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Abstrakt 
 

 Práce je zaměřena na simulaci stejnosměrného elektrického oblouku za účelem 

proměření jeho parametrů na různých materiálech elektrod pouţívaných v elektrotechnice.  

 V teoretické části jsou rozebrány základní principy plazmatu. Následuje stručný popis 

ostatních elektrických výbojů. Teorie elektrického oblouku je pak rozebrána detailněji 

v samostatné kapitole, kterou uzavírá přehled moţných napájecích zdrojů pro elektrický oblouk.  

 V praktické části je popsána realizace měřícího pracoviště a vlastní měření elektrického 

oblouku na čtyřech různých materiálech elektrod. 

 

 

Abstract 
  

 The bachelor thesis is focused on the simulation of DC electric arc to measure its 

parameters on various materials of the electrodes used in electrotechnics. 

 Basic principles of the plasma are described in teoretical part. Brief desctription of 

electric discharges follows. Then the theory of electric arc is described in detail in single 

chapter, which is finished with the overview of possible power supply sources for electric arc.  

 The realization of measurement workplace and own measurement of electric arc on four 

various materials of electrodes are described in practical part. 
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Seznam symbolů a zkratek 
 

Symbol  Jednotka    Význam 

 

Ag        stříbro 

Al        hliník 

Au        zlato 

C        uhlík 

Cu        měď 

Fe        ţelezo 

I   (A)     elektrický proud 

IOUT-SS (A)       výstupní proud při  

zkratovaných elektrodách 

IOB   (A)     proud obloukem 

IZ   (A)     proud zdrojem 

l   (m)     délka 

Mg        hořčík 

n   (m)     vzdálenost elektrod 

Ni        nikl 

Pt        platina 

RP   (Ω)     stabilizační odpor 

UA   (V)     anodový úbytek napětí 

UG   (V)     napětí zdroje 

UK   (V)     katodový úbytek napětí 

UOUT-SS   (V)     výstupní napětí při 

        zkratovaných elektrodách 

UN   (V)     napětí naprázdno 

UOB   (V)     obloukové napětí 

UR   (V)     napětí na odporu 

US   (V)     napětí na sloupci oblouku 

UZ   (V)     napětí zdroje 

W        wolfram 

Zn        zinek 

ΘA   (K)     teplota anody 

ΘK   (K)     teplota katody 

α        řídící úhel 

 

Zkratka  anglicky    česky 

 

GPIB   General purpose interface bus  sběrnice pro obecné pouţití 

 

IGBT   Insulated gate bipolar transistor  izolovaný bipolární tranzistor 



 

 

 

MOSFET  Metal Oxide Semiconductor   polem řízený tranzistor 

Field Effect Transistor   

  

TOKAMAK toroidní komora 

v magnetických cívkách 

 

VASIMR  Variable specific impulse  variabilní raketa s 

Magnetoplasma rocket magnetoplazmatickým 

pohonem 

 

VVN        velmi vysoké napětí 
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1 Úvod 

 

Jiţ od pradávna lidé vzhlíţeli k obloze a obdivovali sílu blesku, jednoho z několika 

elektrických výbojů. Rozvoj výzkumu elektrických výbojů, však nastal zejména ve 20. století. 

Podnět k tomu bezpochyby dal rychlý rozmach elektrifikace, kterým v té době svět procházel. 

V nově nastupujícím technickém odvětví se objevilo téma, které lákalo mnoho expertů a během 

několika let se staly elektrické výboje předmětem zkoumání a pomalu se začaly prosazovat 

k vyuţití v technické praxi. Dnes jsou elektrické výboje neodmyslitelnou součástí moderního 

ţivota. 

Elektrické výboje jsou z velké části tvořeny velice horkým plynem. Plyn, ve kterém 

výboj hoří, je zahřátý na tak vysokou teplotu, ţe jiţ nehovoříme o plynném skupenství, ale o 

plazmatu tzv. čtvrtém skupenství hmoty. Plazma můţe dosahovat široké škály teplot a mnoha 

podob. Pochopení základních principů plazmatu je velmi důleţité pro studium elektrických 

výbojů, proto je plazma stručně rozebráno v první kapitole této práce. 

Jak vyplývá z textu uvedeného výše, elektrických výbojů existuje více druhů. Navzájem 

se liší různými vlastnostmi. V praxi se dají pouţít jen některé výboje v závislosti na těchto 

vlastnostech. Proto je nezbytné znát charakteristiky jednotlivých druhů výbojů a umět je vhodně 

vyuţít v dané aplikaci. V této práci jsou tedy rovněţ popsány druhy výbojů a jejich vlastnosti. 

Stěţejním tématem této práce je však elektrický oblouk. Ten vzniká mimo jiné jako 

neţádoucí jev v elektrických přístrojích a jeho výzkum se tedy nezabývá pouze jeho vlastnostmi 

vhodnými k vyuţití v technické praxi, ale i jeho neţádoucími účinky. V praxi je elektrický 

oblouk dnes nejvíce vyuţíván ve svařovací technice. Je to dáno tím, ţe při hoření dosahuje 

vysokých teplot a je schopen natavit jakýkoliv materiál. Ruku v ruce s touto vlastností jdou 

poţadavky na výkonný zdroj, stabilizaci výboje, volbu vhodných materiálů elektrod a dalších 

faktorů ovlivňujících nejen teplotu elektrického oblouku. Vlastnosti a teorie elektrického 

oblouku je zpracována podrobněji a uzavírá teoretickou část této bakalářské práce. 

V praktické části je proveden experiment, ve kterém je nasimulován elektrický oblouk. 

Tato simulace je prováděna na různých materiálech elektrod a různých velikostech proudu. Má 

za cíl ověřit teoretické poznatky o chování oblouku a jeho vlivu na elektrody. Celá simulace je 

pak posuzována podle naměřených hodnot charakterizujících elektrický oblouk. 

Realizaci praktické části bakalářské práce zbrzdila výměna oken v laboratoři, kde se 

experiment konal. Po dobu revitalizace nebylo moţné připravovat měřící pracoviště a celý 

experiment se tak o několik týdnů zdrţel. 

Bakalářská práce je věnována elektrickému oblouku, ostatním elektrickým výbojům a 

plazmě. Cílem teoretické části této práce je objasnit vlastnosti elektrického oblouku a stručně 

popsat jevy, které jsou s tímto výbojem úzce spjaty. Praktická část má za cíl ověřit tyto 

teoretické předpoklady na modelu elektrického oblouku. 
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Teoretická část 

2 Plazma 

 

 Existenci plazmatu předpověděl Michael Faraday uţ v letech 1816 aţ 1819. Poprvé 

však plazma jako nové skupenství popsal William Crookes v roce 1879. Pod pojmem plazma 

nejčastěji rozumíme čtvrté skupenství hmoty. Je to plyn zahřátý na velmi vysokou teplotu. 

Hlavními znaky plazmatu jsou dobrá elektrická vodivost a intenzivní záření. Elektrická vodivost 

je způsobena probíhajícími ionizačními pochody, které v plynu vytvářejí elektricky nabité 

částice. Záření je způsobeno nabuzením atomů. Plazma je nejrozšířenější forma hmoty. Tvoří aţ 

99% pozorovatelné hmoty ve vesmíru. Typickým příkladem plazmatu ve vesmíru je slunce, 

které funguje jako obrovská plazmová koule. Na Zemi se plazma nejčastěji vyskytuje ve formě 

výboje, blesku či polární záře. 

 Podle způsobu vzniku rozlišujeme dva druhy plazmatu: izotermické a neizotermické. 

Vznik jednoho nebo druhého typu plazmatu závisí především na tom, jakým způsobem mu byla 

dodána energie. 

Izotermické plazma získává svou energii ohřátím (ionosféra, polární záře). Všechny jeho sloţky 

tj. elektrony, ionty i neutrální atomy mají stejnou teplotu. Plazma se tedy nachází v termické 

rovnováze, proto jej nazýváme izotermické. 

Vznik neizotermického plazmatu je podmíněn elektrickým proudem, který protéká daným 

výbojem. Elektrony jsou v tomto výboji urychlovány elektrickým polem a mají výrazně vyšší 

teplotu neţ ostatní částice. Pro neizotermické plazma platí, ţe v přírodě samovolně zaniká. 

Uměle je moţné jej udrţovat např. stálou dodávkou elektrického proudu. [1, 2] 

 

2.1 Druhy plazmatu 

 

 Plazma můţeme dělit podle jeho vlastností. Nejčastěji se plazma dělí podle elektronové 

teploty a elektronové hustoty.  
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Obr. 1. Druhy plazmatu [3] 

 

Na obrázku 1. vidíme různé druhy plazmatu právě podle tohoto dělení. Na svislé ose je 

vyvedena teplota elektronů v elektronvoltech (1eV≈7750K) na vodorovné ose jejich 

koncentrace. [3] 

 

2.2 Měření teplot plazmatu 

 

 Diagnostika plazmatu představuje ve fyzice plazmatu samostatný obor. Metody 

pouţívané pro tuto diagnostiku můţeme rozdělit na aktivní (kontaktní) a pasivní (bezkontaktní). 

Při kontaktních metodách je, jak uţ název napovídá, do plazmatu vloţen prvek, který nám 

umoţní jeho zkoumání. Bezkontaktní metody jsou pak především optické. 

 

Metody používané pro diagnostiku plazmatu 

 

 Elektrostatická (Lagmuirova sonda) 

 Vysokofrekvenční (mikrovlnné) metody 

 Optické metody 

 Pouţití hmotového spektrometru 

 

Při výběru metody zkoumání plazmatu je mimo jiné důleţité zohlednit, jak daná metoda ovlivní 

vlastnosti plazmatu. Pokud plazma zvolenou metodou ovlivníme, nemusí pak být naměřené 

hodnoty dostatečně relevantní. Všechny výše zmíněné metody pracují s chybou 10 aţ 20% 

právě díky narušení stavu plazmatu nebo chyba vznikne důsledkem zjednodušených 

předpokladů. 
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 Jedním z nejdůleţitějších parametrů plazmatu je vedle elektronové hustoty jeho 

elektronová teplota. V této kapitole si stručně popíšeme některé metody měření elektronové 

teploty plazmatu. 

