a teploty nelze oddělit, protože změny při rychlých cyklech jsou vzájemně 

vázány. Teplota zvyšuje vodivost plynu mezi elektrodami a snižuje napětí. Tlak sám napětí 

výboje zvyšuje a rozšiřuje oblast vzestupů napětí na konci výboje. Průrazným napětím výboj 

začíná a závisí na něm i další průběh výboje a určuje z velké části energii samotného    

výboje. [8] 
 

 
Obrázek 5.1: Průběh napětí na výstupních elektrodách. [8] 
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5.2 Teoretický rozbor dějů v obvodu vytváření indukční jiskry 

Při rozboru dějů v obvodu vytváření indukční jiskry je vycházeno ze zjednodušeného 

náhradního schématu, které je uvedeno na obrázku 5.2. 

 
Obrázek 5.2: Náhradní elektrické schéma obvodu vytváření indukční jiskry. 

kde 

UB napětí zdroje [V],  

R1 odpor primárního obvodu [Ω], 

R2 odpor sekundárního obvodu [Ω], 

L1 indukčnost primárního vinutí cívky [H]  

L2 indukčnost sekundárního vinutí cívky [H],  

i1 proud protékající primárním obvodem [A], 

i2 proud protékající sekundárním obvodem [A], 

C1 kapacita sekundárního obvodu [F] . 
 

Po sepnutí kontaktů spínače S začne primárním obvodem protékat proud. Zanedbáme-

li vliv ztrát v jádře cívky a sekundárního obvodu, pak podle II. Kirchhoffova zákona platí: 

dt

di
LiRU B

1
111 ⋅+⋅=      [V] (5.1) 

Řešením pro počáteční podmínky t=0 platí: 














−⋅=

⋅
−

1

1

1
1

1
L

tR

B e
R

U
i      [A] (5.2) 

Prou i1 se asymptoticky blíží k proudu maximálnímu Im pro který platí: 

1R

U
I B

m =      [A] (5.3) 

Typický průběh proudu i1 je znázorněn na obrázku 5.3. 
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Obrázek 5.3: Průběh proudu protékajícího primárním obvodem. [8] 

 

Energie nahromaděná v magnetickém poli je pak dána vztahem: 

2

2

1
iLW ⋅⋅=      [J] (5.4) 

Skutečný průběh primárního proudu má malý zákmit, který je způsoben vlivem sekundárního 

obvodu. [8] 
 

Při sepnutí kontaktů spínače S se v sekundárním obvodu indukuje napětí jehož 

velikost je dána vztahem: 

τ

t

B epUU
−

⋅⋅=2      [V] 
(5.5) 

kde τ je časová konstanta dána vztahem : 

1

1

R

L
=τ      [s] (5.6) 

a p je převod vysokonapěťové cívky, který je dán vztahem: 

1

2

N

N
p =      [-] (5.7) 

 kde 

N1 počet závitů primárního vinutí cívky [-],  

N2 počet závitů sekundárního vinutí cívky [-]. [8] 
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6 Rozbor a určení energie jiskry 

Energie jiskry je dána integrací výkonu: 

∫= PdtE      [J] (6.1) 

 

Okamžitý výkon je dán jako součin okamžitých hodnot napětí u a proudu i: 

p(t)= u(t)·  i(t)     [W] (6.2) 
 

Sloučením rovnic 6.1 a 6.2 dostáváme výsledný vztah pro energii jiskry: 

∫= i(t)dt u(t)·E      [J] (6.3) 

6.1 Určení velikosti energie jiskry vybuzené realizovaným 

zařízením  

Jak vyplývá z výše uvedených vztahů, pro určení energie elektrické jiskry je nutné 

znát průběh napětí a proudu při jejím vzniku. K zachycení těchto průběhů bylo použito 

digitálního osciloskopu ETC M621. Jako snímací prvek proudu byly použity proudové kleště 

Chauvin Arnoux E3N a pro snímání napětí byla použita vysokonapěťová sonda Tektronix 

P6015A. Schéma zapojení těchto komponentů do obvodu vytváření jiskry je zobrazeno na 

obrázku 6.1. 

 

 
Obrázek 6.1: Schéma zapojení měřící techniky v obvodu pro vytváření indukční jiskry. 
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kde 

PC počítač, 

DO digitální osciloskop, 

PK proudové kleště, 

NS vysokonapěťová sonda. 
 

