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Abstrakt: 

Předkládaná práce se zabývá vysvětlením a popsáním veškeré problematiky výskytu, 

měření a generace záporně nabitých iontů. Touto prací  chci vysvětlit a upozornit na 

nejrůznější faktory, proč se daným tématem zabývat. Pochopení chování a praktickými 

měřeními iontového klimatu je nejdůležitější částí, proto abychom mohli správně vyhodnotit 

iontovou problematiku prostoru, popřípadě navrhli řešení ovlivňující příznivou koncentraci 

negativních iontů. 

Abstract:  

This work deals with issues of explanations and describing of a whole kind of probléme, 

which appear duiring a generations and measurings of a  anionts. I would like to explain and 

warn for different factors why we should continue with measuring and inventing in this 

thema. Understanding  of a anionts behavior and practice measuring of a ionts area is the most 

important part of my work, to correctly analyse iont area problems, or to suggest  suitable 

solution. 
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1 Úvod 
 

Po miliony let se život na planetě zemi vyvíjel v podmínkách záporně ionizovaného 

vzduchu. To je důvod proč jsou naše buňky přizpůsobeny pobytu v prostorách se záporně 

ionizovaným ovzduším. Bohužel dvacáté století se vyznačuje příchodem nových 

technologických možností. Tyto nové metody se, ale bohužel negativně projeví na záporně 

ionizovaném prostředí. Tento rozmach se nejvíce uplatnil ve stavebnictví. To je pro nás 

dvojnásob nepříjemné, jelikož v těchto budovách trávíme nejvíce času, a tím jsme tomuto 

kladně ionizovanému prostředí neustále vystaveni.  

V mé práci jsem se tedy rozhodl vypracovat celou problematiku proto, abych vysvětlil 

chování a vznik záporně ionizovaného prostředí v pobytových prostorách.  Jelikož se 

v poslední době zjistilo, že záporně ionizovaný vzduch má blahodárný vliv na lidský 

organismus a na dezinfikaci od mikrobiálních zárodků, začalo se s intenzivním zkoumáním 

generace a rekombinace těchto iontů.   

Touto prací  bych chtěl upozornit na nové metody generace záporně ionizovaného 

ovzduší, které nám zaručí větší plochu obsažených záporných iontů. Toto by se mohlo 

uplatnit například ve zdravotnictví kde je potřeba pomocí dezinfikace vyčistit ovzduší od  

mikrobiálních zárodků a tím se zbavit možných infekcí, které významně ovlivňují zdravotní 

stav pacientů především po operačním zákroku . 
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2 Co je to iont 

2.1 Druhy iont ů 

2.1.1 Záporný iont 

Záporný iont vzniká přijetím jednoho nebo několika elektronů do obalu elektricky 

neutrálního atomu. Jelikož neutrální atom má stejný počet elektronů, obsažených v obalu 

atomu, tak i protonů, jenž se nacházejí v jádru atomu, je výsledný elektrický moment 

takovéhoto atomu neutrální. Přijmutím elektronu převládne záporný náboj nad kladným a tím 

dojde k vytvoření záporného iontu.  Celkový elektrický náboj této částice je tedy záporný. Na 

obr.1 je znázorněn takovýto iont.  

 

 
 

obr.1 Záporný iont 
 

2.1.2 Kladný iont 

Kladný iont vzniká odtržením jednoho nebo několika elektronů z obalu elektricky 

neutrálního atomu. Jelikož neutrální atom má stejný počet elektronů, obsažených v obalu 

atomu, tak i protonů, jenž se nacházejí v jádru atomu, je výsledný elektrický moment 

takovéhoto atomu neutrální. Odtržením elektronu převládne kladný náboj nad záporným a tím 

dojde k vytvoření kladného iontu.  Celkový elektrický náboj této částice je tedy kladný. Na 

obr.2 je znázorněn takovýto iont.  

 
 

obr.2. Kladný iont 
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2.2 Vznik iont ů 

 

[1] Kladný iont vzniká uvolněním elektronu z valenční vrstvy atomu některého z plynů 

obsažených v ovzduší. Přičemž uvolněný elektron nese záporný náboj a zbytek atomu je 

pozitivní.  

Záporný iont vzniká přijmutím elektronu do valenční vrstvy atomu některého z plynů 

obsažených v ovzduší. Přičemž přijmutý elektron nese záporný náboj a zbytek atomu je tedy 

pomocí tohoto záporného přihnutého potenciálu negativní.  

Častou ukázkou mechanicky ionizovaného vzduchu je vzduch na mořském pobřeží nebo 

v blízkosti vodopádů. Zde nárazem na kameny dochází k tříštění vodních kapek a tření 

vodních partikulí mezi sebou. Vzduch se zde intenzivně ionizuje a navíc se obohacuje  o soli a 

minerály obsažené ve vodě, které vzduch výrazně osvěžují. 

 Podobný efekt s sebou přináší i prudký déšť a husté sněžení nebo písečná bouře, při 

které se kapky, vločky nebo zrnka písku za přispění větru mezi sebou značně třou a tím 

vytvářejí elektrické pole. V lokálním měřítku může vzduch ionizovat také elektrický výboj 

v podobě blesku.  

 Ionizací vzniká nestabilní pár elektron – kation. Za kation považujeme takový atom, 

kterému chybí jeden nebo více elektronů ve valenční sféře. Spojí-li se kation s potřebným 

počtem elektronů dojde k rekombinaci. Rekombinace tedy znamená elektricky neutrální stav, 

o který se pokoušejí všechny částice, protože je energeticky nejméně náročný. Je jedno jestli 

elektrony jsou volné nebo patří anionu.  Nastane-li případ, kdy do valenční vrstvy neutrálního 

atomu vnikne elektron, pak vzniká záporně nabitý iont – anion. Jeho životnost je velmi malá, 

řádově sekundy, protože, jak již bylo řečeno, platí zákon minimální energie, tedy rovnováhy. 

Příčinou zániku anionu bude jeho rekombinace v elektrickém poli s dalšími atomy a 

molekulami. 

 

 

2.3 Ionizace plynu 

 

Základní podmínkou, aby plyn vedl elektrický proud, je rozštěpení elektricky neutrálních 

molekul na kladné a záporné ionty. Tento děj se nazývá ionizace. K rozštěpení molekul je 

třeba dodat plynu nějakým způsobem tzv. ionizační energii. Ionizační energie se místo joulů 

udává obvykle v elektronvoltech (eV), přičemž platí: 

e = 1 eV = 1,602.10-19 J 
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Velikost ionizační energie závisí na druhu molekul plynu:                                                  

V tabulce 1 je přehled ionizačních energií pro různé látky. 

 

Tabulka 1. Přehled ionizační energie pro vybrané prvky 

PRVEK Ioniza ční energie (eV)  

Vodík 13,6 

Kyslík 13,6 

Neon 21,6 

Sodík 5,1 

rtuť (páry) 10,4 

 

 

2.4 Satura ční charakteristika prost ředí 

Saturační charakteristika okolního měřeného prostředí je důležitým ukazatelem iontového 

mikroklimatu tohoto prostředí. Saturační charakteristika je závislost velikosti elektrického 

pole EAK, jenž se nachází mezi elektrodami a iontovým proudem I iont, jenž je získán nejčastěji 

aspirační metodou, tak jak je vidět na obr.3. Tento proud  I iont  je tvořen detekovanými ionty, 

které dopadají na elektrodu.  Hodnoty I iont  a EAK  můžeme pro tuto charakteristika nahradit 

počtem zachycených iontů a jejich pohyblivostí. V takovémto případě je proud I iont  nahrazen 

počtem zachycených iontů dle vztahu:   

Me

IsvodIcelk
n

⋅
−=                                                                          (1)                       

A hodnota elektrického pole je nahrazena pohyblivostí iontů, kterou můžeme vypočítat ze 

vztahu: 

AK
m E

k
1=                                                                                     (2) 

[5] Jak je vidět z obr.3 saturační charakteristiku můžeme rozdělit do 4 oblastí.  

• Oblast I je tvořena detekcí lehkých iontů a z tohoto důvodu je vhodná především 

pro terapii.     

• Oblast II je tvořena detekcí lehkých a středních iontů a z tohoto důvodu je vhodná 

především pro pobytové prostory. 
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• Oblast III je tvořena detekcí všech iontů, obsažených v prostoru, a z tohoto 

důvodu je vhodná pro čištění atmosféry a mikrobiologii.                               

 

obr. 3 Saturační charakteristika prostředí 

 

I.     v této oblasti se uplatňuje Ohmův zákon, to znamená že při zvýšení 

elektrického pole na elektrodách dojde i k nárůstu procházejícího proudu. Na 

vedení tohoto proudu se podílejí lehké ionty s pohyblivostí  km > 1.10-2 

II. tato oblast je nelineární to znamená, že již nemůžeme používat Ohmův zákon. 

Je to oblast nenasyceného proudu a na velikost proudu se podílejí lehké a 

střední ionty, které mají pohyblivost km > 1.10-4 

III. Je to oblast nasyceného proudu a na velikost proudu se podílejí všechny 

obsažené ionty v ovzduší, které mají pohyblivost km < 1.10-4. To znamená, že 

v této oblasti již nedochází k nárůstu iontového proudu v závislosti na zvýšení 

elektrického pole.    

IV.   pokud překročíme oblast III. Dojde k nárazové ionizaci v plynu a tím dojde 

k vzrůstu procházejícího proudu. 