 

Měření teploty plazmatu pomocí Lagmuirovy sondy 

 

 Nejstarší metodou pro získávání parametrů plazmatu je tzv. jednosondová metoda. Do 

plazmatu je v tomto případě vloţena speciálně upravená elektroda (sonda). Jedná se tedy o 

kontakní metodu diagnostiky plazmatu, a proto jsou na sondu kladeny vysoké nároky, co se 

parametrů týče.  

 

 

Obr. 2. Výbojová trubice se sondami [4] 

 

Metoda spočívá v tom, ţe je na sondu přivedeno napětí. Změnou tohoto napětí a současným 

měřením proudu, který prochází sondou, získáme voltampérovou charakteristiku. Pokud tuto 

charakteristiku zlogaritmujeme, jsme schopni ze směrnice tečny ke vzniklé křivce následně určit 

elektronovou teplotu plazmatu. Ţádná sonda však není univerzální a není ji moţno pouţít na 

všechny druhy plazmatu. Výše zmíněná metoda, při které je sonda trvale umístěna v plazmatu, 

je vhodná pouze pro nízkoteplotní plazma (do několika stovek Kelvinů). Vzhledem k tomu, ţe 

hlavním předmětem této bakalářské práce je elektrický oblouk, jehoţ plazma dosahuje teplot 

10000 aţ 35000 K, je pro nás tato metoda v praxi nepouţitelná. V rozmezí těchto teplot 

nenalezneme ţádný materiál, který by se během pár sekund nevypařil. Při měřeních na 

extremnějších aplikacích plazmatu se pouţívá tzv. pulzní reţim. Pulzní reţim spočívá v tom, ţe 

sonda je v plazmatu pouze na zlomek sekundy. I takto krátký časový interval, však stačí 

k naměření voltampérové charakteristiky, ze které můţeme dále získat elektronovou teplotu a 

další důleţité parametry. 
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Měření teploty plazmatu pomocí vysokofrekvenční (mikrovlnné) metody 

 

 Mikrovlnné metody mohou být jak aktivní tak i pasivní. K získání informací o teplotě 

plazmatu se pouţívá pasivní metoda. 

 

 Pasivní metoda spočívá v zachycení a zkoumání mikrovlnného záření, které vydává 

plazma. Touto metodou můţeme v plazmatu navíc detekovat tzv. šumový proud, který je 

způsoben náhodným pohybem urychlených elektronů. Po změření tohoto proudu jsme schopni 

určit i šumovou teplotu. Tuto teplotu můţeme za určitých okolností povaţovat za elektronovou 

teplotu. 

 

V současné době se díky menší náročnosti pouţívá pro zjištění elektronové teploty sondová 

diagnostika. Jak jiţ bylo řečeno výše, ne vţdy je moţno tuto metodu pouţít a právě v těchto 

případech se ke slovu dostává detekce šumových teplot. [4] 

 

2.3 Využití plazmatu 

 

Mnoho odvětví moderní vědy vyuţívá nebo se snaţí o vyuţití vlastností plazmatu. O tuto 

problematiku se zajímalo a stále zajímá velké mnoţství předních světových vědců, kteří stále 

nacházejí nové moţnosti uplatnění plazmy v praxi. 

2.3.1 Plazma jako zdroj světla 

 

Mezi základní formy vyuţívání plazmy patří osvětlovací technika. Plazmat se jako zdroj 

světla vyuţíval uţ před vynalezením ţárovky, kdy ulice osvětlovaly pouliční výbojky. Tyto 

výbojkové lampy měly uhlíkové elektrody, mezi kterými hořel ve vzduchu výboj. V pozdější 

době se tyto výbojky začali plnit různými plyny pro dosaţení určitých vlastností, které jsou 

charakteristické pro daný plyn (vysoká svítivost, UV záření, barevné efekty…). Nejčastěji je 

v osvětlovací technice vyuţíván doutnavý výboj. Asi nejznámějším zdrojem světla vyuţívajícím 

doutnavý výboj je běţná nízkotlaká zářivka. Výboj zde hoří ve skleněné trubici, která je 

naplněna agronem a rtuťovými parami. Vyzařování výboje však z velké části probíhá 

v ultrafialové oblasti, proto je trubice zářivky pokryta luminoforem, který absorbuje ultrafialové 

záření a sama září ve viditelné oblasti. Na stejném principu pracují i tzv. kompaktní zářivky, 

které dnes díky svým vlastnostem (lepší účinnost a delší ţivotnost) nahrazují klasické ţárovky. 

 

2.3.2 Využití teploty plazmatu 

 

Po vyuţití záření je další nejvyuţívanější vlastností plazmatu jeho teplota. Ta se 

nejčastěji pouţívá ke svařování kovových materiálů. Plazmové svařování (PAW – Plasma Arc 
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Welding) je moderní, velmi produktivní metoda obloukového svařování v ochranné atmosféře. 

Pro tavení navařovaného materiálu se pouţívá koncentrovaný proud plazmy. Ten se získává na 

principu koncentrace tepla a dynamického účinku plazmy. Mezi wolframovou elektrodou a 

svařencem se tak vytvoří úzký elektrický oblouk, který natavuje svařovaný materiál. 

 
Obr. 3. Schéma svařování plazmatem [6] 

 

Vysokých teplot plazmatu se rovněţ vyuţívá v obloukových pecích. Tyto pece slouţí k tavení 

nebo zplyňování látek. Podle způsobu, jakým je tavená látka ohřívána, rozeznáváme několik 

typů obloukových pecí. Jsou to: pece s přímým, nepřímým a kombinovaným ohřevem. 

 

 

 

 

Obr. 4. Různé typy obloukových pecí 

 

Při přímém ohřevu je pec uspořádána tak, ţe tavená látka tvoří jednu elektrodu, přičemţ je 

zahřívána obloukem, který vzniká mezi ní a druhou elektrodou. U kombinovaného ohřevu 

vznikají dva oblouky – jeden mezi kladnou elektrodou a taveninou a druhý mezi zápornou 

elektrodou a taveninou. U obou těchto způsobů musí být tavená látka zároveň vodičem 

elektrické energie. Nepřímé ohřívání vyuţívá záření plazmatu oblouku. V peci s nepřímým 

ohřevem se mohou tavit vodivé i nevodivé materiály. [5, 6] 
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2.3.3 Iontový motor VASIMR 

 

Další vyuţití plazmatu skýtají takzvané iontové motory. V současné době je ve vývoji 

motor VASIMR (The Variable Specific Impulse Magnetoplasma Rocket), který je poháněn 

magneticky urychleným plazmatem. Plazma v motoru vznikne ohřátím pracovní látky a její 

následnou ionizací. K ohřevu se pouţívají rádiové vlny, které plyn zahřejí asi na K61011 . 

Kdyţ je pracovní látka dostatečně ionizována dojde k rozdělení neutrálních atomů na kladné a 

záporné ionty. Tato elektricky nabitá látka je pak prudce urychlena magnetickým polem a 

uděluje motoru potřebnou hybnost. Motor VASIMR má oproti doposud pouţívaným 

chemickým motorům podstatně niţší tah za to, ale bude moci pracovat podstatně déle. Pracovní 

látkou VASIMRU bude pravděpodobně vodík, deuterium nebo helium. Motor potřebuje silný 

vnější zdroj energie. Doposud se pouţívaly baterie, ovšem do budoucna se počítá s vyuţitím 

malých jaderných reaktorů. Protoţe můţe VASIMR pracovat pouze ve vakuu, není určen pro 

start ze Země. Počítá se s tím, ţe motor bude schopen urychlit raketu letící vesmírem aţ na 

50km/s. Pro zajímavost uvádím, ţe tato rychlost by dopravila raketu vyslanou ze Země na Mars 

za pouhých 5 týdnů. [7] 

 

Obr. 5. Princip VASIMRU [8] 

 

2.3.4 Termonukleární fúze 

 

Výhledem pro budoucnost elektroenergetiky se stává termonukleární fúze. Vědci se 

snaţí pochopit a vysvětlit děje probíhající ve vysokoteplotním plazmatu především pro to, aby 

mohli uměle vytvořit řízenou termonukleární reakci. Vytvoření této reakce by znamenalo 

získání téměř neomezeného zdroje energie. Princip termonukleární fúze je opakem jaderného 

štěpení. Fúze získává energii slučováním jader lehkých prvků. Toho je ale velice těţké 

dosáhnout, protoţe jádra jsou navzájem odpuzována elektrickými silami. Pro to aby se dvě jádra 

sloučila, musí překovat Coloumbovskou bariéru. K tomu je potřeba zahřát štěpný materiál na 

velmi vysoké teploty (řádově K810 ). Tím převládnou přitaţlivé jaderné síly nad odpudivými 
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elektrickými silami a dojde ke sloučení jader a uvolnění energie. Na zemi neexistuje materiál, 

který by byl schopen takovouto teplotu absorbovat. Nemá tedy cenu uvaţovat látky, které se 

budou na reakci podílet, a proto se vše řeší v oboru vysokoteplotního plazmatu. Základním 

problémem je udrţet plazma mimo dosah stěn reaktoru. V současné době je horkým favoritem 

pro zkonstruování fúzního reaktoru zařízení zvané Tokamak. Tokamak je prakticky obří 

transformátor, který vytváří silné toroidní magnetické pole. Toto pole se pouţívá jako nádoba, 

ve které je uchováváno vysokoteplotní plazma. Výzkum je zatím ve fázi pokusů a vědcům se 

doposud nepodařilo udrţet stabilní termojadernou reakci dostatečně dlouho. Brání tomu 

zejména různé nestability a difůze částic napříč magnetickým polem. Do budoucna se však 

jaderná fúze jeví jako perspektivní zdroj elektrické energie, ve kterém bude hlavní roli hrát 

plazma. [9] 

 
Obr. 6. Princip Tokamaku [10] 
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3 Elektrické výboje 

 

 Elektrický výboj je fyzikální jev, při kterém se izolant stává vodičem elektrického 

proudu. Většinou se jedná o krátkodobý jev. Abychom mohli vést plynným dielektrikem 

elektrický proud je potřeba do něj přivést nebo v něm vytvořit elektricky nabité částice - ionty. 