Reálný obraz pracoviště na kterém bylo měření energie indukční jiskry prováděno je 

zachyceno na obrázku 6.2. Při měření energie jiskry bylo využito laboratorního zařízení pro 

zjišťování minimální iniciační energie, resp. jeho elektrod umístěných ve skleněném válci, u 

nichž je možno pomocí mikrometrického šroubu měnit vzájemnou vzdálenost těchto elektrod. 
 

 
Obrázek 6.2: Reálný obraz pracoviště na kterém bylo měření prováděno. 

kde 

1 jiskřiště s nastavitelnou vzdáleností elektrod, 

2 proudové kleště, 

3 vysokonapěťová sonda, 

4 zařízení pro vytváření indukční jiskry, 

5 zdroj elektrické energie, 

6 digitální osciloskop, 

7 počítač. 
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Naměřené hodnoty byly zpracovány programem SCOPE 621. Výstupem měření byl 

tedy jednak zobrazený průběh proudu a napětí na obrazovce počítače jak je uvedeno na 

obrázku 6.3 a také číselné hodnoty těchto veličin které jsou získány rozdělením průběhu do 

2048 časových intervalů, kdy každému tomuto intervalu náleží právě jedna hodnota napětí a 

proudu. Délka trvání tohoto intervalu je 
2048

2000
 µs. Výsledky měření jsou zpracovány 

programem Microsoft Office Excel podle následujících vztahů: 

∫ ⋅=
2

1

)()()(
t

t

dttitutE      [J] (6.4) 

 

∑
=

=
2048

1

)(
t

tEE      [J] (6.5) 

 

 
Obrázek 6.3: Příklad obrazového výstupu průběhu napětí a proudu na monitoru počítače. 

kde 

1 průběh napětí, 

2 průběh proudu, 
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6.2 Výsledky měření 

Jednotlivá měření byla postupně provedena pro různá napětí v rozmezí, které 

sestrojené zařízení umožňuje tedy od 1,25 do 16 V. Rovněž byl při měření studován vliv 

vzdálenosti elektrod na výslednou energii jiskry a také vliv rezistoru zapojeného sériově do 

vysokonapěťového obvodu. Dosažené výsledky jsou pro každé měření zobrazeny v příslušné 

tabulce a graficky znázorněny za současného využití regresní a korelační analýzy.  
 

Regresí rozumíme vystižení charakteru závislosti a určení její konkrétní formy, 

korelací pak rozumíme míru závislosti těchto znaků. Úkolem regrese je získat odhady 

neznámých hodnot na základě hodnot zjištěných, resp. nalézt vhodnou regresní funkci ve 

tvaru y= f(x). Při zpracování výsledků byla pro regresi použita metoda nejmenších čtverců 

odchylek. Pro určení přiléhavosti bodů k dané regresní funkci byl použit index korelace Iyx. 

Tento index může nabývat pouze hodnot z intervalu <0;1>, kdy hodnoty blízké 1 znamenají, 

že zvolený typ regresní funkce vystihuje skutečnou závislost velmi dobře, naopak hodnoty 

blízké 0 naznačují, že zvolený typ regresní funkce neodpovídá skutečné závislosti.  

6.2.1 Měření energie jiskry při vzdálenosti elektrod 2 mm 

Měření bylo provedeno při vzdálenosti elektrod d= 2 mm pro hodnoty napětí od 2 do 

16 V, kdy bylo napětí postupně zvyšováno po 1 V. Výsledné hodnoty jsou uvedeny v tabulce 

6.1 a graficky znázorněny na obrázku 6.4. 
 

Tabulka 6.1: Hodnoty energie jiskry (d= 2 mm). 
číslo měření [-] U [V] E [mJ] 

1 2 107,155 

2 3 135,460 

3 4 152,130 

4 5 157,442 

5 6 165,391 

6 7 189,114 

7 8 192,303 

8 9 218,220 

9 10 230,397 

10 11 258,694 

11 12 270,118 
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12 13 291,288 

13 14 333,592 

14 15 353,644 

15 16 362,881 
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Obrázek 6.4: Závislost velikosti energie jiskry na napětí (d= 2 mm). 

 

Tvar regresní funkce Index korelace 

y= 17,976x + 66,07 Iyx= 0,988686 
 

Z výsledků daného měření je zcela patrný vliv napětí přiváděného na vstupní část 

vysokonapěťové cívky na výslednou energie jiskry. Lze tedy dospět k jednoznačnému závěru, 

že se zvyšujícím se napětím přiváděným na vysokonapěťovou cívku se zvyšuje také energie 

dané jiskry. 