 

2.5 Druhy ioniza čních proces ů 

 

[5] Pokud se vrátíme k principu vzniku iontů, pak za zdroj ionizační energie, která je 

nezbytná pro vznik iontů, považujeme: 
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• působení ionizujícího a ultrafialového záření (UV) 

• působení vysokých teplot 

• působení elektrického pole   

• Lenardův efekt (např. v blízkosti vodopádů) 

• Přirozenou radiací 

 

[5] Samostatná a nesamostatná vodivost 

Nesamostatná vodivost  

• Charakterizována tím, že ionizace vzniká a dále se udržuje jen působením 

vnějšího ionizačního činitele (velmi vysoká teplota, elektromagnetické záření - 

ultrafialové, rentgenové, paprsky γ). 

 

• Nepatrná vodivost plynu vzniká i vlivem kosmického záření a radioaktivního 

záření zemské kůry. 

 

Samostatná vodivost 

• Vzniká tehdy, jsou-li nabité částice urychleny elektrickým polem natolik, že 

získají dostatečnou kinetickou energii k nárazové ionizaci. Nutnost použití 

vnějšího ionizačního činitele zde odpadá. 

 

Rekombinace nosi čů náboj ů  

• Současně s ionizací nastává rekombinace volných nosičů nábojů, tj. opětné 

spojování dvou částic se stejným nábojem opačného znaménka za vzniku 

neutrální částice (molekuly nebo atomu).  

 

• Při působení ionizačního činitele v plynu probíhají současně dva protichůdné děje 

- ionizace a rekombinace - až do dosažení dynamické rovnováhy. 

2.6 Rozdělení iont ů        

 [6] Ionty můžeme rozdělovat podle pohyblivostí a jejich velikosti a případně jejich 

atomového poloměru. Pro vysvětlení – pohyblivost představuje rychlost pohybu částice 
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v elektrickém poli o jednotkové intenzitě a je též ovlivněna Brownovým molekulárním 

pohybem. 

 Za předpokladu stejné hustoty plynu je vztah mezi teplotou a pohyblivostí lineární. Se 

vzrůstající teplotou se pohyblivost zvyšuje. Při vyšších teplotách (několika stovek °C) se blíží 

pohyblivost teplotně nezávislým mezím. [2] H.Israel v 50. letech 20. století definoval několik 

skupin iontových pohyblivostí, které jsou uvedeny v následující tabulce. 
 

Tabulka 2. Rozdělení pohyblivosti iontů 

Druh iont ů 
Pohyblivost 

112 −− ⋅⋅ sVcm  
Polom ěr 

( )cm810−  

Nejtěžší 00025,0<k  r<570  
Langevinovy 0025,0001,0 ≥> k  570250 ≤< r  

Těžké 001,001,0 ≥> k  25078 ≤< r  
Malé st řední 001,00,1 ≥> k  786,6 ≤< r  

Lehké 0,1≥k  6,6≤r  
 

 Pro kladné účinky zdraví má největší význam skupiny lehkých negativních iontů. 

Lehké záporné ionty mají dobu života několik sekund až minut, jsou menší (méně než 710− ) 

než kladné ionty a mají větší pohyblivost, proto jsou jejich koncentrace v přírodě snadněji 

měřitelné. Typická hodnota pohyblivosti pro kladné lehké ionty je 1,4 cm2 V-1s-1, pro lehké 

záporné ionty je pak 1,9 cm2 V-1s-1. Lehké ionty zpravidla představují soubor 10 – 30 

neutrálních molekul seskupených kolem částice s elektrickým nábojem. Princip vzniku 

ionizovaných částic vystihuje obr.4 viz níže. 

 

 
 

Obr.4 Princip vzniku ionizovaných částic 
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Středně těžké nebo také malé střední ionty vznikají navázáním lehkých iontů na 

heterogenní částice. Tvoří je shluky až několika set atomů a jejich velikosti se pohybují 

nejčastěji v rozmezí od 1.10-7 cm do 2,5.10-6 cm. 

Těžké a ultratěžké ionty vzniknou spojením lehčích iontů s mikroskopickými 

částečkami aerosolů, které jsou rozptýleny ve vzduchu. Těžké ionty jsou shluky až několika 

tisíc molekul. Mají velikost do  2,5.10-6 cm. Jsou nejméně pohyblivé. Zato jejich životnost je 

nejdelší. Pohybuje se v rozmezí několika dnů i týdnů. 

Skupiny Langevinových iontů se vyznačuje pohyblivostí kolem 0,002 cm2 V-1s-1 a 

iontovým poloměrem v rozmezí 2,5 až 5,7 .10-6 cm.Zákonitým doprovodným jevem ionizace 

je soubor chemických reakcí. Dodáme-li větší energii nežli je energie vazebná, pak se 

molekuly dusíku a kyslíku štěpí na ionty. Ty pak reagují s jinými rozštěpenými molekulami. 

Produktem reakce jsou ozon O3 a oxidy dusíku. Ozon je bezbarvý plyn charakteristického 

zápachu, snadno se rozkládá a uvolňuje atomový kyslík. Proto má silné oxidační účinky. Hubí 

nejrůznější mikroorganismy a jeho vdechování ve větších koncentracích je nebezpečné. 

 

2.7 Koeficient unipolarity – vliv zne čištění ovzduší 

 
[7] Koeficient unipolarity pu slouží k vyjádření poměru mezi kladnými a zápornými 

ionty. Je to v podstatě podíl počtu kladných iontů k záporným. A lze jej tedy vypočítat ze 

vztahu:   

−

+=
n

n
pu                                                                                        (3) 

Koeficient unipolarity je v přírodě hodnota vždy vyšší než 1,0. Tato podmínka platí pro 

přírodu, při použití ionizorů můžeme docílit koeficientu unipolarity pu = 0,6.  V neznečištěné 

atmosféře se pohybuje od 1,15 – 1,25. Naopak v silně znečištěném prostředí, zejména v okolí 

velkých průmyslových závodů je udáván koeficient unipolarity  4,0 až 6,0. Vysoká převaha 

kladných iontů nad zápornými je dána tím, že nepříznivý poměr kladných a záporných iontů 

je zapříčiněn zvýšeným zánikem záporných iontů vlivem znečištěného ovzduší. 
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3 Fyzika iontových polí 
 

[1] Dnešní architektura pracuje s vysokým stupněm účelnosti, estetiky a pocitu bezpečí. 

Především se používají železobetonové a skleněné konstrukce. Pro nejrůznější účely se 

používají materiály vyrobené z plastů. Budovy jsou na vyšší úrovni, tyto nové metody však 

způsobují jisté potíže. Tyto potíže jsou především o psychické pohodě člověka. Tento stav se 

nazývá “Sic Building Syndrom ” , což znamená syndrom nemocných budov. 

 

Pod pojmem “klima” si představujeme následující činitele: 

 
• Teplotu 
• Vlhkost 
• Tlak 
• Prašnost vzduchu  
• Hygienu 
• Světlo 

 

I při splnění těchto klimatických podmínek se v mnoha případech dostavili v takovýchto 

místnostech obtíže. Tyto obtíže jsou reprezentovány především pocitem tísně, zdánlivý 

nedostatek vzduchu tzv. ponorkový pocit, tj. obtížné snášení spolupracovníků, neschopnost 

soustředění při obsluze dopravních zařízení, tj. v kabinách vlaků, automobilů a letadel, 

mikrospánek atd. Z těchto důvodu není psychický a fyziologický stav člověka žijícího 

v současném stavu dobrý.    

Při zkoumání těchto klimatických činitelů docházíme k faktu, že vedle klasických  

uvedených parametrů klimatu působí i další efekty, které nebyli dosud měřeny. Je to např. 

gradient stejnosměrného a střídavého elektrického pole, gradient iontového pole a další. 

Na koncentraci lehkých iontů v atmosféře má vliv mnoho lokálních a globálních faktorů. 

Jsou to např. vlivy meteorologické jako tlak, teplota, vlhkost, proudění vzduchu, denní doba, 

roční období, čistota vzduchu, tj. přítomnost všech druhů znečištění (zejména chemických 

imisí), radioaktivních látek, různých kondenzačních jader, aerosolů, prachu a mikrobiologie. 

Vliv atmosférického tlaku na koncentraci atmosférických iontů je nepřímo způsoben 

některými efekty jako například ovlivnění rychlosti emanace radonu, nebo změny proudění či 

relativní vlhkosti vzduchu. Pokles tlaku je často provázen srážkami, při jejichž spadu jsou 

k zemi strhávány částice prachu a jiné nečistoty, čímž se vzduch očišťuje od kondenzačních 

jader, zároveň mohou srážky snižovat propustnost zemského podloží pro radionuklid radon, 

který je vydatným zdrojem ionizace ovzduší. Bylo rovněž pozorováno, že se při poklesu 
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atmosférického tlaku mění koeficient unipolarity vzrůste kladných iontů, a to jak lehkých, tak 

středně těžkých. Po bouřce byla naopak pozorována výrazná převaha záporných iontů. 

Názory na vliv teploty na ionizaci vzduchu se dosti různí. Většina autorů uvádí, že se 

koncentrace iontů v ovzduší zvyšuje se stoupající teplotou.  Podle několika autorů je relativní 

vlhkost vzduchu hlavním činitelem, regulujícím koncentraci atmosférických iontů v ovzduší. 