Dále je pro vznik výboje nutná přítomnost napětí na elektrodách. Podle velikosti proudu, který 

výbojem prochází, rozeznáváme několik druhů výbojů. Jsou to: Townsendův temný výboj, 

koróna, doutnavý výboj, jiskra a obloukový výboj. 

 

Obr. 7. Přehled elektrických výbojů 

 

Na obrázku 7. je zobrazeno přehledové členění elektrických výbojů. Z něj je moţné orientačně 

určit řádové velikosti napětí a proudů u jednotlivých typů výbojů. Z těchto hodnot je zřejmé, ţe 

kaţdému výboji je přiřazeno určité rozmezí napětí a proudů. 

 

Tyto výboje můţeme dále dělit na výboje nesamostatné a samostatné. Rozhodujícím kritériem 

pro toto dělení jsou podmínky vzniku a udrţení výbojové dráhy. U nesamostatných výbojů je 

nutný buďto zdroj nosičů elektřiny, anebo zdroj schopný ionizovat atomy a molekuly ve 

výbojové dráze. Samostatné výboje nepotřebují ke své existenci vnější zdroj nabitých částic. 

Říkáme, ţe jsou schopny samostatné existence. [11, 12, 13] 
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3.1 Druhy elektrických výbojů 

3.1.1 Townsendův temný výboj 

 

 Nebo také tichý výboj. Jedná se o nesamostatný výboj. Tento výboj se projevuje slabým 

světélkováním plynu a slabým šelestem na elektrodách. Proud, který prochází temným výbojem 

je řádově 10
-8

A. Pro udrţení temného výboje dostačují elektrony, které vystupují z katody a 

elektrony mezi elektrodami. Při vzrůstajícím napětí a rostoucí intenzitě elektrického pole 

přechází temný výboj v korónu. [11, 12, 13] 

3.1.2 Koróna 

 

Jedná se o samostatný výboj vznikající za atmosférického tlaku. Pro vznik koróny je 

zapotřebí, aby v její výbojové dráze bylo nehomogenní elektrické pole. Toto pole vzniká v okolí 

elektrod s malým poloměrem křivosti povrchu. Vznik koróny je moţný po překročení 

počátečního napětí, které spouští nárazovou ionizaci a závisí na hladkosti povrchu a poloměru 

zakřivení vodiče a na atmosférických podmínkách (tlak a vlhkost vzduchu). Koróna se 

projevuje výbojem, který je viditelný pouhým okem. Plazma korónového výboje tvoří velmi 

tenkou vrstvu kolem elektrody s malým poloměrem křivosti. Výboj má slabě svítící vrstvu 

modro – fialové barvy. Korónový výboj doprovází slyšitelné praskání. 

 

Obr. 8. Schematické znázornění koróny 
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Koróna, vyskytující se na VVN vedení, způsobuje energetické ztráty, rušení 

vysokofrekvenčních přenosů a díky tomu, ţe se při vzniku koróny uvolňuje ozon i korozi 

vodičů napětí.  

 

Pokud počáteční napětí na elektrodách dále roste, zvyšuje se i proud tekoucí korónovým 

výbojem a zvětšuje se tloušťka svítící vrstvy. Jestliţe se napětí na elektrodách zvětší 

několikanásobně oproti počátečnímu napětí, nastane průraz výbojové dráhy a koróna přechází 

v jiskru nebo obloukový výboj. [11, 12, 13] 

 

Vzhledem k tomu, ţe obloukovému výboji je věnována celá následující kapitola, v níţ je 

detailně popsán, nebudu se jím zde kapitole zabývat. 

3.1.3 Jiskra 

 

V případě jiskry se jedná o elektrický průraz plynu, při kterém se vybije velké mnoţství 

náboje při vysokém napětí. Vzniká z korónového výboje, kdyţ intenzita elektrického pole mezi 

elektrodami dosáhne úrovně potřebné ke spuštění lavinové ionizace. Jedná se stejně jako u 

koróny o samostatný výboj. 

 

Obr. 9. Charakteristika přechodu koróny v jiskru 

 

Koróna má stoupající charakteristiku. Jakmile dojde k průrazu, přejde koróna v jiskru s klesající 

charakteristikou, jak je patrné z obrázku 9. 
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Vzhledově se jiskra podobá krátkou dobu trvajícímu elektrickému oblouku. Tvoří ji několik 

výbojových kanálků s malým průřezem. Tyto kanálky velice intenzivně září a některé nemusí 

končit na druhé elektrodě, ale mohou být zakončeny ve vzduchu. Při jiskrovém výboji zdroj 

není schopen trvale dodávat elektrický proud. Výboj trvá velmi krátkou dobu a je doprovázen 

praskotem. Praskavý zvuk způsobuje Jouleovo teplo, které ohřeje plyn ve výbojové dráze. Tím 

vznikne tlaková vlna, která vyrovnává vysoký tlak vzniklý při ohřátí plynu. Toto vyrovnání se 

následně projeví jako praskot. Nejlepším příkladem jiskrového výboje je blesk. [11, 12, 13] 

 

3.1.4 Doutnavý výboj 

 

Jedná se o samostatný výboj se studenou katodou, který vzniká ve výbojové trubici za 

niţšího tlaku, neţ je tlak atmosférický. Pro vznik doutnavého výboje je potřeba dostatečně velké 

napětí na elektrodách tzv. zápalné napětí. Po překročení tohoto napětí začne výbojovou trubicí 

protékat proud velikosti řádově A310 . Doutnavý výboj tedy hoří při nízkých proudových 

hustotách a při malém tlaku (100 – 15 000 Pa). Vyzařuje slabé světlo. Barva světla je určena 

náplní trubice, ve které výboj hoří. 

 

 
Obr. 10. Statická charakteristika doutnavého výboje 

 

Na obrázku 10. je zobrazen průběh statické charakteristiky doutnavého výboje. Charakteristika 

se skládá z klesající a stoupající větve. Doutnavé výboje, které jsou dány proudem a napětím 

v klesající části charakteristiky nazýváme výboje s normálním (konstantním) katodovým 
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úbytkem. U těchto výbojů pokrývá záporné doutnavé světlo pouze část povrchu katody. 

Výbojům, které jsou dány stoupající větví, říkáme abnormální výboje a doutnavé světlo u nich 

pokrývá celou katodu. Katodový úbytek u abnormálního výboje roste poměrně rychle, 

v závislosti na rostoucím proudu. [11, 12, 13] 
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4 Elektrický oblouk 

 

 Elektrický oblouk objevil roku 1812 britský vědec Humpry Davy. Jde o samostatný 

nízkonapěťový výboj hořící v plynu mezi elektrodami. Má válcovitý tvar a vzniká za 

normálního nebo zvýšeného tlaku. Je soustředěn do tenkého sloupce, který je tvořen 

ionizovaným plynem (plazmatem). Obloukový výboj vzniká nejčastěji po oddálení částí, které 

vedou elektrický proud v elektrickém obvodu. U spínacích přístrojů se jedná o neţádoucí jev, 

protoţe opaluje kontakty spínačů. Jinde je elektrický oblouk vyuţíván jako zdroj světla 

(obloukové lampy), tepla (obloukové pece, elektrické svařování) nebo ultrafialového záření 

(horské slunce). 

 

4.1 Vznik elektrického oblouku 

  

 Pro vznik obloukového výboje je potřeba, aby plyn, ve kterém má výboj hořet byl 

ionizován. Ionizací rozumíme proces, při němţ vznikají v plynu tři druhy rozštěpených částic. 

Jsou to elektrony, kladné a záporné ionty. Rozeznáváme několik způsobu, jak můţe být plyn 

ionizován. 

 

Fotoionizace – typ ionizace, který nastává při pohlcení fotonů (atomů záření) neutrální 

molekulou. Obvykle jej vyvolává ultrafialové, rentgenové nebo gama záření. Ostatní druhy 

záření nejsou schopny dodat potřebné mnoţství energie pro spuštění fotoionizace. V praxi se 

tento typ ionizace objevuje hlavně v jádře oblouku, kde vzniká za velmi vysokých teplot. 

 

Ionizace elementárních částic při vzájemné srážce – Nejčastěji se vyskytující způsob ionizace 

u obloukových výbojů. Rozlišujeme dva typy sráţek, pruţné a nepruţné.  

Při pruţných sráţkách si částice mění pouze svou kinetickou energii. Vnitřní struktura částic 

zůstává zachována a mění se tedy jen směr a rychlost pohybu částic. Pruţné sráţky tedy 

nevedou k ionizaci.  

Pokud se kinetická energie sráţejících se částic zvýší nad určitou hodnotu, můţe dojít ke změně 

vnitřní struktury částic. Takové sráţky nazýváme jako nepruţné. Při tomto jevu se zvýšená 

kinetická energie mění v energii jiného druhu, nejčastěji v potenciální energii vazebních 

elektronů atomového obalu. Při dostatečné velikosti kinetické energie můţe být elektron 

oddělen od jádra atomu a tím dojde k nabuzení nebo k ionizaci. 