6.2.2 Měření energie jiskry při vzdálenosti elektrod 2 mm a sériově 

zařazeným rezistorem o velikosti odporu 100 Ω 

Měření bylo provedeno při vzdálenosti elektrod d= 2 mm při sériově zařazeném 

rezistoru o velikosti odporu R= 100 Ω pro hodnoty napětí od 2 do 16 V, kdy bylo napětí 

postupně zvyšováno po 1 V. Výsledné hodnoty jsou uvedeny v tabulce 6.2 a graficky 

znázorněny na obrázku 6.5. 
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Tabulka 6.2: Hodnoty energie jiskry (d= 2 mm, R= 100 Ω). 
číslo měření [-] U [V] E [mJ] 

1 2 54,749 

2 3 59,242 

3 4 59,953 

4 5 62,387 

5 6 67,959 

6 7 70,000 

7 8 71,964 

8 9 72,651 

9 10 77,207 

10 11 79,918 

11 12 80,490 

12 13 83,218 

13 14 85,945 

14 15 86,250 

15 16 89,703 
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Obrázek 6.5: Závislost velikosti energie jiskry na napětí (d= 2 mm, R= 100 Ω). 
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Tvar regresní funkce Index korelace 

y= 2,4381x + 51,499 Iyx= 0,993579 
 

Z výsledků daného měření je patrný vliv sériově zařazeného rezistoru do 

vysokonapěťového obvodu. Patrné je snížení kapacitní části výboje, rovněž je snížena 

rychlost zvyšování napětí na hodnotu průrazného napětí. Připojený rezistor má také za 

následek vyhlazenější průběhy napětí a proudu a snížena je rovněž doba dokmitávání obvodu 

bez výboje.  
 

Zařazený rezistor rovněž způsobuje úbytek napětí v obvodu a klade odpor průchodu 

proudu, což má za následek snížení výsledné energie jiskry. Z měření vyplývá že energie 

jiskry při zařazeném rezistoru R= 100 Ω je řádově v desítkách mJ, kdežto bez zařazeného 

rezistoru se energie pohybuje řádově ve stovkách mJ. 
 

Z určených hodnot energie jiskry v kapitolách 6.2.1 a 6.2.2 vyplývá že při jistých 

hodnotách napětí se energie při  dalším zvyšování napětí o 1 až 2 V v podstatě nemění, proto 

budou v dalších měřeních nastavovány hodnoty napětí přiváděného na vstupní část 

vysokonapěťové cívky voleny ve větších intervalech, aby byl zcela zjevný vliv velikosti 

napětí na velikost energie jiskry a hodnoty energie při rostoucích hodnotách napětí odlišné. 

6.2.3 Měření energie jiskry při vzdálenosti elektrod 2 mm a sériově 

zařazeným rezistorem o velikosti odporu 500 Ω 

Měření bylo provedeno při vzdálenosti elektrod d= 2 mm při sériově zařazeném 

rezistoru o velikosti odporu R= 500 Ω. Měření bylo provedeno pro hodnoty napětí 3, 6, 9, 12 

a 15 V. Výsledné hodnoty jsou uvedeny v tabulce 6.3 a graficky znázorněny na obrázku 6.6. 
 

Tabulka 6.3: Hodnoty energie jiskry (d= 2 mm, R= 500 Ω). 
číslo měření [-] U [V] E [mJ] 

1 3 42,171 

2 6 53,921 

3 9 66,261 

4 12 75,798 

5 15 80,891 
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Obrázek 6.6: Závislost velikosti energie jiskry na napětí (d= 2 mm, R= 500 Ω). 

 

Tvar regresní funkce Index korelace 

y= 3,3105x + 34,014 Iyx= 0,989444 
 

Z dosažených výsledků vyplývá opětovné snížení výsledné energie oproti měření kdy 

byl zařazen rezistor o velikosti odporu 100 Ω. Dosažená energie jiskry se pohybuje v rozmezí 

od cca 42 do cca 81 mJ.   

6.2.4 Měření energie jiskry při vzdálenosti elektrod 3 mm a sériově 

zařazeným rezistorem o velikosti odporu 500 Ω 

Měření bylo provedeno při vzdálenosti elektrod d= 3 mm při sériově zařazeném 

rezistoru o velikosti odporu R= 500 Ω. Měření bylo provedeno pro hodnoty napětí 3, 6, 9, 12 

a 15 V. Výsledné hodnoty jsou uvedeny v tabulce 6.4 a graficky znázorněny na obrázku 6.7. 
 