Při vysoké vlhkosti vzduchu nebo při intenzivním skapání vody z krasových útvarů 

koncentrace atmosférických iontů stoupá, zaprvé vlivem Lenardova efektu (prudké 

rozstřikování vody) a za druhé tím, že je v ovzduší vymyta většina nečistot, které předtím 

valnou část iontů odčerpávaly. Z tohoto pohledu není udivující, že v jeskyních a jim 

příbuzných lokalitách nacházíme vůbec nejvyšší iontová koncentrace v přírodě. Koncentrace 

iontů zde dosahují běžně hodnot 34102 −⋅ cm  a více. Jsou to totiž prostory s minimálním 

pohybem vzduchu, stálou teplotou i vlhkostí a zcela zanedbatelnou prašností anorganického 

původ. Ionty zde existují relativně dlouho, a proto se mohou nahromadit do podstatně vyšších 

koncentrací. 
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4 Vodivost, pohyblivost a po čet částic 
 

4.1  Vodivost 
 

 [1] Vodivost atmosférického prostředí je podmíněna počtem a pohyblivostí nosičů 

nábojů iontů obsažených ve vzduchu. 

 Působí-li v ionizovaném vzduchu mezi dvěma elektrodami malé napětí, teče tímto 

prostorem malý proud, který je způsoben ionty obsaženými v plynu, které odevzdají svůj 

náboj na elektrodě. 

 Hustota proudu i velikost proudu je definována tak, že za jednotku doby projde 

plochou s průřezem o velikosti 1 cm2 , která je kolmá ke směru proudu, určité množství 

elektrického proudu. 

 Toto množství elektrického proudu je dáno ionty obou polarit a má následující 

hodnotu: 

 
( ) Enknkei ⋅+⋅= −−++                                                                         (4)  

 
kde  e je elementární náboj iontu  
 E je intenzita elektrického pole 
 −+ kk ,  je pohyblivost kladných a záporných iontů 
 −+ nn ,  je počet negativních iontů   
 
Výraz: 
 

( ) ,Λ=+⋅ −−++ nknke                                                                   (5) 
 

kde Λ  je vodivost vzduchu nebo také úplná vodivost, která se    

   skládá ze součtu dvou součinů: 

 
,+++ ⋅⋅=Λ nke                                                                              (6) 
,−−− ⋅⋅=Λ nke                                                                            (7) 

 

Pro různé druhy iontů s různou pohyblivostí, můžeme odvodit výrazy: 

 
),( −−++ ⋅+⋅⋅⋅=Λ ∑ iiii nknkie   (8) 
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),( +++ ⋅⋅⋅=Λ ∑ ii nkie                                                                (9)  

   
).( −−− ⋅⋅⋅=Λ ∑ ii nkie    (10) 

 

 Rovnice (8) platí jen pro nízké intenzity elektrického pole. Je to z toho důvodu, že 

úměrnost mezi intenzitou elektrického pole a elektrickým proudem platí: 

• nenastane žádné ochuzení prostoru o ionty různých druhů  

• ztráta iontů způsobená jejich přesunem k elektrodám je minimální v porovnání 

s ionty nově vznikajícími. 

 Pokud tomu tak není, vzrůstá intenzita elektrického proudu dále na proporcionální 

hodnotu až přejde v určité fázi k hodnotě kde je nezávislá na intenzitě elektrického pole. 

Důsledkem tohoto je přechod všech iontů k elektrodám. 

 Podle toho rozeznáváme tři oblasti křivky vyjadřující závislost proudu na napětí 

v ionizovaném plynu. 

 
I. oblast platnosti Ohmova zákona 
II. oblast nenasyceného proudu 
III. oblast nasyceného proudu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.5 Obecná saturační charakteristika 
 

 Dosáhne-li intenzita elektrického pole oblasti IV dojde k prudkému nárůstu proudu 

vzhledem k nárazové ionizaci.  

 
Měření vodivosti vzduchu můžeme provádět dvěma způsoby 
 

1. přibližně rozptylovou elektrodou 
2. přesněji aspiračním kondenzátorem 

  u 

i 

I II.  III

IV
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My se budeme zabývat výhradně měřením vodivosti vzduchu pomocí aspirační metody. 

4.2 Měření aspira ční metodou 
 

[3] Funkci aspirační metody můžeme vyjádřit pomocí matematické analýzy. Pohyb 

vstupujících a protékajících  iontů v aspiračním kondenzátoru je komplikovaný a dochází při 

něm k několika rušivým vlivům. Proto při následujícím matematickém popisu aspirační 

metody tyto vlivy zjednodušíme a budeme vycházet z následujících předpokladů.  

 

- intenzita elektrického pole EAK je válcově symetrická přes osu x 

- proudění vzduchu uvnitř aspiračního kondenzátoru je laminární a nedochází 

při něm k žádným turbulentním vlivům 

- rychlost proudění vzduchu je malá a můžeme tedy zanedbat stlačitelnost 

vzduchu 

- zanedbáváme okrajový efekt na koncích AK  

- zanedbáváme vliv rekombinace a vznik iontů uvnitř AK. 

 

Při průchod iontů aspiračním kondenzátorem dojde ,díky elektrickému poli, k vychýlení 

iontů z pohybu vx na pohyb  zakřivený  směrem k elektrodě. Rychlost iontů se tedy skládá ze 

dvou na sebe kolmých složek, a to: 

 

- rychlosti proudu vzduchu vx 

- rychlosti vr, dané působením intenzity elektrického pole uvnitř kondenzátoru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l 

    r2 

    r1 

    x 

    r  

       A     

 B  

���� 

      vr 

   vx 

x(A) = 0 ; r(A) = r2 

 

x(B) = l ; r(B) = r1 

 

� 

� 

 ⊕ 

Při měření negativních iontů 
je na katodě kladné napětí 
UAK a pozitivní ionty nejsou 
aspiračním kondenzátorem 
zachytávány a projdou jím. 

Katoda  

 

Anoda 

 

 

Obr.6  Pohyb iontu v aspiračním kondenzátoru 
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Na obr.6 je znázorněn model pohybu iontů v aspiračním kondenzátoru. Pro naše 

výpočty je potřebně si definovat dva body A a B, mezi nimiž se pohybuje záporný iont. Bod 

A o souřadnicích: x(A) = 0 , r(A) = r2 nám udává začátek trajektorie pohybu iontu a bod B o 

souřadnicích x(B) = l , r(B) = r1 nám udává konec trajektorie. Tedy rychlost iontu, (pohybující 

se parabolickým pohybem), je  dána vztahy (11) a (12), tj.: 

dt

dx
vx =

                     

Působením elektrického pole EAK se iont pohybuje k nasávací elektrodě rychlostí: 

AKr Ek
dt

dr
v ⋅==  

Intenzita elektrického pole uvnitř válcového kondenzátoru je dána vztahem: 









⋅

=

1

2ln
r

r
r

U
E AK

AK  

Dosazením rovnice (13) do vztahu (12) dostaneme: 









⋅

⋅==

1

2ln
r

r
r

U
kv

dt

dr AK
r  

Dosazením rovnice (11) do (13) pak dosáhneme vyloučení časové proměnné a pro změnu 

dráhy  ve směru x bude platit: 

drr
Uk

r

r
v

dx
AK

x

⋅⋅
⋅

⋅
= 1

2ln

 

Z počátečních podmínek v bodě A: x(A) = 0 , r(A) = r2 řešením rovnice (14) dostaneme: 

)(
2

ln
2

1
2

2
1

2

rr
Uk

r

r
v

x
Ak

x

−⋅
⋅⋅

⋅
=  

Rovnice (16) nám udává kolik projde iontů aspiračním kondenzátorem a tím nám pomůže 

stanovit iontový mikroklima uvnitř pobytových prostorů.  

 

eM

II

eM

I
n svodcelkiont

⋅
−

=
⋅

=  

(11) 

(12) 

(13) 

(13) 

(14) 

(15) 

(16) 
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5 Přístroje pro detekci iont ů 

5.1 Aspira ční kondenzátor 
 

[1] Pro měření koncentrace iontů jsem používal válcový aspirační kondenzátor. Aspirační 

kondenzátor je sestaven dvěmi válcovitými elektrodami a ventilátorem. Ventilátor nasává 

vzduch do aspiračního kondenzátoru . V tomto objemu vzduchu jsou obsaženy ionty s různou 

pohyblivostí, od lehkých přes střední, až po těžké. Je tedy obsaženo úplné spektrum 

pohyblivostí iontů. Konstrukce a princip měření iontů aspiračního kondenzátoru je 

znázorněno na  Obr. 7. 

 

 

Obr.7 Válcový aspirační kondenzátor 

 
 
Isvod  – Svodový proud, tento proud je měřen při vypnutém ventilátorku  
Ivent  – Měřený proud, tento proud je měřen při zapnutém ventilátorku 

Icelk  – Celkový proud, tento proud je měřen při zapnutém ventilátorku a při zapnutém zdroji     

            iontů  

UAK – Napětí na elektrodě aspiračního kondenzátoru 
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Aspirační kondenzátor je tvořen dvěmi souosými elektrodami, které mají válcový tvar. 