  

Termická ionizace plynů – tento druh ionizace je důleţitý zejména pro vznik plazmatického 

stavu, který tvoří sloupec elektrického oblouku. Termická ionizace se začíná projevovat aţ při 

vysokých teplotách (2000 – 3000K), kdy dochází k „vytrhování“ elektronů z obalu atomu po 

sráţce s jiným atomem. Po sráţce tak vznikne ionizovaný atom a elektron. S původním atomem, 

který sráţku způsobil, pak existují s velmi malou kinetickou energií. V prostoru se tak objeví 

volné nosiče náboje. Vznikne-li dostatečný počet těchto nosičů náboje, stane se plynné 
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prostředí, které je za normálních podmínek nevodivé, silně vodivým. Nic tedy nebrání vzniku 

obloukového výboje. [1, 13] 

 

4.2 Části elektrického oblouku 

 

Obloukový výboj se skládá ze tří částí. A to z katodové oblasti, samotného sloupce 

elektrického oblouku a anodové oblasti. 

Katoda termickou emisí emituje elektrony potřebné pro zapálení oblouku a ionizaci 

plynného prostředí. V oblasti katodového úbytku napětí získávají elektrony velkou kinetickou 

energii. Tím jsou schopny při sráţkách ionizovat neutrální atomy na kladné ionty. Tyto kladné 

ionty dále dopadají zpátky na katodu, kterou následně zahřívají a tím udrţují termickou emisi. 

Teplota katodové skvrny se pohybuje zhruba mezi 3200 aţ 3600K. 

Sloupec elektrického oblouku se pouhým okem jeví jako zářící, ostře ohraničený plynný 

útvar hořící mezi elektrodami. Záření sloupce je způsobeno plazmatem oblouku, které je 

tvořeno disociovaným a ionizovaným plynem. Sloupec se skládá z jádra a obalu viz. obr. 11. 

Plazma dosahuje v jádru vysokých teplot, aţ 35000K. Teplota obalu je 4000 aţ 7000K. Teplota 

sloupce závisí z velké části na prostředí, ve kterém oblouk hoří, ale také na intenzitě jeho 

chlazení. Plazma je poměrně dobrým vodičem elektrického proudu. 

 
Obr. 11. Řez sloupcem elektrického oblouku 

 

Anoda zprostředkovává neutralizaci a odvod záporných částic, které na ni dopadají. Tím 

umoţňuje přechod proudu mezi horkým plazmatem oblouku a mezi elektrickým obvodem. 

Elektrony, které na anodu dopadají, ji intenzívně zahřívají. Tím se z anody vypařují atomy, 

které následně vstupují do plazmatu oblouku, kde jsou ionizovány. Teplota anodové skvrny 

bývá vyšší neţ teplota katodové skvrny (3600 aţ 4000K). 
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Obr. 12. Teploty elektrického oblouku 

 

Pokud jsou ionizační a rekombinační pochody v rovnováze je elektrický oblouk schopen 

samostatné existence, to znamená, ţe můţe hořet libovolně dlouhou dobu, pokud nepřerušíme 

mechanismus jeho hoření. [1, 14, 15] 

 

4.3 Vlastnosti elektrického oblouku 

 

Hlavní znaky elektrického oblouku jsou: 

 

 Vysoká teplota katodové skvrny 

 Velká proudová hustota katodové skvrny, řádově 
23 /10 cmA  

 Malý katodový úbytek, menší neţ 50V 

 Poměrně nízké napětí mezi elektrodami 

 Velký proud protékající výbojovou dráhou, řádově 
010  aţ A310  

 Vysoká teplota oblouku a jasné, intenzivní záření 

 

  Charakteristickou veličinou pro elektrický oblouk je obloukové napětí, pro které 

platí rovnice: 

       SAKOB UUUU    )(V                  (1) 

 

kde  KU  je katodový úbytek 

  AU  je anodový úbytek 

  SU  je napětí na sloupci oblouku 
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Obr. 13. Rozloţení napětí na oblouku 

 

Průběh obloukového napětí, na jednotlivých částech oblouku, je znázorněn na obrázku 13. 

v závislosti na délce oblouku l. 

Katodový a anodový úbytek mají rozdílné velikosti, přičemţ jejich potenciály rostou 

velice rychle. Velikosti těchto potenciálů jsou z velké části závislé na materiálu elektrod, ale 

také na velikosti proudu procházejícího obloukem a prostředí, ve kterém oblouk hoří. Na 

sloupci oblouku je vzrůst potenciálu pomalejší a jeho průběh je lineární. Velikost tohoto napětí 

je dána součinem intenzity elektrického pole na sloupci oblouku a jeho délkou. 

 

    SSS lEU   ),;( 1mmVV                          (2) 

 

[14, 15] 

 

4.4 Druhy elektrického oblouku 

 

Z hlediska napájecího proudu dělíme oblouky na napájené střídavým a stejnosměrným 

proudem. Stejnosměrné i střídavé oblouky můţeme dále dělit podle materiálu elektrod, mezi 

kterými oblouk hoří na oblouk s uhlíkovými elektrodami a oblouk s kovovými elektrodami. 
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Oblouk s kovovými elektrodami dále dělíme na oblouky v parách a v plynech. Poslední dva 

typy oblouků se liší sloţením výbojové dráhy. U oblouku v parách je výbojová dráha tvořena 

molekulami nebo atomy jedné elektrody, zatímco u oblouků v plynech tvoří výbojovou dráhu 

částice prostředí, ve kterém oblouk hoří. 

Stejnosměrný i střídavý obloukový výboj charakterizujeme křivkou znázorňující závislost 

napětí na elektrodách na proudu, který prochází obloukem. Podle typu napájecího proudu, který 

protéká obloukem, pak rozeznáváme charakteristiku statickou, kvazistacionární nebo 

dynamickou. Pokud je elektrický oblouk napájen stejnosměrným, časově neproměnným 

proudem hovoříme o statické charakteristice. Jedná – li se o ustálený proud harmonického 

průběhu jde o charakteristiku kvazistacionární. Při obecném časovém průběhu proudu se jedná o 

charakteristiku dynamickou. [14, 15] 

 

4.4.1 Statická charakteristika 

 

Statická voltampérová charakteristika má dvě části. Klesající a stoupající. Klesající část 

charakteristiky probíhá v oblasti malých proudů a má tvar hyperboly. Při určité hodnotě proudu 

dojde oblouk do oblasti neklidného hoření, kde je obtíţné přiřadit proudu určité napětí. 

Stoupající charakteristika se pohybuje v oblasti vysokých proudů a má téměř tvar přímky.  

V oblasti malých proudů je statická charakteristika dána rovnicí, kterou poprvé experimentálně 

určila Herta Ayrtonová. 

 

    
I

l
lUOB



       ),,,,;( 11 AmWWmVVV                           (3) 

 

kde  OBU   je napětí oblouku  

  l   je délka oblouku 

  I   je proud procházející obloukem 

   ,,,  jsou konstanty 

 

Konstanty  ,,,  závisí na druhu a tlaku plynu, ve kterém oblouk hoří. Dále na materiálu 

elektrod, jejich tvaru a rozměrech.  

 



 

 25 

 
Obr. 14. Statické charakteristiky elektrického oblouku podle Ayrtonové [15] 

 

Jak jiţ bylo řečeno výše charakteristiky podle Ayrtonové (obr. 14.) platí pro poměrně krátké 

vzdálenosti elektrod a pro poměrně malé proudy (řádově jednotky aţ desítky A). 

 

Rovnice Antonové byla později upravena pro obecnější pouţití do tvaru: 

 

nOB
I

l
lU



  ),,,,;( 11 AmWWmVVV              (4) 

 

Exponent n je závislý na anodovém materiálu a jeho velikost se pohybuje od 0,35 pro zinek do 

1,38 pro wolfram. Podle parametrů elektrického oblouku můţeme rovnici dále zjednodušit tím, 

ţe zanedbáme některé z konstant. Například při dostatečné délce oblouku můţeme zanedbat 

konstanty   a  . Při velkých proudech, které obloukem protékají, je zanedbatelný zlomek 
I


. 

 

[14, 15] 

 

4.4.2 Dynamická charakteristika 

 

 V případě střídavého oblouku se proud mění v závislosti na čase. Obloukové napětí 

tudíţ nesleduje statickou charakteristiku, ale pohybuje se po charakteristice dynamické.  
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 Při zapalování střídavého oblouku stoupá napětí na elektrodách současně s napájecím 

napětím. Po dosaţení určité úrovně napětí dojde k zapálení elektrického oblouku. Tuto úroveň 

napětí označujeme jako zapalovací napětí. 

 

Obr. 15. Dynamická charakteristika elektrického oblouku 

 

Střídavý oblouk uhasíná při kaţdém průchodu proudu nulou. Poté je znovu zapalován s opačnou 

polaritou elektrod. Znovu zapálení oblouku umoţňuje tepelná setrvačnost elektrod. Při uhasnutí 

oblouku katoda, která je zahřátá z předešlé půlperiody, emituje elektrony ihned na začátku nové 

půlperiody. K opětovnému zapálení oblouku dojde, dosáhne-li napěťová sloţka hodnoty 

průrazného napětí pro dané prostředí. 

Dynamická charakteristika nám vytváří jakousi hysterezní smyčku (obr. 15.). Z obrázku je 

patrné, ţe napětí, která přísluší k vytváření oblouku, jsou vyšší neţ napětí v oblasti uhasínání. 

Tvar dynamické charakteristiky ovlivňuje několik faktorů. Jsou to: Materiál elektrod, délka 

oblouku, kmitočet napájecího napětí a předřadný odpor. S rostoucí vzdáleností mezi 

elektrodami se dynamická charakteristika posouvá k vyšším napětím. Velice podobně se mění 

charakteristika i s rostoucím předřadným odporem, přičemţ se stlačuje do oblasti malých 

proudů. S rostoucí kmitočtem napájecího proudu se dynamická charakteristika blíţí přímce, 

která prochází počátkem. [14, 15] 
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4.5 Stabilizace elektrického oblouku 

  

Pro to, aby elektrický oblouk hořel klidně, je potřeba jej stabilizovat. U stejnosměrného 

oblouku je stabilita dána odporem stabilizačního rezistoru, který je zapojen do série s hořícím 

obloukem. Stabilizace střídavého oblouku je mnohem komplikovanější, neboť napětí a proud 

oblouku jsou periodickými funkcemi času. U střídavých oblouků se nejčastěji pouţívá 

stabilizace tlumivkou. [11, 14] 

 

4.5.1 Stabilizace stejnosměrného oblouku předřadným odporem 

 

Obr. 16. Obvod oblouku s předřadníkem 

 

Elektrický oblouk můţe v obvodu vzniknout a hořet pouze tehdy, jestliţe se úbytky 

napětí na rezistoru UR a na oblouku samotném UOB rovnají napětí zdroje. Musí tedy platit 

 

                                       OBRG UUU   )(V                                                               (5) 

 

Grafickým řešením této rovnice je klesající přímka. Protnutím charakteristiky zdroje se 

statickou charakteristikou daného oblouku získáme body A a B, ve kterých jsou splněny 

podmínky pro hoření oblouku.  