Tabulka 6.4: Hodnoty energie jiskry (d= 3 mm, R= 500 Ω). 
číslo měření [-] U [V] E [mJ] 

1 3 48,268 

2 6 63,556 

3 9 73,512 

4 12 82,912 

5 15 90,370 
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Obrázek 6.7: Závislost velikosti energie jiskry na napětí (d= 3 mm, R= 500 Ω). 

 

Tvar regresní funkce Index korelace 

y= 3,452x + 40,655 Iyx= 0,990606 
 

Dané měření bylo provedeno za účelem porovnání zjištěných hodnot energie jiskry při 

zařazení rezistoru o stejné hodnotě odporu při rozdílných vzdálenostech elektrod. Výsledná 

energie jiskry se u tohoto měření pohybuje v rozmezí od cca 48 do cca 90 mJ. 

6.2.5 Vzájemné porovnání energie jiskry při rozdílných vzdálenostech 

elektrod 

Studium vlivu vzdálenosti elektrod na energii jiskry vychází ze vzájemného porovnání 

naměřených a vypočtených hodnot pro energii jiskry se zařazeným rezistorem o velikosti 

odporu R= 500 Ω při vzdálenostech elektrod d= 2mm a d= 3mm jak je uvedeno v kapitolách 

6.2.3 a 6.2.4. Vzájemné porovnání velikosti energie jiskry při daných vzdálenostech elektrod 

je uvedeno v tabulce 6.5 a graficky znázorněno na obrázku 6.8. V tabulce je rovněž uvedena 

hodnota ∆E, která udává rozdíl jednotlivých energií při daných vzdálenostech elektrod. 
 

Tabulka 6.5: Hodnoty energie jiskry pro vzdálenosti elektrod d= 3 mm a d= 2 mm 
U [V] E3mm [mJ] E2mm [mJ] ∆E [mJ] 

3 48,268 42,171 6,097 

6 63,556 53,921 9,635 

9 73,512 66,261 7,251 
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12 82,912 75,798 7,114 

15 90,370 80,891 9,479 
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Obrázek 6.8: Vzájemné porovnání závislostí energie jiskry na napětí pro vzdálenosti elektrod 2 a 3 mm. 

 

Z dosažených výsledků je zcela patrný vliv vzdálenosti elektrod na velikost energie 

jiskry. Lze tedy potvrdit teoretický předpoklad, že s rostoucí vzdáleností elektrod dochází k 

narůstání energie jiskry vybuzené mezi těmito elektrodami.  

6.2.6 Měření energie jiskry při vzdálenosti elektrod 2 mm a sériově 

zařazeným rezistorem o velikosti odporu 5 kΩ 

Měření bylo provedeno při vzdálenosti elektrod d= 2 mm při sériově zařazeném 

rezistoru o velikosti odporu R= 5 kΩ. Měření bylo provedeno pro hodnoty napětí 3, 6, 9, 12 a 

15 V. Výsledné hodnoty jsou uvedeny v tabulce 6.6 a graficky znázorněny na obrázku 6.9. 
 

Tabulka 6.6: Hodnoty energie jiskry (d= 2 mm, R= 5 kΩ). 
číslo měření [-] U [V] E [mJ] 

1 3 24,433 

2 6 29,449 

3 9 42,648 

4 12 48,907 

5 15 62,688 
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Obrázek 6.9: Závislost velikosti energie jiskry na napětí (d= 2 mm, R= 5 kΩ). 

 

Tvar regresní funkce Index korelace 

y= 3,1989x + 12,835 Iyx= 0,989039939 
 

Z uvedených výsledků měření vyplývá, že při zařazení rezistoru o velikosti odporu R= 

5 kΩ se výsledná energie jiskry pohybuje řádově v desítkách mJ. Při porovnání výsledků 

měření s výsledky při zařazeném rezistoru o velikosti odporu R= 500 Ω a stejné vzdálenosti 

elektrod je opět patrné snížení energie jiskry s rostoucím odporem připojeného rezistoru. Je 

tedy potvrzen teoretický předpoklad, že energii jiskry je možno významně snížit zařazením 

rezistoru o vhodné velikosti odporu sériově do vysokonapěťového obvodu.  