Dielektrikum je tvořeno okolním vzduchem. Na jedné ze stran aspiračního kondenzátoru je 

umístěn ventilátor. Tento ventilátor slouží pro nasávání okolního vzduchu, a tím i iontů 

obsažených ve vzduchu, do prostoru mezi elektrodami.  Vnitřní elektroda s menším 

průměrem slouží jako sběrná, jenž můžeme také nazvat kolektorem. To znamená, že na tuto 

elektrodu dopadají ionty a to buď kladné či záporné. To jestli dopadne kladný či záporný iont 

závisí na polaritě sběrné elektrody. Pokud je elektroda nabita kladně dopadají na elektrodu 

záporné ionty a naopak.  

Na sběrnou elektrodu je přivedeno elektrické pole o intenzitě E. Toto elektrické pole je na 

elektrodu přivedeno pomocí nabitého kondenzátoru. Celý obvod je doplněn elektrometrem 

pro měření procházejícího iontového proudu a uzemněn tak jak je to zobrazeno na obr.6. 

Velikost tohoto elektrického pole nám udává jaké množství a které velikosti iontů budou 

zachyceny sběrnou elektrodou. Ionty tvoří shluky o různé velikosti a tím i hmotnosti. Tyto 

ionty jsou nasávány pomocí ventilátoru směrem do aspiračního kondenzátoru.  Na tyto ionty 

působí elektrické pole mezi elektrodami. Těžší  ionty mají díky své váze a rychlosti i větší 

kinetickou energii, a proto je potřeba použít větší elektrické pole mezi elektrodami. Pokud 

použijeme menší elektrické pole tyto těžší ionty aspiračním kondenzátorem jen proletí a 

nezachytí se na sběrné elektrodě.  

Pro měření je velmi důležitý zdroj napětí jenž je připojen na sběrnou elektrodu jak je 

vidět z obr.7. Tímto napětím ovlivňujeme druhy zachycených iontů. Pro naše měření 

použijeme jako zdroj napětí kondensátor, jenž je připojen ke sběrné elektrodě a nabit na určité 

napětí. Pro naše laboratorní podmínky jsme použili kondenzátor na kterém je možné nastavit 

napětí od 100V až do 1000V. 

Pro měření iontů obsažených ve vzduchu je zapotřebí použít speciální ampérmetr, jenž je 

konstruován pro měření až A1310−
 což je pro nás dostatečná hodnota, jelikož svodový proud 

aspiračního kondenzátoru se pohybuje v jednotkách  A1310−
. 

 

 

5.2 Elektrometr  
 

[8] Při měření aspiračním kondenzátorem je potřeba, aby byl elektrický proud, proud 

způsobený iontovým nábojem, měřen a to s co nejmenší chybou měření. Pro tyto účely 

používáme na elektrotechnické fakultě VUT v Brně elektrometr KEITHLEY C610. Tento 

elektrometr může být nastaven jako voltmetr nebo jako ampérmetr. Pro naše účely zapojíme a 



  25

nastavíme tento přístroj jako ampérmetr. Obrázek a popis ampérmetru jsou vyobrazeny na 

obr.8.  

 
Keithley 610C 

 
obr.8 Popis ampérmetru Keithley C610 

 
 

Je potřeba si uvědomit, že proud generovaný zápornými či kladnými ionty je v rozsahu 

10nA až 0,1 pA. V tabulce 3 jsou uvedeny charakteristické hodnoty pro oba mody používání 

elektrometru. V modu A-metru je maximální možný rozsah až 0,01 pA. Z toho vyplývá, že 

přístroj je vhodný pro naše měření. 
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Tab.3.  charakteristické hodnoty pro elektrometr Keithley C610 

Charakteristické hodnoty pro elektrometr Keithley C 610 

měření Rozsah p řesnost šum 

I 10-14A – 0,3A 

± 2 % z rozsahu:           
0,3 – 10-11A 

± 4 % z rozsahu:             
3. 10-12 – 10-14A 

méně než     

±3.10-15A 

U 0,001V – 100V 
± 1 % z pevného 
měřítka ve všech 

rozsazích 

± max. 25.10-6 V 
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6 Zásady m ěření 

6.1 Zásady m ěření 
 

 Měření proudů v jednotkách 10-13 A, je velice náročné na metodu měření a na vnější 

vlivy, které se určitě, ať už v malém nebo velkém rozsahu, projeví ve výsledku měření.  Proto 

je potřeba dodržet určité postupy a zapojení dané úlohy. 

• Měřicí pracoviště 

Pro měření záporných iontů se musíme řídit několika zásadami. Je nutné si uvědomit, že 

celý prostor laboratoře má vliv na koncentraci iontů v prostoru obsažených. Pro náš účel, 

měření záporných iontů, je potřeba spojit plochy zdí a podlahy se zemí. Tuto úpravu 

provádíme kvůli tomu, že záporný potenciál země bude odpuzovat záporně nabité ionty. 

Jelikož země má potenciál záporný přenese se tedy tento potenciál i na vnitřní plochy 

laboratoře. V laboratoři U4-119 jsme tuto operaci povedli následovně, na podlaze je položena 

vodivý plech který je spojen se zemí. Měřicí přístroj je umístěn v kleci jenž je také spojen se 

zemí a tím má potenciál země. Tímto dostaneme vhodné prostředí pro záporné ionty, jelikož 

ty se shlukují uprostřed klece a tím mohou být účinně nasávány do aspiračního kondenzátoru.  

• Obsluha 

Nevhodně organizovaná místnost není jediným vlivem který působí na měření. Dalším 

vlivem jsme mi samotní. Jelikož jsme přítomni měřicímu procesu, tím pádem ovlivňujeme 

negativně měření. Je tedy nutné dodržovat několik zásad pro minimalizaci našeho vlivu na 

měření. Stejně jako kladně nabitá podlaha, může působit na měření i náboj lidského těla.  

Proto při měření není vhodné stávat či se pohybovat v blízkosti měřicího pracoviště. Druhou 

zásadou, kterou bych chtěl zmínit, je naše oblečení. Dnešní běžné oblečení má permitivitu 

blízkou 3, kvůli tomu dochází v oblečení ke hromadění nábojů, způsobující elektrostatický 

výboj což nám negativně ovlivní naměřené výsledky  a je tedy nutné měření opakovat. 

Abychom se vyhnuli tomuto zbytečnému kroku navrhuji nosit oblečení z přírodních 

materiálů, které mají permitivitu blízkou lidské, jenž je asi 30.  

• Zapojení měřicího pracoviště 

Negativní vlivy se vyskytují i v měřicím zapojení. Jedná se především o kontakty sloužící 

ke spojení jednotlivých přístrojů. Jako nejdůležitější vliv z této skupiny je poloha 

kondenzátoru, tento kondenzátor je spojen se sběrnou elektrodou aspiračního kondenzátoru, 

doporučuji umístit jej umístit dál od vstupu aspiračního kondenzátoru tak aby co nejméně 

ovlivňoval měření.     
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• Měření za nepříznivých podmínek 

 Pokud měření probíhá v místnostech s vysokou vlhkostí, musíme počítat s kondenzací 

páry na plochách aspiračního kondenzátoru, a jelikož je voda elektricky vodivá, musí se 

aspirační kondenzátor vždy vysušit. 

 

 

Obr.9 Uzemnění vlastního měřícího pracoviště pásem spojeného se zemí  

 

 

 

Obr.10 Vlastní pohled na vnější a vnitřní elektrodu aspiračního kondenzátoru.  
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6.2 Postup m ěření 

V této kapitole si popíšeme postup měření s aspiračním kondenzátorem. V kapitole o 

aspiračním kondenzátoru jste se dozvěděli, že měříme hned několik různých proudů při různě 

zapnutých a vypnutých zařízeních jako je ventilátor a ionizor.  Nyní si popíšeme jak 

postupujeme při měření a vyhodnocování naměřených výsledků. Na obr.11 je znázorněn 

popis postupu při měření aspirační metodou. Na obrázku je vyobrazen i 3D popis os X,Y a Z. 

Tento popis slouží pro znázornění jak jsem postupoval při zapisování výsledků u prostorové 

charakteristiky různých druhů ionizorů, při tomto měření je nutné zdůraznit, že jsem měřil 

s pomocí elektrostatického voltmetru je tedy nutné vyměnit aspirační kondenzátor za 

elektrostatický voltmetr.   

 
obr.11 Princip měření aspirační metodou 

 
Isvod  – Svodový proud, tento proud je měřen při vypnutém ventilátorku  
Ivent  – Měřený proud, tento proud je měřen při zapnutém ventilátorku 
Icelk  – Celkový proud, tento proud je měřen při zapnutém ventilátorku a při zapnutém   
           zdroji iontů  
 

Při měření počtu záporných iontů aspirační metodou je zřejmé, že pro správné 

vyhodnocení výsledků, potřebujeme zjistit velikosti již zmíněných proudů.  

 
Měření iontového pozadí 
 

Tímto měřením jsem potřeboval zjistit jaká je přirozená iontová skladba v naší laboratoři. 

Pro vyhodnocení změříme nejprve Isvod, poté zapneme ventilátor umístěný na aspiračním 

kondenzátoru a změříme Ivent. Rozdílem těchto proudů dostaneme iontový proud Iiont. 
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Měření iontového pozadí při zapnutém zdroji iontů 
 

Tímto měřením a vyhodnocením můžeme zjistit a porovnat iontové proudy jednotlivých 

typů ionizorů. Pro vyhodnocení změříme nejprve Ivent, poté zapneme ionizor umístěný před 

aspiračním kondenzátorem a změříme Icelk. Rozdílem těchto proudů dostaneme iontový proud 

Iiont. Není nutné měřit proud Isvod protože odečítáme Icelk- Ivent. 