 

 28 

 
 

Obr. 17. Charakteristika oblouku se stabilizačním rezistorem 

 

Stabilně však můţe oblouk hořet pouze v bodě B. V bodě A se oblouk neudrţí. Tomuto bodu 

říkáme bod labilního hoření oblouku. Pokud se v bodě A zmenší proud, oblouk uhasne pro 

nedostatek napětí. Pokud se proud zvýší, klesne obloukové napětí a zvýšené napětí zdroje 

posune oblouk aţ do rovnováţného hoření v bodu B. Tečna k charakteristice (čárkovaná čára) 

odpovídá maximální hodnotě stabilizačního odporu RP při níţ je oblouk ještě schopen hořet. 

Tento bod je na obrázku 17. označen písmenem C a říkáme o něm, ţe leţí na mezi stability. 

Jestliţe je pro nás stabilní hoření oblouku neţádoucí, musíme zajistit, aby neexistoval průsečík 

mezi charakteristikou zdroje a charakteristikou oblouku. Toho lze docílit posunutím 

charakteristiky oblouku k vyšším napětím nebo zvýšením odporu RP nebo sníţením napětí 

zdroje. [15] 

 

4.5.2 Stabilizace střídavého oblouku tlumivkou 

 

Střídavý oblouk lze stabilizovat několika způsoby. Nejpouţívanější metodou je stabilizace 

fázovým posunutím. Jak jiţ bylo řečeno výše je při tomto způsobu stabilizace do obvodu 

oblouku sériově vřazena tlumivka (obr 18.). 
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Obr. 18. Obvod oblouku se stabilizační indukčností 

 

Vřazením tlumivky vznikne fázový posuv mezi napětím a proudem, vlastní indukčnost 

tlumivky se současně brání sníţení proudu a snaţí se jej udrţet na původní hodnotě. Tlumivka 

tak funguje částečně jako akumulátor a udrţuje ionizaci mezi elektrodami. Tím umoţňuje téměř 

nepřetrţitý průchod proudu coţ má za následek prodlouţení doby, po kterou oblouk hoří. 

 

 

Obr. 19. Vliv indukčnosti na tvar dynamické charakteristiky 

 

Na obrázku 19. vidíme jaký vliv má tlumivka na tvar dynamické charakteristiky střídavého 

oblouku. Z tohoto obrázku je patrné, ţe oblouk s tlumivkou hoří klidněji a jeho zapalovací 

špička je niţší. [14, 15] 
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4.6 Vliv materiálu elektrod na elektrický oblouk 

 

 Jedním z  parametrů, které nejvíce ovlivňují elektrický oblouk, je materiál elektrod. 

Tento parametr je velice důleţitý. Určuje nejen tvar oblouku, jeho teplotu či tvar obloukových 

charakteristik, ale z části také nejmenší obloukové napětí. Nejmenší obloukové napětí má 

význam zejména při vypínání elektrických přístrojů. Teoreticky lze pod touto hodnotou napětí 

přerušit jakkoli velký proud aniţ by na svorkách vypínače vznikl elektrický oblouk. Toto 

minimální napětí se pro různé materiály vodičů liší jen velmi málo (jednotky, maximálně 

desítky voltů). Pro nejčastěji pouţívané materiály se hodnoty pohybují mezi 12 aţ 22V. Jedná 

se o hodnotu anodového a katodového úbytku elektrického oblouku, kterou určuje příslušný 

materiál. 

 

Tabulka č. 1 

Materiál Ag Cu Al Au W Pt C 

Umin (V) 12 13 14 15 15 15 - 17 18 - 22 

[1] 

V tabulce č. 1 je seřazeno několik hodnot nejmenšího obloukového napětí pro nejčastěji 

pouţívané materiály. 

 

Materiál elektrod má dále značný vliv na teplotu elektrického oblouku (zvláště pro krátké 

oblouky). Teplota anody bývá větší neţ teplota katody jak vyplývá z obrázku 12. Je to 

způsobeno tím, ţe dopadající elektrony odevzdávají anodě svou kinetickou energii a při 

vniknutí do materiálu anody ještě výstupní práci. Přehled teplot katody a anody 

charakteristických pro jednotlivé materiály je patrný z tabulky č. 2. 

 

Tabulka č. 2 

Materiál elektrod Plyn I (A) ΘK (K) ΘA (K) 

C 
Vzduch 2 – 12 3500 4200 

Dusík 4 – 10 3500 4000 

Cu Vzduch + Dusík 10 – 20 2200 2400 

Fe Vzduch + Dusík 4 – 17 2400 2600 

Ni Vzduch + Dusík 4 – 20 2370 2450 

W Vzduch 2,4 3000 4250 

Al Vzduch 9 3400 3400 

Mg Vzduch 10 3000 3000 

Zn Vzduch 2 2350 2350 

[13] 

 Jak jiţ bylo řečeno v kapitole 4.4.1, materiál elektrod má nemalý vliv na statickou 

charakteristiku elektrického oblouku. Statickou charakteristiku elektrického oblouku určuje 

rovnice  ntonové (3) V rovnici jsou zahrnuty konstanty  ,,,  které z velké části závisejí 
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právě na materiálech, pouţitých na elektrodách. Velikosti těchto konstant pro různé materiály a 

pro různé plyny při atmosférickém tlaku jsou uvedeny v následující tabulce. [1, 13] 

 

Tabulka č. 3 

Materiál 

elektrod 
Plyn )(V   

m
V  )(W   

m
W  

C 

Vzduch 38,9 2000 16,6 10500 

Argon 24,8 900 10,2 10000 

Dusík 48,2 2600 23,3 5300 

Ag Vzduch 19 11400 14,2 3600 

Cu Vzduch 15,2 10700 21,4 3000 

Fe Vzduch 15 9400 15,7 2500 

[13] 

 

4.7 Možné napájecí zdroje pro elektrický oblouk 

 

Uměle vyvolaný elektrický oblouk se dnes v technické praxi pouţívá v mnoha 

odvětvích. Největšímu vyuţití elektrického oblouku se dostává ve svařování a řezání kovů. Pro 

tyto účely je nutné mít stabilní zdroj, který je schopen dodávat elektrickému oblouku dostatečný 

výkon a zároveň jej dokáţe vhodně stabilizovat. 

V praxi se nejčastěji pouţívají zařízení, která jsou napájena stejnosměrným proudem. 

Důvodem proč tomu tak je, je větší stabilita při hoření elektrického oblouku, širší moţnost 

regulace a niţší napájecí napětí. 

Správná funkčnost zařízení vyuţívající elektrický oblouk je tedy podmíněna kvalitním 

napájecím systémem. Napájecí systém se volí podle vlastností elektrického oblouku, které jsou 

pro nás u daného přístroje důleţité. Tyto vlastnosti jsou dány z velké části V-A charakteristikou 

elektrického oblouku, ale také například prostředím či vzdáleností elektrod. 

V této kapitole si přiblíţíme, z jakých elektrických zdrojů by bylo moţné napájet 

elektrický oblouk obecně. [16] 

 

4.7.1 Baterie a akumulátory 

 

 Baterie jsou moţnou variantou pro napájení elektrického oblouku. Baterie je sloţena 

z několika článků, přičemţ jeden článek tvoří dvě desky (elektrody), které jsou ponořeny do 

vhodné kapaliny. Materiálové sloţení článku ovlivňuje velikost napětí, které je článek schopen 

vytvořit. Velikost tohoto napětí se pohybuje řádově ve voltech. Vodivým spojením dostatečného 

počtu článků získáme baterii o poţadovaném napětí. Podle materiálu elektrod a typu kapaliny 

rozeznáváme různé druhy článků (zinkouhlíkové, alkalické, rtuťové…). 

 Akumulátory pracují stejně jako baterie na chemickém principu, ale lze je zpětně 

dobíjet, coţ u baterií nelze. Opětovné nabíjení je zajištěno vratnou chemickou reakcí, která 
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probíhá mezi elektrolytem a dvěma elektrodami. Nejběţnějšími typy jsou akumulátory nikl-

kadmiové (Ni-Cd), nikl-metalhybridové (Ni-MH), nikl-ţelezné (Ni-Fe), olověné (Pb) a 

nejnověji akumulátory lithiové (Li-ion, Li-pol). [17] 

 Pro napájení elektrického oblouku baterií nebo akumulátorem by byl potřeba 

stabilizační rezistor. Na tomto rezistoru by se, ale vyplýtvala značná část energie a tím by se 

sníţila celková účinnost bateriového zdroje. Vhodným řazením článků můţeme dosáhnout 

poţadovaných hodnot, přičemţ musíme uvaţovat zvyšující se rozměry a hmotnost baterií. 

Vzhledem k tomu, ţe je elektrický oblouku mimořádně náročný na mnoţství energie, se jeví 

bateriové respektive akumulátorové zdroje jako nevhodné. 

 

4.7.2 Točivé stroje 

 

 Jako vhodnější zdroje elektrické energie pro obloukový výboj se jeví točivé stroje. Tyto 

stroje pracují na principu přeměny mechanické energie z rotoru hnacího stroje na energii 

elektrickou ve formě stejnosměrného nebo střídavého elektrického proudu. Podle toho zdroje 

s točivými stroji dělíme na zdroje střídavé (alternátory) a zdroje stejnosměrné (dynama). 