6.2.7 Měření energie jiskry při vzdálenosti elektrod 2 mm a sériově 

zařazeným rezistorem o velikosti odporu 50 kΩ 

Měření bylo provedeno při vzdálenosti elektrod d= 2 mm při sériově zařazeném 

rezistoru o velikosti odporu R= 50 kΩ. Měření bylo provedeno pro hodnoty napětí 3, 6, 9, 12 

a 15 V. Výsledné hodnoty jsou uvedeny v tabulce 6.7 a graficky znázorněny na obrázku 6.10. 
 

Tabulka 6.7: Hodnoty energie jiskry (d= 2 mm, R= 50 kΩ). 
číslo měření [-] U [V] E [mJ] 

1 3 2,708 

2 6 3,319 
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3 9 4,120 

4 12 5,169 

5 15 6,123 
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Obrázek 6.10: Závislost velikosti energie jiskry na napětí (d= 2 mm, R= 50 kΩ). 

 

Tvar regresní funkce Index korelace 

y= 0,2893x + 1,6842 Iyx= 0,995188 
 

Zařazením rezistoru o hodnotě odporu R= 50 kΩ sériově do vysokonapěťového 

obvodu bylo dosaženo výsledné energie jiskry řádově v jednotkách mJ. Energie jiskry se v 

závislosti na přiváděném napětí pohybovala v rozmezí od cca 2,7 do cca 6,1 mJ. 

6.2.8 Rozbor výsledků měření 

Účelem měření bylo ověření teoretických předpokladů o vlivu vzdálenosti mezi 

elektrodami, vlivu sériově zařazeného rezistoru do vysokonapěťového obvodu a rovněž vlivu 

napětí přiváděného na vstupní část vysokonapěťové cívky na výslednou energii jiskry. Cílem 

měření bylo také určení energie jiskry při různých hodnotách výše jmenovaných parametrů, 

za účelem využití této indukční jiskry o známé energii k iniciaci výbušných směsí pro potřeby 

protivýbuchové laboratoře  Fakulty bezpečnostního inženýrství VŠB- Technické univerzity 

Ostrava. 
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Dosažené výsledky potvrdily teoretické předpoklady o vlivu vzdálenosti elektrod kdy 

energie jiskry s rostoucí vzdáleností elektrod roste. Rovněž se potvrdily předpoklady o snížení 

výsledné energie jiskry zařazením rezistoru sériově do vysokonapěťového obvodu. Měřením 

byl rovněž potvrzen vliv napětí přiváděného na vstupní část vysokonapěťové cívky kdy se 

zvyšujícím se napětím roste i energie jiskry.  
 

Nejnižší dosaženou energií byly řádově jednotky mJ, které bylo dosaženo při zařazení 

rezistoru o velikosti odporu R= 50 kΩ. Teoreticky lze tedy dosáhnout energie ještě mnohem 

nižší zařazením rezistoru o vyšší hodnotě odporu, problémem je však zachycení rychlých 

změn proudu v obvodu proudovými kleštěmi, které nejsou k zachycení takovýchto hodnot 

dostatečně citlivé. 
 

 Dosažené výsledky měření jsou ale rovněž zatíženy jistou odchylkou. Tuto odchylku 

způsobují zejména:  

� chyby měření, 

� nastavení nulových hodnot napětí a proudu, které bylo prakticky prováděno pouze 

vizuálně na obrazovce počítače, 

� nepřesnosti měřící techniky při zachycení rychlých změn v obvodu, 

� nestálé podmínky prostředí mezi elektrodami na jiskřišti. 
 

Součástí rozboru naměřených a vypočtených hodnot byla také regresní a korelační 

analýza kdy byly dosažené výsledky proloženy křivkou lineární regrese a následně vypočteny 

hodnoty indexu korelace za účelem zjištění přiléhavosti dosažených hodnot k této křivce. 

Indexy korelace nabývali u jednotlivých měření hodnot v intervalu <0,988686, 0,995188>. 

Tyto hodnoty, které se velmi těsně blíží 1, svědčí o tom, že dané regresní funkce velmi dobře 

vystihují skutečnou závislost mezi jednotlivými znaky. 
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7 Závěr 

Cílem bakalářské práce byl návrh a následná realizace zařízení pro vytváření indukční 

jiskry o nastavitelné energii, za účelem využití tohoto zařízení k iniciaci výbušných směsí v 

rámci protivýbuchové laboratoře Fakulty bezpečnostního inženýrství VŠB- Technické 

univerzity Ostrava. 
 

