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VEDENÍ ELEKTRICKÉHO 
PROUDU V PLYNECH

Vzduch

• za běžných podmínek izolant

• za určitých podmínek se může stát 
vodičem
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• elektrický proud v plynech je tvořen 
usměrněným pohybem volných iontů 
a elektronů

A

volné konce vodičů
vzduch
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IONIZACE

• tvorba iontů 
• rozštěpení molekul na kladné ionty a 

volné elektrony

• zahřátím na vysokou teplotu nebo silným 
elektrickým polem (el. výboj, blesk, 
zářivky, el. sváření, úsporné žárovky)
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1) Blesk

• vzduch se ionizuje např. při vzniku 
blesku

• ve vzduchu je vždy malé množství 
částic s nábojem (zejména kationtů)

• před bouří vzniká silné elektrické 
pole mezi mrakem a zemí

• toto elektrické pole urychluje 
kationty

• kationty narážejí na neutrální 
molekuly a rozštěpí je na kationt a 
volný elektron
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• tím se tvoří další a další kationty a 
volné elektrony

• vzduch se ionizuje
• vodivost rychle stoupá
• v určitém okamžiku nastane jiskrový 

výboj - vzduch se prudce zahřeje a 
rozpíná se

• doprovázen zvukovým jevem - hrom

VII 269:49
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2) Elektrický oblouk

• elektrický obvod: zdroj s více než 60 V, 
2 uhlíkové tyčinky, ochranný rezistor
• tyčinky přiblížíme, aby se dotýkaly 

zahrocenými konci
• uzavřeme obvod
• konce tyčinek se zahřívají
• tyčinky oddálíme
• mezi rozžhavenými konci vzniká 

elektrický oblouk
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• z rozžhaveného konce tyčinky připojené 
k zápornému pólu zdroje vyletují 
uvolněné elektrony a štěpí neutrální 
molekuly na kladné ionty a volné 
elektrony

• mezi hroty tyčinek vzniká vrstva 
vodivého vzduchu, která jasně svítí

• teplota až 5 000 oC

• pozorovat jen přes ochranné brýle

VII 269:49

Užití:
• obloukové svařování kovových dílů
• první elektroda je kovový díl, druhou elektrodu 

drží svářeč v dobře izolovaném držáku svářečky
• tavení kovu v obloukových pecích  
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3) Elektrický výboj ve zředěných plynech

• trubice s částečně vyčerpaným vzduchem
• do trubice zataveny 2 elektrody
• připojeno ke zdroji vysokého napětí
• při průchodu proudu mezi elektrodami 

vzniká světélkující elektrický výboj
• v různých plynech je různě zbarven
• H2, Ne, He, Br ...
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osvětlovací těleso, tzv. neonka
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