 

4.7.2.1 Alternátory 

 

 Jak jiţ bylo řečeno výše, alternátor vyrábí střídavý elektrický proud. Abychom jej mohli 

pouţít jako zdroj pro stejnosměrný elektrický oblouk, je potřeba napětí vyrobené alternátorem 

usměrnit. K tomu se pouţívají polovodičové usměrňovací diody v můstkovém zapojení.  

Alternátor pracuje na principu změny magnetického pole okolo cívky. Rotor je 

zpravidla tvořen magnetem, který se otáčí mezi cívkami umístěnými na statoru. Tímto pohybem 

se ve statorovém vinutí indukuje elektrický proud.  

 

 

Obr. 20. Řez alternátorem [18] 
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Regulace výstupního proudu je u alternátoru moţná změnou počtu závitů, cívkami 

s proměnnou indukčností nebo pomocí polovodičové techniky. [16] 

 

4.7.2.2 Dynama 

 

 Dynama přeměňují točivou energii na stejnosměrnou elektrickou energii. Funkce 

dynama je zaloţena na stejném principu jako funkce alternátoru s tím rozdílem, ţe dynamo je 

navíc doplněno o komutátor. Komutátor je vlastně mechanický usměrňovač, který je umístěn na 

rotoru dynama. 

 

 

Obr. 21. Rotor trakčního dynama [19] 

 

Podle zapojení rotoru lze dynama dělit na: - dynama s cizím buzením 

      - dynama s vlastním buzením 

Dynama s cizím buzením 

 

 U těchto strojů je budící obvod napájen z externího zdroje (baterie, usměrňovače, jiného 

dynama). Regulace výstupního proudu se provádí změnou budícího proudu. Změnu budícího 

proudu můţeme provést reostatem nebo pouţitím výkonového tranzistoru s potenciometrem. 

Velikost výstupního proudu můţeme také regulovat změnou otáček dynama. 
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Dynama s vlastním buzením 

 

 U tohoto typu probíhá buzení z vlastní kotvy. Pokud je buzení sloţeno pouze z jedné 

části můţe být buď sériové, nebo paralelní. U sériového buzení je zátěţný proud zároveň 

proudem budícím. Svorkové napětí se u tohoto typu mění se zatíţením. Toto zapojení není příliš 

vhodné jako zdroj elektrického oblouku. Pro nabuzení paralelního dynama je potřeba, aby byl 

na hlavních pólech zbytkový magnetismus. Ten indukuje malé zbytkové napětí, díky kterému 

začne protékat budícím vinutím malý proud. Tento proud však stačí pro vznik magnetického 

indukčního toku, který indukuje vetší napětí zesilující budící proud. Pokud je buzení sloţeno ze 

dvou částí hovoříme o kombinovaném buzení. Kombinované buzení se skládá z jednoho vinutí 

zapojeného sériově a jednoho paralelně. Dále rozlišujeme zapojení kompaundní, kdy se obě 

vinutí navzájem podporují a protikompaundní, kdy vinutí působí navzájem proti sobě. Pro 

stabilní hoření elektrického oblouku je výhodnější protikompaundní zapojení. Tento typ 

zapojení se jako zdroj pouţívá u některých druhů obloukových svářeček. [16] 

 

4.7.3 Transformátory 

  

 Transformátory pouţívané k obloukovému svařování musí mít moţnost nastavovat 

výstupní proud ve velkém rozsahu. Podle způsobu ovládání výstupní proudu dělíme svářecí 

transformátory na:  

 

- Transformátory s tlumivkou 

- Transformátory rozptylové 

 

4.7.3.1 Transformátory s tlumivkou 

 

 Nejčastějším pouţívaným způsobem zapojení transformátoru a proměnné oddělené 

tlumivky je sériové zapojení ve svařovacím obvodu. Pro tento způsob zapojení se pouţívají 

běţné výkonové transformátory, které jsou chlazeny vzduchem. Pro co největší rozsah 

výstupního proudu je vhodné pouţít transformátor s co moţná nejniţším napětím nakrátko. 

Reaktanci tlumivky lze měnit několika způsoby. Prvním z nich je přepínání počtu 

závitů. Při tomto způsobu jsou z vinutí tlumivky, která má neproměnnou vzduchovou mezeru 

vyvedeny odbočky a změna reaktance se provede změnou počtu závitů. Nevýhodou této metody 

je nespojitá regulace reaktance a nutnost vyvést velký počet odboček z vinutí na velkém 

rozsahu. Naopak výhodou je, ţe tlumivka nemá pohyblivé části, a má proto velkou ţivotnost. 

Dalším moţným způsobem jak měnit reaktanci je pouţití tlumivky, která mění velikost 

vzduchové mezery. Tyto tlumivky mají ţelezné jádro rozděleno do dvou částí. Obsahují 

mechanismus, který umoţňuje vzájemný pohyb obou částí jádra a tím změnu vzduchové mezery 

mezi nimi. Tento způsob dosahuje poměrně velkého rozsahu nastavení svařovacího proudu. Při 

správném návrhu tlumivky jsou svařovací vlastnosti dobré. Dále je pro změnu reaktance moţné 
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pouţít tzv. transduktor. Jedná se o magnetický zesilovač, jehoţ základem je tlumivka. Jádro této 

tlumivky je moţné sytit stejnosměrným magnetickým tokem, a proto obsahuje tato cívka dvě 

vinutí – řídící a pracovní. Proud procházející řídícím vinutím určuje magnetický odpor 

ţelezného jádra a tím i reaktanci pracovního vinutí tlumivky. 

Kromě oddělených tlumivek se pouţívají i tlumivky, které jsou magneticky spojené 

s jádrem transformátoru. Toto spojení přináší především úsporu ţeleza v porovnání 

s transformátorem s oddělenou tlumivkou. Způsoby pro změnu reaktance magneticky spojených 

tlumivek jsou stejné jako u tlumivek magneticky oddělených. [20] 

 

4.7.3.2 Rozptylové transformátory 

 

 Nejčastěji se tyto transformátory zhotovují jako jádrové. Magnetomotorického napětí je 

rozděleno tak, ţe na jednom sloupku působí napětí vstupního vinutí a na druhém sloupku napětí 

výstupního vinutí. U těchto typů se značná část rozptylového magnetického toku uzavírá vně 

transformátoru vzduchem. Regulace výstupního napětí se provádí přepínáním počtu závitů. 

Nevýhodou těchto transformátorů je, ţe při niţších proudech klesá napětí naprázdno. Snaha o 

udrţení konstantního napětí naprázdno vedla k zapojení podle obrázku 22. 

 

 
Obr. 22. Transformátor s přepínáním závitů na vstupu [20] 

 

Vinutí na pravém sloupku se nazývá přídavné vstupní vinutí, počet závitů zde závisí na 

poţadovaném proudovém rozsahu. V kaţdém případě je zapojen stejný počet závitů. Mění se 

pouze poměr mezi počtem zapojených závitů. Nejmenšího proudu se dosáhne při zapojení 

pouze vstupního vinutí. Nejvyššího svařovacího proudu se dosáhne zapojením celého 

přídavného vinutí. Tyto transformátory mají jednoduchou konstrukci a velmi dobré svařovací 

vlastnosti. Mezi nevýhody patří uzavíraní magnetického toku vně jádra a následné zahřívání 

vodivých součástek. Dalším typem regulace rozptylové reaktance je změnou vzdálenosti mezi 

vstupními a výstupními vinutími. Při tomto způsobu závisí velikost a hmotnost transformátoru 

na rozsahu výstupního proudu. Větší rozsahy jsou u tohoto typu ekonomicky neúnosné. 

Rozptylovou reaktanci lze rovněţ měnit i pomocí magnetického bočníku. Při tomto způsobu 

regulace se rozptylový magnetický tok uzavírá přes přídavné ţelezné jádro (bočník). 
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Rozptylovou reaktanci regulujeme buď změnou magnetického odporu bočníku, nebo změnou 

vzduchové mezery mezi vinutími. 

 Kaţdý typ z výše zmíněných transformátorů má své klady a zápory. Nelze určit 

univerzální transformátorový zdroj, který by vyhovoval všem druhům vyuţití elektrického 

oblouku. Usměrnění je u těchto typů transformátorů většinou provedeno šeštipulzním diodovým 

usměrňovačem. [20] 

 

4.7.4 Spínané zdroje 

 

 Moderní elektronika umoţňuje vyuţití spínaných zdrojů. S rozvojem polovodičové 

techniky začaly výkonové aplikace pouţívat součástky typu IGBT a MOSFET, které jsou 

konstruované pro vysoké výkony. Velké oblibě se v dnešní době těší invertorové zdroje. 

 Princip invertorového zdroje vychází ze zvětšení vstupní frekvence. Tím dojde ke 

zlepšení účinnosti a miniaturizaci převodního transformátoru. Invertory mnohonásobně zvyšují 

frekvenci sítě (50Hz). Běţná pracovní frekvence invertorového zdroje je 60 aţ 100kHz. Takto 

vysoká frekvence však klade vysoké nároky na materiály, ze kterých jsou vyrobeny převodní 

transformátory. Ve spínaných zdrojích se dnes pouţívají feritová jádra, která jsou schopna 

pracovat s frekvencí aţ 1MHz, coţ je pro dnešní aplikace dostačující. Výstupní proud se 

reguluje pomocí pulzní-šířkové modulace. Zajišťuje ji řídící jednotka spínáním tranzistorů. 

Blokové schéma invertoru je na následujícím obrázku. 

 

 
 

Obr. 23. Blokové schéma invertorového zdroje 

 

Funkce invertoru je následující: Vstupní napětí je pomocí usměrňovače usměrněno a vyhlazeno. 

Dále je přivedeno na spínací tranzistor, který z něj vytvoří pulzní napětí o vysokém kmitočtu. 