 

6.3 Satura ční charakteristika iontového mikroklimatu   

 Saturační analýza iontového pole ve zkoumaném prostoru je reprezentována 

jednotlivými body pro příslušná napětí. Saturační charakteristika má vzrůstající tendenci, 

jelikož při zvyšování napětí mezi elektrodami zachycujeme více těžších iontů a tím roste i 

iontový proud. Tato charakteristika se nazývá saturační charakteristika, jelikož je sestavena 

z jednotlivých bodů v saturaci.     

 Tyto saturační body získáváme ze závislosti nasycení proudu v závislosti na čase t. Při 

začátku měření musíme počítat s určitou časovou prodlevou, jelikož dochází k pomalému 

nabíjení kondenzátoru. Časová prodleva je dána vztahem CR⋅=τ . Pro naše měření je nutné 

počítat s prodlevou 120 až 300 sekund. V této době dojde k saturaci (nasycení) a procházející 

proud již zůstane konstantní. Pokud bychom hodnotu proudu odečetli z ampérmetru dříve, 

pravděpodobně by došlo k zmatečnímu měření.  

6.4 Spektrální charakteristika iontového mikroklima tu   

Spektrální charakteristika je dána rozdílem iontového proudu od iontového proudu při 

rozdílném napětí, jedná se tedy o přírůstek iontového proudu (a tím i přírůstek počtu iontů) při 

změně elektrického pole mezi elektrodami. Narozdíl od saturační charakteristiky, jenž 

ukazuje celé spektrum obsažených iontů, ukazuje spektrální charakteristika jen velikost 

přírůstku iontového proudu v závislosti na napětí.  

6.5 Prostorová charakteristika iontového mikroklima tu  

 Prostorová charakteristika nám udává jak je elektrické pole, způsobené zdrojem 

záporných iontů, rozloženo v prostoru.  Toto elektrické pole způsobí ionizaci a tím i vznik 

záporných iontů. U saturační charakteristiky je žádoucí použít aspirační kondenzátor pro 

detekci iontového proudu. Bohužel aspirační kondenzátor má nevýhodu  v nasávání velkého 

objemu vzduchu z celého prostoru. Z tohoto důvodu jsme pro změření intenzity elektrického 

pole v prostoru použili elektrostatický voltmetr. Tímto voltmetrem jsem pohyboval v prostoru 

X,Y a Z tak jak je znázorněno v kapitole  Postup měření.  
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7 Iontové mikroklima v uzav řených prostorách 
 

7.1 Ionizovaný vzduch v jeskynních moravského krasu  

 

[7] Tak aby vznikl v jeskyni záporně ionizovaný vzduch je zapotřebí splnit několik 

požadavků a to takových, jenž jsou ukázány na obr.12.  

 

Obr.12 Uspořádání vzdušných iontů v jeskyních moravského krasu. 

1. Země má záporný potenciál a díky tomu je na stěnách jeskyně záporný potenciál, ten 

má za úkol soustředit záporně nabité ionty doprostřed místnosti. Zároveň zajistí 

přirozenou rekombinaci kladně nabitých iontů  

2. Jeskyně je uzavřený prostor pod zemským povrchem do kterého nepronikne sluneční 

záření a jiné vlivy způsobující ionizaci. Jako jediný proces se tu uplatňuje ionizace 

radonem. Vápenec sice nevyrábí radon sám o sobě, nýbrž uvolnění radonu do prostoru 

jeskyně způsobuje uran obsažený ve vápenci. Obsah uranu ve vápenci je asi cca 0,2% 

Rn222. 

3. Radon je radioaktivní plyn a proto je nutné zaručit , aby koncentrace radonu 

nepřekročila určitou mez. Tato horní mez je kolem 50cm nad hladinou povrchu, při 

této hladině se vyskytuje radon v dostatečné koncentraci aby způsobil ionizaci 

jeskyně, a při výšce 50cm není v takové poloze, aby způsobil neobývatelné prostředí 
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v těchto prostorách. Aby radon nepřekročil tuto mez doporučuje se vnitřní prostor 

jeskyně odvětrávat. Toto odvětrání však musí odvést jen nadbytečný plyn, pokud 

bychom jeskyni odvětrávali celou, tím bychom odvětrali i všechen radon a tím pádem 

by byl ukončen i ionizační proces v jeskyni. 

7.2 Iontové mikroklima v uzav řených prostorách 

Domy, jenž jsou v poslední době konstruovány, už nemají správný účinek pro naše 

zdraví. Paneláky a budovy z  železobetonu nebo kombinace oceli a skla jsou dokonalými 

Faradayovými klecemi.  Proto není možné aby se do těchto staveb dostal přirozený přírodní 

iont. Proto je nutné si současný stav v místnostech popsat a navrhnout účinné opatření. 

Obrázky a  informace ohledně této problematiky jsem čerpal z  [6]. 

7.2.1 Současný stav místnosti 

K pochopení, současného klima uvnitř místnosti, slouží následující obr.13. Kladně a 

záporně nabité ionty vniknou do místnosti prostřednictvím okna při větrání. Podlaha a stěny 

místnosti jsou tvořeny materiály s elektricky izolačními vlastnostmi. Elektrický potenciál 

země je záporný a podlaha je vyrobena  z elektrického izolantu, což nám způsobí, že plocha 

podlahy s nabije na kladnou hodnotu jak je uvedeno na obr.13. Tento jev je pro nás zvláště 

nepříznivý, takovýto náboj na podlaze zapříčiní přitažení a posléze rekombinaci záporných 

iontů.  Kladné ionty jsou pak odpuzovány podlahou a stěnami doprostřed místnosti. Jak je 

vidět tato situace je zcela odlišná od situace v jeskyni.  

 

Obr.13  Současný stav s nedostatkem lehkých záporných iontů 
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7.2.2 Optimální stav místnosti 

 
Obr.14 Vhodně řešená místnost 

 

Na obr.14 je navrženo řešení současného stavu iontového klimatu v místnosti. Způsob jak 

vhodně upravit místnost, a tím zlepšit iontové klima v místnosti, je následující, kladný náboj 

vzniklý na podlaze a stěnách místnosti upravit tak aby na této vrstvě nekombinoval. O 

docílíme tak, že přivedeme na podlahu záporný potencionál země. Tímto řešením bude kladný 

náboj přitahován záporným potencionálem podlahy a posléze zanikne rekombinačním 

procesem. Záporný iont bude touto zápornou vrstvou odpuzován doprostřed místnosti, při 

porovnání situace v jeskyni a situací vhodně řešené místnosti  zjistíme, že jde o tentýž jev . [1] 

Zatím jedinou známou cestou přirozeně ionizovaných částic vzduchu do budovy je difúze 

škvírami a štěrbinami v okenním rámu nebo difúze pootevřeným oknem. V místnostech je 

potřeba používat zařízení vyrobených z přírodních materiálů s vysokou permitivitou, vyšší 

nebo rovnu alespoň 10, lidské tělo má permitivitu přibližně 30. To znamená jako podlahové 

krytiny používáme dřevo, korek, kachlíky, rohože a koberce z přírodních materiálů. Všechny 

podlahové krytiny a tapety na stěnách,  pokud nejsou z přirozených materiálů, je vhodné 

vybavit kovovým páskem a uzemnit. Tímto opatřením dostaneme stejný záporný potenciál 

jako má Země. Není dobré používat materiály s permitivitou pod 10, bohužel tyto materiály 
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jsou v dnešní době na vrcholu. Rozhodně bychom se měli vyvarovat podlah z  PVC. 

Permitivitu  PVC materiálu můžeme dočasně upravit, přetřeme-li ji avivážním prostředkem. 

Ochranný film, vytvořený na vrstvě PVC aviváží, je potřeba po asi 3 dnech znovu obnovit, 

protože se tato vrstva opotřebuje. Vrstva, vytvořená aviváží, je elektricky vodivá a proto je 

vhodnější povrch této vrstvy uzemnit. 

 

 

 



  35

8 Vliv záporného iontového pole na zdraví člověka 
 

8.1 Působení lehkých záporných iont ů na člov ěka  

 

[4] Působení lehkých záporných iontů na lidský organismus má blahodárný účinek. 

Záporné iontové klima pomáhá s některými populačními onemocněními, jako jsou 

onemocnění dýchacího ústrojí, špatný krevní oběh, zvýšený krevní tlak. Uvědomíme-li si tuto 

skutečnost můžeme, vhodnou úpravou místností, docílit vysoké koncentrace lehkých 

záporných iontů a tím dostaneme čistší prostředí.  

Přehled  positivních vlastností záporných iontů 

• dochází ke snížení krevního tlaku 

• snížení bolestivosti popálených tkání 

• zvýšení odolnosti proti onemocnění dýchacího ústrojí 

• snižuje dýchací potíže především u nemocných s respiračními chorobami 

• dlouhodobé působení těchto iontů také zvyšuje pH krve a zpomaluje sedimentaci 

červených krvinek 

• kůže je v ionizované atmosféře chráněna proti vzniku sekundární infekce 

• je-li koncentrace těchto záporných iontů zvýšena, dochází ke stimulaci nervové 

činnosti a zlepšení paměti 

• zlepšení nálady a snížení nespavosti 

 

8.2  Vliv iont ů na rostliny  

Záporně ionizovaný vzduch výrazně podporuje růst rostlin. Pokud je rostlina umístěna v 

prostředí bohatém na volné záporné ionty, ty výrazně zrychlují jejich metabolické funkce 

a rostlina zraje rychleji. Pokud snížíme počet záporných iontů dojde ke zpomalení růstu. 