V kapitole 2 jsou uvedeny základní poznatky týkající se elektrické jiskry, 

charakteristika jejího vzniku a rovněž vliv elektrod a prostředí mezi nimi na její průběh. V 

kapitole 3 jsou uvedeny základní poznatky o iniciaci výbušných směsí, iniciačních zdrojích a 

také vlivu iniciační energie na průběh samotného výbuchu. Rovněž jsou zde uvedeny 

poznatky o minimální iniciační energii a mechanismu iniciace výbuchu elektrickým 

jiskrovým výbojem.  
 

Kapitola 4 se věnuje návrhu a realizaci zařízení pro vytváření indukční jiskry. Jsou zde 

popsány požadavky na navrhované zařízení a rovněž popis jednotlivých částí s kterých se 

zařízení skládá včetně popisu jejich funkce a schémat jejich elektrického zapojení. Uvedeno je 

zde také technické řešení zařízení, které je realizováno ve dvou přístrojových skříňkách. 

Kapitola 5 se zabývá rozborem výboje mezi elektrodami a rozborem dějů v obvodu vytváření 

indukční jiskry, který je vztažen na náhradní schéma tohoto obvodu. Kapitola 6 se zabývá 

zhodnocením výsledné jiskry vybuzené na výstupních elektrodách zařízení. Je zde uveden 

postup určení velikosti energie jiskry, použitá měřící technika k zachycení potřebných 

obvodových veličin a její zapojení v obvodu pro vytváření jiskry. Nejrozsáhlejší část této 

kapitoly je pak věnována přehledu naměřených a vypočtených hodnot energie jiskry, včetně 

zhodnocení dosažených výsledků. Je zde rovněž studován vliv napětí přiváděného na vstupní 

část vysokonapěťové cívky, vzdálenosti elektrod a zařazení rezistoru sériově do 

vysokonapěťového obvodu na výslednou energii jiskry. 
 

Navržené a realizované zařízení pracuje na principu akumulace energie do vlastního 

magnetického pole cívky pomocí primárního nízkonapěťového obvodu a její následné 

transformace do sekundárního vinutí cívky, kde při dosažení napětí potřebného k 

elektrickému průrazu dojde mezi elektrodami ke vzniku jiskry. Podstatná část práce je 

věnována zhodnocení realizovaného zařízení pro vytváření indukční jiskry resp. určení 

energie jiskry, kterou lze zařízením vybudit. Pro výpočet energie jiskry bylo potřebné určit 

hodnoty napětí a proudu v obvodu při daném nastavení. Tyto hodnoty byly zachyceny pomocí 
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vysokonapěťové sondy a proudových kleští za využití dvoukanálového digitálního 

osciloskopu. Získané hodnoty byly zpracovány programem SCOPE 621 a následně byly 

programem Microsoft Office Excel vypočteny výsledné hodnoty energie jiskry. 
 

Zhodnocením realizovaného zařízení bylo zjištěno, že splňuje stanovené požadavky. 

Energie jiskry je nastavitelná v rozmezí od cca 360 do cca 3 mJ a tato energie je při daném 

nastavení konstantní. Velikost energie jiskry je u zařízení možno regulovat dvěma způsoby. 

Prvním způsobem je regulovat energii jiskry vybuzené mezi výstupními elektrodami pomocí 

potenciometru, který je vyveden na přední panel přístrojové skříňky regulátoru a zařízení pro 

vytváření indukční jiskry. Tímto potenciometrem je možno regulovat napětí přiváděné na 

vstupní část vysokonapěťové cívky v rozmezí od 1,25 do 16 V a tím regulovat v jistém 

rozmezí také energii výsledné jiskry. Druhou možností je snížit výslednou energii jiskry 

zařazením rezistoru o vhodné velikosti odporu sériově do vysokonapěťového obvodu. Při 

měření bylo využíváno obou těchto způsobů současně, kdy napětí bylo postupně nastavováno 

v daném rozsahu a zařazovány byly rezistory o hodnotách 100 Ω, 500 Ω, 5 a 50 kΩ. 

Zařazením rezistoru o vhodné velikosti odporu sériově do vysokonapěťového obvodu lze tedy 

teoreticky docílit energie ještě mnohem menší než je nejnižší dosažená hodnota cca 3 mJ, 

avšak tyto předpoklady nebylo možno prakticky ověřit z důvodu nízké citlivosti použitých 

proudových kleští, které nebyly schopny takto malé změny proudu v obvodu zachytit. 
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