Feritový transformátor toto napětí dále transformuje na poţadovanou hodnotu a koncový 

usměrňovač s filtry jej usměrní a vyhladí. 
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V dnešní době se výkonové invertorové zdroje pouţívají hlavně k výrobě svářecích invertorů. 

Tyto svařovací invertory jsou oproti běţným svářečkám se stejnými parametry mnohonásobně 

menší. Také pracují s větší účinností a poměrně dobrou spolehlivostí. [21] 

 

 Při volbě zdroje pro zařízení vyuţívající elektrický oblouk nemůţeme doporučit 

univerzální zdroj, který by vyhovoval všem aplikacím s vyuţitím elektrického oblouku. 

Optimální konstrukce neexistuje a zdroj bychom měli vţdy volit podle poţadavků na vlastnosti 

daného elektrického oblouku, výkonu, rozsahu nastavení výstupního proudu a dalších 

důleţitých parametrů. Z výše jmenovaných moţných zdrojů se nejlépe jeví transformátorové a 

moderní spínané zdroje. 
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Praktická část 

5 Experimentální simulace stejnosměrného oblouku 

 

Cíle:  

 

1. Příprava pracoviště pro zkoumání stejnosměrných oblouků 

2. Experimentální prověření stejnosměrného oblouku pro různé materiály 

elektrod 

3. Prověření V-A charakteristiky elektrického oblouku 

 

Řešení:  

 

1. Realizace měřícího pracoviště 

2. Experimentální simulace stejnosměrného obloukového výboje a jeho měření 

 

5.1 Realizace měřícího pracoviště 

 

5.1.1 Rozbor výkonového zdroje 500A 

 

Jako výkonový zdroj pro experimentální zjišťování vlastností elektrického oblouku byla 

pouţita svářečka Jäckle G 550 S. 

 
Obr. 24. Výkonový zdroj Jäckle G 550 S 
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Jedná se o transformátorovou svářečku, která je napájena napětím z třífázové soustavy 

230/400V. Maximální výstupní proud je 550A. Základní technické parametry jsou udány 

v tabulce č.4. 

 

Technické údaje 

 

      Tabulka č. 4 

Napájecí napětí 400V, 3f 

Pojistka 63A 

Maximální výkon 46kVA 

Rozsah výstupního proudu 30 – 550A 

Provozní napětí 21 – 42V 

Napětí naprázdno 80V 

Krytí IP 22 

Váha 210kg 

Rozměry 810x500x850mm 

 

Samotný výkonový napájecí zdroj se skládá z několika hlavních částí. Jsou to: třífázový 

transformátor, tyristorový usměrňovač, indukčnost a elektronika měřících a jistících obvodů. 

 

 

 

Obr. 25. Blokové schéma výkonového zdroje G 550 S 
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Obr. 26. Vnitřní uspořádání výkonového zdroje 

 

Nejdůleţitější částí tohoto výkonového zdroje je usměrňovač. Jedná se o plně řízený, 6-ti pulzní 

tyristorový můstek. Vlastnosti elektrického oblouku závisejí z velké části na moţnosti regulace 

výstupního proudu. V našem případě poskytuje tyristorový usměrňovač regulační rozsah od 30 

do 550A. 

 
Obr. 27. Schéma zapojení 3f 6-ti pulzního usměrňovače 
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Číslování tyristorů na obr. 27. je zvoleno podle pořadí, v jakém jsou součástky spínány. Sepnuty 

jsou vţdy dva tyristory, které uzavírají proud do zátěţe.  

 
Obr. 28. Průběhy napětí tyristorového plně řízeného 3f můstku [22] 

 

Výstupní napětí tyristorového usměrňovače je řízeno pomocí úhlu α. Pro úhly α<π/2 je výstupní 

napětí kladné a se stoupajícím úhlem jeho hodnota klesá. Pro úhly α>π/2 je pak hodnota 

výstupního napětí záporná. [22] 

 

5.1.2 Příprava upínacího systému elektrod 

 

Pro měření elektrického oblouku bylo důleţité připravit a zkonstruovat upínací systém, 

ve kterém budou upnuty elektrody, mezi nimiţ bude hořet oblouk. Při realizaci upínacího 

systému bylo potřeba vyřešit několik problémů: - nosnou kostru 

- upínací systém 

      - izolaci upínáku od nosné kostry 

      - posuv elektrod 

      - připojení napájení (kleští) ze zdroje 

 

 Kostra je vyrobena z obdélníkových ţelezných profilů, které jsou posvařovány do tvaru 

malého stolku. 

Upínací systém je řešen dvěma svěráky pod vrtačku 22/100mm. To znamená, ţe šířka 

čelistí je 100mm a jejich výška je 22mm. Díky těmto rozměrům je moţné pouţít širokou škálu 

průměrů elektrod. Tyto svěráky jsou vyrobeny z litiny. 

Upínáky jsou umístěny na nosné kostře, která je vyrobena ze ţeleza. Aby nedošlo 

k vodivému spojení na kostru, jsou mezi svěráky a kostru vsazeny izolační pertinaxové desky. 

Dále bylo nutné vyřešit posun elektrod. Ten je řešen pomocí šroubovice, která je 

upevněna na jeden z upínáků. Celý systém svěráku s pertinaxovou izolací se pak pro snadnější 

skluz pohybuje po hliníkových profilech točením klikou, přičemţ 1cm ≈ 6 otáček. 

K připojení kleští, které vedou z výkonového zdroje, byly na svěráky navařeny 

čtvercové profily. Při samotném měření jsou přívodní kleště připnuty na těchto profilech. 

 Celý upínací systém je pak umístěn na stole. Aby nedošlo k poškození stolu, je zde 

vloţena plechová podloţka. 
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Obr. 29. Systém upnutí elektrod 

 

5.1.3 Popis měřícího pracoviště 

 

Zapojení měřícího obvodu se skládá ze dvou částí. První, silová část, je tvořena 

výkonovým napájecím zdrojem napájeným z třífázové soustavy 230/400V a systémem kde jsou 

upnuty elektrody. Měřící část obvodu je sestavena z osciloskopu, notebooku, klešťového 

ampérmetru, voltmetru a oddělovacího transformátoru. 

 

 

 

Obr. 30. Měřící schéma 



 

 43 

Z měřícího schématu je patrné, ţe jako základní veličiny jsou snímány proud obloukem 

a napětí na oblouku. Tyto veličiny jsou sondami přenášeny do osciloskopu. Grafy zachycené 

osciloskopem jsou pomocí rozhraní GPIB – USB - B přenášeny a ukládány do notebooku, kde 

jsou dále zpracovávány v programu WaveStar. Notebook i osciloskop jsou napájeny přes 

oddělovací transformátor 230/230V z důvodu galvanického oddělení od elektrické sítě. 

 

 

Obr. 31. Pracoviště pro měření stejnosměrného oblouku 

 

5.2 Experimentální simulace stejnosměrného obloukového 

výboje 

 

5.2.1 Měření naprázdno a nakrátko 

 

Před samotnou simulací elektrického oblouku byl výkonový zdroj proměřen naprázdno a 

nakrátko. 

Při měření naprázdno nebyly v upínacích umístěny ţádné elektrody. Napětí naprázdno 

dodávané zdrojem je dle výrobce 80V. Průměrná naměřená hodnota napětí naprázdno je 

VUN 45,79 . Tato hodnota odpovídá hodnotě udávané výrobcem. 

Pro měření nakrátko byly upínáky zkratovány ocelovou tyčí. Proud byl nastavován 

postupně od nejniţší hodnoty aţ po 500A. Naměřené hodnoty jsou uvedeny v následující 

tabulce. 
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Tabulka č. 5 

Inastavený (A) IOUT-SS (A) UOUT-SS (V) 

30 28 0 

100 99 0 

200 203 1 

300 298 1 

400 402 2 

500 503 2 

 

Naměřený výstupní proud při vyzkratovaných elektrodách se od nastavených hodnot liší jen 

velmi málo. Rozdíl je způsoben zejména nepřesným nastavováním na zdroji. Na výkonovém 

zdroji nelze nastavit nulovou hodnotu proudu, proto měření začíná od 30A. Proud byl měřen 

klešťovým ampérmetrem s analogovým výstupem. Napětí bylo odečítáno z měřícího panelu na 

zdroji. 

 

5.2.2 Měření na různých materiálech elektrod 

 

Pro měření parametrů stejnosměrného elektrického oblouku byly pro elektrody vybrány 

různé druhy materiálů, které jsou pouţívány v elektrotechnické praxi. Jedná se o ţelezo, hliník, 

mosaz a měď. 

 

 

Obr. 32. Elektrody před simulací 

 

Samotné měření probíhalo vţdy na jednom typu elektrod. Nejprve jsme nastavili 

poţadovanou vzdálenost elektrod, poté proud. Aby došlo po zapnutí zdroje k zapálení oblouku, 

byly elektrody spojeny tenkým měděným drátkem, který napomohl průrazu plynného prostředí 

mezi elektrodami a ,,nastartoval’’ tak hoření elektrického oblouku. Po zapálení elektrického 

oblouku se pomocný drátek vypařil. 

Při měření byly vţdy zaznamenávány tyto hodnoty: 
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 - z měřícího panelu zdroje: - proud zdrojem IZ 

     - napětí na zdroji UZ 

 - z voltmetru a ampérmetru: - proud obloukem IOB 

     - obloukové napětí UOB 

 

Jelikoţ elektrický oblouk při hoření intenzivně září z elektrod i ze samotného sloupce 

oblouku, nelze jej pozorovat bez ochranných pomůcek. V našem případě jsme pouţívali 

svářečská skla. 

 

 
Obr. 33. Svářečská skla pouţitá pro sledování a focení 

elektrického oblouku 

 

a) Měření oblouku na železných elektrodách 

  

 Pro toto měření byly pouţity ţelezné elektrody o průměru 17mm. Vzdálenost mezi nimi 

byla nastavena na 10mm. Zapálení elektrického oblouku na těchto elektrodách bylo 

bezproblémové. Při této vzdálenosti bylo moţné proměřit celý rozsah proudu. 