Zároveň lehké negativní ionty potlačují růst plísní.  
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8.3 Vliv iont ů na mikroorganismy  

Je-li v prostředí vysoká koncentrace lehkých záporných iontů, zpomalují bakterie své 

množení a posléze i zanikají. Této dezinfekční vlastnosti volných záporných iontů se využívá 

v oblastech lázní, kde se pacienti léčí na různé nemoci, popáleniny, kožní ekzémy a špatně se 

hojícími zranění. Tím je tedy vliv některých druhů bakterií zcela potlačen. To je zvláště 

důležité pro udržování mikrobiální čistoty vzduchu v prostorách, kde jsou lidé a zvířata a není 

možné použít k desinfekci látky jedovaté nebo alergizující.  
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9  Vyhodnocení m ěření 

9.1 Výpočet proudu vzduchu procházejícího aspira čním kondenzátorem  

Aspirační kondenzátor je pro měření vzdušných iontů nezbytný. Proto je potřeba znát 

jeho parametry. Na obr.15 je znázorněn řez aspiračního kondenzátoru používaného na fakultě 

VUT v Brně. Takovýto aspirační kondenzátor je sestrojen z uzemněné a sběrné elektrody, 

mezi nimiž je dielektrikum tvořeno vzduchem. Okolní vzduch je nasáván do aspiračního 

kondenzátoru větrákem.  

 

 
Obr.15 Průřez aspiračním kondenzátorem 

Pro měření a vyhodnocení je potřeba znát technická dat aspiračního kondenzátoru. Tato 

data jsem změřil přímo na  aspiračním kondenzátoru. Na obr.16 jsou znázorněny všechny 

průměry a délka aspiračního kondenzátoru. Pro nás jsou nejdůležitější parametry průměry 

vnitřní a vnější elektrody d1 a d2 a délka l. Jelikož proud vzduchu obsahující ionty procházejí 

právě mezi elektrodami. Z těchto hodnot vypočítáme objem vzduchu procházejícího 

aspiračním kondenzátorem za sekundu. 

 
Technické parametry aspiračního kondenzátoru: 

 
Obr.16 Konstrukce aspiračního kondenzátoru 
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Technické parametry aspiračního kondenzátoru použitého při měření záporných iontů: 

 
cmmmd 8801 ==  

cmmmd 8,3382 ==  

cmmml 5,59595 ==  

 

Výpočet objemu činné části válcového aspiračního kondenzátoru: 

 

( ) 322 3,29895,59414,31 cmlrcmV =⋅⋅=⋅⋅= π  

( ) 322 5,6745,599,114,32 cmlrcmV =⋅⋅=⋅⋅= π  

( ) 3231555,6743,298921 cmVVcmV =−=−=  
 

Technické parametry větráku 

Rychlost proudění vzduchu aspiračním kondenzátorem jsem změřil pomocí přístroje 

Testo 440. 

 
14,2 −⋅= smv  

 

Výpočet objemu vzduchu: 

131,9337
595,0

23154,2 −⋅=⋅=⋅= scm
l

Vv
M  

 

Aspiračním kondenzátorem projde 
131,9337 −⋅ scm . Tato hodnota je pro nás důležitá, s její 

pomocí můžeme vypočítat jaká je koncentrace iontů procházejících aspiračním 

kondenzátorem  
13 −⋅ scm .  

 
 

9.2  Měření prostorové charakteristiky 
 

Hrotový ionizor 

Prostorovou charakteristiku hrotového a drátového ionizoru jsem změřil pomocí 

elektrostatického voltmetru. Elektrostatický voltmetr měří velikost elektrického pole daného 

ionizoru v prostoru. Tím jsem dostal kompletní prostorovou charakteristiku pro dané ionizory. 

Elektrostatický voltmetr je vybaven hrotem. Tento hrot je obtížně definovatelný z hlediska 

rozměrů, to znamená že touto metodou nemůžeme vypočítat koncentraci záporných iontů na 

cm3, a proto jsem pro vyobrazení všech grafů použil intenzitu elektrického pole U[V] namísto 
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počtu detekovaných iontů n[cm-3]. Proto můžeme tento elektrostatický voltmetr a naměřené 

výsledky použít jen pro ukázku rozvržení elektrostatického pole v prostoru. Pro přesné měření 

je potřebné použít aspirační metodu měření vzdušných iontů.  

Všechny tabulky a výpočty naměřených hodnot jsou přiloženy k diplomové práci ve 

formě excel souborů na CD disku. Tyto soubory mají název 1.xls a 2.xls v kterých jsou 

obsažený výsledky měření, výpočty naměřených hodnot a grafy prostorových charakteristik. 

Proto v mé práci uvádím jen dvě tabulky naměřených hodnot pro představu jakým způsobem 

jsem pokračoval při sestrojení grafů. 

 
Tab.4  Hodnoty drátového ionizoru pro souřadnice x,y a z = 0cm 

y=30cm y=20cm y=10cm y=0cm y=-10cm Y=-20cm y=-30cm Pro z=0cm 
U[V] U[V] U[V] U[V] U[V] U[V] U[V] 

10 980 1180 1180 1190 1180 1120 980 
20 890 1030 1100 1180 1060 970 830 
30 800 850 970 1030 850 760 750 
40 640 720 840 880 740 690 580 
50 530 560 710 720 600 550 520 
60 420 500 600 610 560 410 410 
70 330 390 490 520 440 330 370 
80 250 350 370 430 380 310 290 
90 220 260 300 310 260 200 220 

x[
cm

] 

100 100 160 200 220 180 150 100 
 
Tab.5  Hodnoty drátového ionizoru pro souřadnice x,y a z = 25cm 

y=30cm y=20cm y=10cm y=0cm y=-10cm Y=-20cm y=-30cm Pro z=25cm 
U[V] U[V] U[V] U[V] U[V] U[V] U[V] 

10 1100 1190 1190 1190 1190 1160 1080 
20 1050 1130 1190 1160 1150 1100 960 
30 900 980 1060 1090 1000 960 870 
40 770 900 920 970 910 840 790 
50 650 790 790 780 800 660 610 
60 570 630 600 670 610 590 520 
70 450 490 510 580 510 490 400 
80 370 410 420 410 390 380 310 
90 310 320 320 350 340 330 260 

x[
cm

] 

100 180 220 220 220 270 230 190 
 

Příklad výpočtu detekovaných záporných vzdušných iontů elektrostatickým voltmetrem. 

Tento postup je stejný pro všechny změřené hodnoty a to jak pro hrotový ionizor tak i pro oba 

druhy drátového ionizoru, proto tu uvádím jen jeden výpočet pro hodnotu elektrostatické 

intenzity 980V.  

 

pA
dt

dU
CI 653,010653,0

120

980
108 1212 =⋅=⋅⋅=⋅= −−  

 
C [F]    – vnitřní kapacita elektrostatického voltmetru 
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dU [V]  – změřené elektrostatická intenzita 
t [s]      – doba po kterou došlo k ustálení hodnoty na elektrostatickém voltmetru 
I [A] – vypočtený proud 
 

407823554
10602,1

10653,0
19

12

=
⋅
⋅=⋅= −

−

e

I
n  

 
I [A] – vypočtený proud 
e – náoj elektronu 
n – počet detekovaných iontů 
 

Grafy 1,2,3 a 4 znázorňují prostorové charakteristiky hrotového ionizoru BIV06 pro 

různé vzdálenosti od zdroje (v tomto případě hrotu ) záporných iontů.     

 

 
graf1. Výsledná velikost intenzity elektrického pole drátového ionizoru v prostoru  

ve vzdálenosti 20 cm 
 

Jak je vidět z grafů 1,2 a 3 prostorová charakteristika hrotového ionizoru dosahuje 

maxima v oblasti kolem hrotu. Při jakémkoliv vychýlení dojde k poklesu intenzity 

elektrického pole a tím i k poklesu počtu detekovaných iontů.   
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graf2. Výsledná velikost intenzity elektrického pole drátového ionizoru v prostoru  

ve vzdálenosti 60 cm 
 

 
graf3. Výsledná velikost intenzity elektrického pole drátového ionizoru v prostoru  

ve vzdálenosti 100 cm 
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graf4. Rozložení intenzity elektrického pole v rovině s hrotem z = 0 cm  

 

Z grafu 4. lze vyčíst jak je intenzita elektrického pole rozvrstvena v ose z = 0cm. Hrotový 

ionizor vytvoří pole podobné “hrušce“. To znamená že největší intenzita elektrického pole je 

v oblasti u hrotu, intenzita elektrického pole a tím i generace záporně nabitých iontů klesá 

s oddálením či s vychýlením měřidla. 

 

Drátový ionizor 

 Měření pomocí drátového ionizoru jsem prováděl pomocí 40 cm dlouhého drátku, jenž 

je zhotoven z materiálu CuZn. Na tento drátek bylo přivedeno napětí ,které se generovalo 

z hrotu hrotového ionizoru, toto napětí se rovná U = 5,5kV.    