 

Tabulka č. 6 

Číslo 

měření 
n (mm) Inastavený (A) UZ (V) IZ (A) UOB (V) IOB (A) 

1 10 100 35 110 34,5 116,5 

2 10 200 35 212 40,2 217,2 

3 10 300 38 327 54,7 328,7 

4 10 400 36 370 41 434,6 

5 10 500 63 380* 44,2 482,5 

*při měření číslo 5 se hodnota proudu IZ nestihla na displeji ampérmetru překreslit. Proud zdroje 

byl mnohem vyšší 
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Obr. 34. Hoření oblouku na ţelezných elektrodách 

 

 
Obr. 35. V-A charakteristika oblouku na ţelezných elektrodách 

 

b) Měření oblouku na mosazných elektrodách 

 

 Pro toto měření byly pouţity mosazné elektrody o průměru 14mm. Vzdálenost mezi 

elektrodami byla nejprve nastavena na 10mm. Při této vzdálenosti se však nepodařilo elektrický 

oblouk zapálit, proto byla vzdálenost sníţena na 5mm. Při vyšších proudech byl oblouk na 

mosazných elektrodách nestabilní a elektrody se velmi rychle upalovaly. Proto zde byly 

proměřeny hodnoty pouze do 200A. 
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Tabulka č. 7 

Číslo 

měření 
n (mm) Inastavený (A) UZ (V) IZ (A) UOB (V) IOB (A) 

1 5 50 31 45 31,5 49,9 

2 5 100 30 93 28,3 99,8 

3 5 200 28 207 26,9 212,9 

 

 
Obr. 36. Hoření oblouku na mosazných elektrodách 
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Obr. 37. V-A charakteristika oblouku na mosazných elektrodách 
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c) Měření oblouku na hliníkových elektrodách 

  

 K tomuto měření byly pouţity hliníkové elektrody o průměru 7mm. Z toho důvodu, ţe 

hliník je poměrně měkký materiál byla vzdálenost mezi elektrodami nastavena na 5mm. Oblouk 

hořící na 50A, ale elektrody velmi rychle upaloval a byl nestabilní, proto byla vzdálenost 

elektrod při dalších měřeních zvýšena na 10mm. I zde je oblouk proměřen pouze do 200A ze 

stejného důvodu jako v předchozím případě. 

 

Tabulka č. 8 

Číslo 

měření 
n (mm) Inastavený (A) UZ (V) IZ (A) UOB (V) IOB (A) 

1 5 50 31 44 35,8 47,3 

2 10 100 22 51 40,1 94,7 

3 10 200 47 209 54,5 211,6 

 

 
Obr. 38. Hoření oblouku na hliníkových elektrodách 
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Obr. 39. V-A charakteristika oblouku na hliníkových elektrodách 

 

d) Měření oblouku na měděných elektrodách 

 

 Pro toto měření byly pouţity 3 různé průměry elektrod a to 30mm, 25mm a 5mm. 

Bohuţel se elektrický oblouk nepodařilo zapálit ani na jednom ze zmiňovaných průměrů. Délka 

mezi elektrodami byla nastavována v rozmezí od 5 do 10mm a proudy v celém rozsahu tj. od 30 

do 550A. Ke startování oblouku byl pouţit pomocný drátek. Ten se však vţdy po zapnutí 

proudu vypařil a oblouk nezapálil.  

 

 

Obr. 40. Různé průměry měděných elektrod 

 

5.3 Zhodnocení praktické části 

 

Pro to, abychom mohli nasimulovat a změřit elektrický oblouk bylo potřeba vytvořit 

experimentální pracoviště. Námi zhotovené pracoviště vyhovovalo potřebám měření, avšak 
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samotná simulace ukázala jisté nedostatky. Zejména bude vhodné pevně oddělit clonou silovou 

část, kde hoří oblouk od měřící části, aby nedošlo k poškození měřících přístrojů a notebooku. 

V našem případě bylo toto řešeno provizorně pertinaxovou deskou, která však nebyla dostatečně 

vysoká. Dále bude vhodné pracoviště vybavit přípravkem, ve kterém budou umístěny svářecí 

skla pro snadnější pozorování elektrického oblouku při hoření. 

 Samotné měření ověřilo chování oblouku v praxi. Naměřené V-A charakteristik, však 

ve dvou případech neodpovídaly teoretickým předpokladům. Toto bylo způsobeno zejména tím, 

ţe charakteristiky tak, jak je naměřila Ayrtonová, platí pro malé proudy, malé průměry elektrod 

a malé vzdálenosti mezi nimi. V našem případě byl oblouk na vyšších proudech nestabilní a 

hořel velice krátkou dobu. To způsobilo nepřesnosti ve V-A charakteristice oblouku hořícím na 

ţelezných elektrodách. Na hliníkových elektrodách je nepřesnost, dle mého názoru, dána 

rozdílnou vzdálenosti elektrod při jednotlivých měřeních. U mosazných elektrod se naopak 

teoretické předpoklady potvrdily. Zde oblouk hořel při malé vzdálenosti na menších proudech. 

Na měděných elektrodách se elektrický oblouk nepodařilo zapálit a nebylo ho proto moţné na 

tomto materiálu proměřit. 

Pro srovnání jednotlivých materiálů jsem vybral hodnotu proudu IZ = 200A. Hodnoty 

naměřené při tomto nastavení jsem vynesl do grafu (obr. 41.) 
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Obr. 41. Naměřené hodnoty při IZ = 200A 

 

Z grafu je jasně patrné, ţe největší proud procházel obloukem na ţelezných elektrodách, 

nejmenší pak na elektrodách hliníkových. Oproti tomu jsme na hliníkových elektrodách 

naměřili největší hodnotu napětí. Nejmenší hodnoty obou veličin byly zaznamenány na 

mosazných elektrodách. Následující graf jsem věnoval rozptylu hodnot při hoření oblouku.  
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Obr. 42. Rozptyl hodnot při IZ = 200A 

 

Z osciloskopem zachycených průběhů jsem u kaţdého materiálu vynesl do grafu mezní 

hodnoty. Z těchto hodnot je jasně patrné, ţe největší rozptyl proudu je u hliníkových elektrod, 

nejmenší pak u elektrod mosazných. Z toho můţeme usoudit, ţe oblouk na mosazných 

elektrodách hořel nejklidněji ze všech porovnávaných materiálů. To bude, ale do značné míry 

ovlivněno i tím, ţe oproti hliníku a ţelezu byla u mosazi nastavena o 5mm menší vzdálenost 

elektrod. 

 

Výboj měl na elektrody poměrně destruktivní účinky, jak je patrné z následujícího 

obrázku. 

 

Obr. 43. Elektrody po simulaci 
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Nejlépe jsou účinky oblouku patrné z mosazných elektrod, kde je dobře vidět uhořívání anody. 

Detailní fotky jednotlivých elektrod před i po hoření elektrického oblouku jsou uvedeny 

v příloze č. 4. 



 

 53 

6 Závěr 

 

Při psaní této bakalářské práce jsem se blíţe seznámil s elektrickým obloukem. Pro 

pochopení vlastností a chemických procesů probíhajících nejen v elektrickém oblouku, ale i 

v ostatních výbojích, jsem na začátek práce zařadil stručnou kapitolu o plazmě. Toto téma mě 

zaujalo, a proto jsem v ní uvedl i dvě moţnosti vyuţití plazmy, které jsou v současné době ve 

fázi výzkumu. 

Text je rozdělen na dvě části: část teoretickou a část praktickou. V teoretické části jsou 

vysvětleny základní vlastnosti a charakteristiky elektrického oblouku. Jelikoţ existují o 

elektrickém oblouku spousty poznatků a teorií, snaţil jsem se uvádět pouze základní informace, 

které nejsou nad rámec této práce. 

Cílem praktické části bakalářské práce je vytvoření pracoviště, na kterém by se daly 

simulovat vlastnosti stejnosměrného elektrického oblouku. Ač se toto zdá snadné bylo nutné 

vyřešit spoustu, zejména menších problémů spojených s přípravou pracoviště ať uţ to bylo 

upnutí elektrod, připojení výkonového zdroje na přípravek či řešení posuvu elektrod. Nemalé 

potíţe také způsobilo zdrţení měření způsobené revitalizací laboratoře. Námi zhotovený 

přípravek splnil účel, na který byl konstruován a byl na něm simulován elektrický oblouk. 

Tímto způsobem jsem se seznámil s elektrickým obloukem v praxi a měl jsem moţnost 

pozorovat jeho chování na třech různých materiálech elektrod. 

U čtvrtého materiálu (měď) se nám elektrický oblouk nepodařilo zapálit. Byly 

vyzkoušeny různé průměry elektrod. Svou roli jistě sehrálo i to, ţe jako vzorek měděných 

elektrod jsme měli k dispozici pouze půlkulové kousky mědi, které jsme museli pro měření 

upevnit na ţelezné nástavce, aby bylo moţné tyto elektrody vůbec do drţáků upnout. Dalším 

vzorkem pak byl měděný drát o průměru 5mm. Na tomto vzorku se elektrický oblouk rovněţ 

nezapálil a to zřejmě z toho důvodu, ţe průměr 5mm je na námi nastavené proudy malý. 

Výkon pouţitého zdroje je dosti velký. Proto by bylo v budoucnu vhodné vyzkoušet 

simulaci na větších průměrech elektrod, coţ se nám bohuţel nepodařilo, jelikoţ v době měření 

takové elektrody nebyly k dispozici. I tak si ale myslím, ţe simulace splnila svůj účel. 

Z naměřených hodnot jsou patrné rozdíly v chování elektrického oblouku na různých 

materiálech elektrod. Ne ve všech případech se naplnily teoretické předpoklady. Odchylky jsou 

ovšem zdůvodněny v kapitole zhodnocení praktické části. 
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