 
V následujících  tabulkách jsem uvedl jen některé hodnoty měření pro různé vzdálenosti. 

Všechny hodnoty měření s výsledky a grafy jsou přiloženy na CD disku přiloženém k této 
práci.  
 
Tab.6  Hodnoty hrotového ionizoru pro souřadnice x,y a z = 0cm 

y=35cm y=20cm y=0cm y=-20cm y=-35cm Pro z=0cm 
U[V] U[V] U[V] U[V] U[V] 

20 1190 1200 1200 1200 1190 
40 1180 1180 1190 1190 1190 
60 1020 1130 1150 1180 1140 
80 760 770 900 790 780 
100 560 560 620 590 560 

x[
cm

] 

120 340 320 350 390 280 
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Tab.7  Hodnoty hrotového ionizoru pro souřadnice x,y a z = 25cm 
y=35cm y=20cm y=0cm y=-20cm y=-35cm Pro z=25cm 

U[V] U[V] U[V] U[V] U[V] 
20 670 1150 1200 1200 1190 
40 770 1080 1190 1190 1190 
60 910 1040 950 1160 1190 
80 800 770 760 980 980 
100 570 590 520 720 700 
120 300 350 370 390 360 
100 460 490 450 400 530 

x[
cm

] 

120 320 340 270 250 340 
 

Výpočet detekovaných iontů je stejný jako u předešlého měření s hrotovým ionizorem. 

Jak je vidět z grafu 5. prostorová charakteristika je tu zkreslená a je to dáno tím, že jsme 

použili elektrostatický voltmetr s rozsahem do 1200 V. To nám, ale nepředstavuje až tak 

velkou chybu měření jelikož potřebujeme zjistit jak se chová prostorová charakteristika drátku 

v oblastech za ukončením tohoto drátového ionizoru. 

 

  

 

 
 

graf5. Výsledná velikost intenzity elektrického pole hrotového ionizoru v prostoru  
ve vzdálenosti 20 cm 
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graf6. Výsledná velikost intenzity elektrického pole hrotového ionizoru v prostoru  

ve vzdálenosti 60 cm 
 
 
 

 
graf7. Výsledná velikost intenzity elektrického pole hrotového ionizoru v prostoru  

ve vzdálenosti 100 cm 
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graf8. Rozložení intenzity elektrického pole v rovině s drátkem z = 0 cm 

 

Z grafu 8. lze vyčíst jak je intenzita elektrického pole rozvrstvena v ose z=0cm. Drátový 

ionizor vytvoří pole, které je značně odlišné od elektrického pole vytvořené pomocí hrotového 

ionizoru. Elektrické pole drátového ionizoru je více homogenní než v případě drátového 

ionizoru. 

 
 
 

Drátový ionizor se zrcadlem 

 Dalším úkolem bylo stanovit prostorovou charakteristiku drátového ionizoru se 

zrcadlem.  Drátový ionizor byl zapojen na hrot hrotového ionizoru to znamená, že na drátku 

bylo napětí U=5,5 kV. Za aparaturu s drátkem bylo přidáno zrcadlo což je odrazná plocha o 

velikosti 50X40 cm. 

 
 
Tab.8  Hodnoty hrotového ionizoru pro souřadnice x,y a z = 0cm 

y=35cm y=20cm y=0cm y=-20cm y=-35cm Pro z=0cm 
U[V] U[V] U[V] U[V] U[V] 

20 340 1200 1200 1200 1200 
40 1100 1200 1200 1200 1200 
60 920 940 1000 980 1130 
80 720 650 740 760 820 
100 520 480 530 530 600 

x[
cm

] 

120 310 390 310 300 260 



  46

 
Tab.9  Hodnoty hrotového ionizoru pro souřadnice x,y a z = 25cm 

y=35cm y=20cm y=0cm y=-20cm y=-35cm Pro z=25cm 
U[V] U[V] U[V] U[V] U[V] 

20 610 1200 1200 1200 1200 
40 1050 1200 1200 1200 1200 
60 840 950 1030 1120 1010 
80 630 790 800 880 770 
100 520 530 580 650 550 

x[
cm

] 

120 380 350 420 380 260 
 
 
 

 

 
 

graf9. Výsledná velikost intenzity elektrického pole hrotového ionizoru v prostoru  
ve vzdálenosti 20 cm 
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graf10. Výsledná velikost intenzity elektrického pole hrotového ionizoru v prostoru  

ve vzdálenosti 60 cm 
 
 

 
graf11. Výsledná velikost intenzity elektrického pole hrotového ionizoru v prostoru  

ve vzdálenosti 100 cm 
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graf12. Rozložení intenzity elektrického pole v rovině s drátkem z = 0 cm 

 
 
 

Vyhodnocení výsledků 

 

 Z jednotlivých grafů můžeme porovnat jednotlivé druhy ionizorů. Ze všech grafů 

můžeme vyčíst, že drátový ionizor má vyšší hodnoty elektrického pole než hrotový ionizor a 

tím je vyšší i počet detekovaných záporných iontů. Při porovnání grafů 4,8 a 12 zjistíme, že 

drátový ionizor má homogennější pole, vyšší hodnoty intenzity elektrického pole v závislosti 

na vzdálenosti a vychýlení než ionizor hrotový. Toto je velmi důležité pro oblast využití 

takovýchto ionizorů, kde potřebujeme vyrobit velký objem vzduchu s obsahem záporně 

nabitých iontů.  
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9.3 Charakteristika iontového pozadí v u čebně U4-119 

 
Podmínky měření: 

Datum měření Teplota [°C] Vlhkost [%]  
9.4.2009 25 43 

 
Tab.10   Naměřené hodnoty iontového pozadí pro různé denní doby 

 Měření provedeno v 8.00   Měření provedeno v 13.00   Měření provedeno v 18.00   

UAK I svod I vent I iont n I svod I celk I iont n I svod I celk I iont n 
[V] [A] [A] [A] [ cm-3] [A] [A] [A] [ cm-3] [A] [A] [A] [ cm-3] 
900 4,80E-

13 
2,10E-

12 
1,62E-

12 
1,01E+03 3,80E-

13 
1,05E-

12 
6,70E-

13 
4,19E+02 4,20E-

13 
2,30E-

12 
1,88E-

12 
1,26E+03 

800 5,00E-
13 

2,00E-
12 

1,50E-
12 

9,38E+02 3,50E-
13 

1,00E-
12 

6,50E-
13 

4,06E+02 4,20E-
13 

2,20E-
12 

1,78E-
12 

1,19E+03 

700 6,70E-
13 

1,90E-
12 

1,23E-
12 

7,69E+02 4,50E-
13 

8,50E-
13 

4,00E-
13 

2,50E+02 4,40E-
13 

2,05E-
12 

1,61E-
12 

1,08E+03 

600 6,50E-
13 

1,85E-
12 

1,20E-
12 

7,50E+02 4,00E-
13 

8,00E-
13 

4,00E-
13 

2,50E+02 4,40E-
13 

1,95E-
12 

1,51E-
12 

1,01E+03 

500 7,00E-
13 

1,75E-
12 

1,05E-
12 

6,56E+02 4,30E-
13 

7,50E-
13 

3,20E-
13 

2,00E+02 4,30E-
13 

1,90E-
12 

1,47E-
12 

9,83E+02 

400 6,00E-
13 

1,65E-
12 

1,05E-
12 

6,56E+02 4,20E-
13 

7,00E-
13 

2,80E-
13 

1,75E+02 4,50E-
13 

1,80E-
12 

1,35E-
12 

9,03E+02 

300 6,50E-
13 

1,35E-
12 

7,00E-
13 

4,38E+02 4,50E-
13 

6,50E-
13 

2,00E-
13 

1,25E+02 4,30E-
13 

1,50E-
12 

1,07E-
12 

7,15E+02 

200 5,00E-
13 

1,05E-
12 

5,50E-
13 

3,44E+02 4,00E-
13 

5,50E-
13 

1,50E-
13 

9,38E+01 4,20E-
13 

1,15E-
12 

7,30E-
13 

4,88E+02 

 

Tabulka 10. nám udává množství záporných iontů v závislosti na době v jakou denní 

dobu bylo měření provedeno. Tímto dostaneme kompletní denní charakteristiku pozadí 

záporných iontů. 

 
Příklad výpočtu: 
 

AIII svodventiont
121312 1062,1108,4101,2 −−− ⋅=⋅−⋅=−=  

 
I svod [A] – proud změřený ampérmetrem při vypnutým ventilátorem 
I vent [A] – proud změřený ampérmetrem při zapnutém ventilátoru 
I iont [A] – proud vypočtený z jako svodvent II − , jedná se tedy o proud způsobený                
             detekovanými ionty z ionizoru. 
 
 
Výpočet množství iontů: 
 

33
19

12

1001,1
933710602,1

1062,1 −
−

−

⋅=
⋅⋅

⋅=
⋅

= cm
Me

I
n iont  

 
I iont [A] – proud vypočtený z jako svodvent II − , jedná se tedy o proud způsobený                
             detekovanými ionty. 
e        – náboj elektronu 
M       – průtok objemu vzduchu aspiračním kondenzátorem cm-1s-1 
n        – počet detekovaných iontů 
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Měření iontového pozadí 

0,00E+00

5,00E-13

1,00E-12

1,50E-12

2,00E-12

2,50E-12

3,00E-12

900800700600500400300200

UAK[V]

n[
cm

-3
]  

   
.

Proud generovaný detekcí záporných iontů aspiračním kondenzátorem
Ivent
Svodový proud aspiračního kondenzátoru Isvod

graf 13. Iontová charakteristika iontového pozadí  
 

V grafu 13. je vyobrazeno iontové pozadí laboratoře U4-119, což je laboratoř ve které 

probíhaly veškeré měřící činnosti. V tomto grafu je důležité si uvědomit, že výsledné 

množství detekovaných  iontů  se skládá ze dvou průběhů charakteristik. Jednou z nich je Isvod 

což je vnitřní svodový proud aspiračního kondenzátoru a jak je patrné z grafu tento proud 

nezávisí na velikosti přiloženého elektrického potenciálu na sběrné elektrodě. Tento proud je 

v našem grafu vyobrazen modrou plochou. Druhou charakteristikou je proud Ivent, tento proud 

je způsoben nábojem zachycených záporných iontů, které dopadli na sběrnou elektrodu a to 

při zapnutém ventilátorku, který má za úkol nasátí objemu vzduchu, a tím i iontů, do 

aspiračního kondenzátoru. Tento proud je závislí na přiloženém napětí na sběrné elektrodě jak 

můžeme vidět z grafu při zvýšení UAK dojde k zachycení většího spektra iontů a tím k nárůstu 

proudu Ivent. Proud  Ivent je v grafu 13 vyobrazen jako červená a modrá plocha je to tedy součet  

svodiontvent III += . Iontový proud Iiont získáme z rovnice svodventiont III −=  je to tedy proud 

způsobený detekcí iontů a v našem grafu je zobrazen červenou barvou.  

V grafech 14 a 15 jsou  vyobrazeny hodnoty počtu záporných iontů v závislosti na denní 

době. Pro svá měření jsem si vybral dobu brzo ráno o 8:00 hod, odpoledne v 13:00 hod  a 

v podvečer v 18:00. Při porovnání všech charakteristik můžeme zjistit skutečnost, že generace 

záporných iontů v místnosti je nejvyšší v brzkých ranních hodinách  a v podvečerních 



  51

hodinách. Přes polodne se koncentrace záporných iontů uvnitř místnosti sníží až na 25% 

oproti rannímu a večernímu výskytu.    

Měření iontového pozadí v místnosti U4-119

0,00E+00

2,00E+02

4,00E+02

6,00E+02

8,00E+02

1,00E+03

1,20E+03

1,40E+03

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

UAK[V]

n[
cm

-3
]  

   
 .

Měření bylo provedeno v 8.00
Měření bylo provedeno v 13.00
Měření bylo provedeno v 18.00

 
graf 14. Iontové pozadí místnosti pro různá napětí UAK při různé době měření 

 

Závislost koncentrace vzdušných iont ů na denní dob ě
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.

Měřeno pro UAK=900V

Měřeno pro UAK=600V

Měřeno pro UAK=200V

 
graf 15. . Iontové pozadí místnosti UAK při různé době měření 



  52

9.4 Měření satura ční, spektrální a radia ční charakteristiky r ůzných druh ů    
ionizor ů. 

 

Saturační charakteristika slouží pro zjištění různých velikostí záporných iontů, jenž jsou 

obsaženy v měřeném ovzduší. Z této saturační charakteristiky přímo vycházejí spektrální a 

radiační charakteristika. Do této diplomové práce jsem umístil jen čtyři tabulky naměřených 

hodnot pro každý typ ionizoru. Hodnoty měření pro všechny vzdálenosti jsou umístěny na 

disku CD ROM pod jmény 3.xls a 4.xls, tento disk je přiložen k práci na zadní straně. 

 
Podmínky měření: 

Datum měření Teplota [°C] Vlhkost [%]  
12.2.2009 22 41 

 
 Tab.11  Hrotový ionizor 

 
Příklad výpočtu: 
 

A
III

I celkcelkcelk
průrůměr

10
101010

321 1013,1
3

101,1101,1102,1
3

−
−−−

⋅=⋅+⋅+⋅=++=  

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) =⋅−⋅+⋅−⋅+⋅−⋅⋅
−

=
−⋅

=∆ ∑
=

10-10-10-10-10-10-

1

2 101,13101,10101,13101,10101,13101,20
133

1

1

1 n

i
ism nn

ε

-12103,33⋅=∆ sm  A 

Výsledek můžeme zapsat ve tvaru: 

Ivýsledné = Iprůměrné ± ∆sm = A-12-10 103,33101,13 ⋅±⋅  

Tento postup je stejný i pro výpočet odchylek měření v následujících měřeních. Z tohoto 
důvodu jsem se rozhodl uvést příklad výpočtu jen pro tuto hodnou. Pro hodnoty odchylek ∆sm 
v tabulkách 12,13 a 14 je tedy výpočet obdobný. 
 

AIII ventprůrůměriont
101310 1013,1107,61013,1 −−− ⋅=⋅−⋅=−=  

 

Napětí na UAK [V] 
100cm 

900 800 720 660 600 520 440 350 300 250 210 
I celk1[A] 1,20E-10 9,00E-11 8,50E-11 7,80E-11 7,20E-11 7,00E-11 6,70E-11 6,70E-11 5,60E-11 5,20E-11 4,20E-11 
I celk2[A] 1,10E-10 9,70E-11 9,00E-11 8,20E-11 7,50E-11 7,20E-11 7,00E-11 6,20E-11 6,00E-11 5,50E-11 4,00E-11 
I celk3[A] 1,10E-10 9,50E-11 8,70E-11 8,10E-11 7,70E-11 7,50E-11 7,10E-11 6,80E-11 5,70E-11 5,30E-11 4,10E-11 

I 
průměrné[A]  

1,13E-10 9,4E-11 8,73E-11 8,03E-11 7,47E-11 7,23E-11 6,93E-11 6,57E-11 5,77E-11 5,33E-11 4,1E-11 

I vent[A] 6,70E-13 6,50E-13 4,50E-13 4,00E-13 4,00E-13 3,20E-13 3,20E-13 2,80E-13 2,40E-13 2,00E-13 1,80E-13 

∆sm 3,33E-12 2,08E-12 1,45E-12 1,2E-12 1,45E-12 1,45E-12 1,2E-12 1,86E-12 1,2E-12 8,82E-13 5,77E-13 

I iont[A] 1,13E-10 9,34E-11 8,69E-11 7,99E-11 7,43E-11 7,20E-11 6,90E-11 6,54E-11 5,74E-11 5,31E-11 4,08E-11 
n[cm-3] 7,53E+04 6,24E+04 5,81E+04 5,34E+04 4,97E+04 4,81E+04 4,61E+04 4,37E+04 3,84E+04 3,55E+04 2,73E+04 
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I celk [A] – proud změřený ampérmetrem po zapnutí ionizoru 
I vent [A] – proud změřený ampérmetrem před zapnutím ionizoru 
I iont [A] – proud vypočtený z jako ventcelk II − , jedná se tedy o proud způsobený                
             detekovanými ionty z ionizoru. 
 
Výpočet množství iontů: 
 

34
19

10

1053,7
933710602,1

1013,1 −
−

−

⋅=
⋅⋅

⋅=
⋅

= cm
Me

I
n iont  

 
I iont [A] – proud vypočtený z jako ventcelk II − , jedná se tedy o proud způsobený                
             detekovanými ionty z ionizou. 
e        – náboj elektronu 
M       – průtok objemu vzduchu aspiračním kondenzátorem cm-1s-1 
n        – počet detekovaných iontů 
 
Podmínky měření: 

Datum měření Teplota [°C] Vlhkost [%]  
13.2.2009 21 40 

 
Tab.12  Drátový ionizor 
 

Napětí na UAK [V] 
100cm 

900 800 720 660 600 520 440 350 300 250 210 
I celk1[A] 3,80E-10 3,70E-10 3,60E-10 3,50E-10 3,40E-10 3,30E-10 3,00E-10 2,80E-10 2,70E-10 2,60E-10 2,20E-10 
I celk2[A] 3,70E-10 3,60E-10 3,50E-10 3,40E-10 3,40E-10 3,10E-10 2,90E-10 2,90E-10 2,80E-10 2,50E-10 2,30E-10 
I celk3[A] 3,90E-10 3,70E-10 3,60E-10 3,50E-10 3,50E-10 3,10E-10 2,90E-10 2,80E-10 2,70E-10 2,40E-10 2,10E-10 

I 
průměrné[A]  3,8E-10 3,67E-10 3,57E-10 3,47E-10 3,43E-10 3,17E-10 2,93E-10 2,83E-10 2,73E-10 2,5E-10 2,2E-10 

I vent[A] 6,70E-13 6,50E-13 4,50E-13 4,00E-13 4,00E-13 3,20E-13 3,20E-13 2,80E-13 2,40E-13 2,00E-13 1,80E-13 

∆sm 5,77E-12 3,33E-12 3,33E-12 3,33E-12 3,33E-12 6,67E-12 3,33E-12 3,33E-12 3,33E-12 5,77E-12 5,77E-12 
I iont[A] 3,79E-10 3,66E-10 3,56E-10 3,46E-10 3,43E-10 3,16E-10 2,93E-10 2,83E-10 2,73E-10 2,50E-10 2,20E-10 
n[cm-3] 2,54E+05 2,45E+05 2,38E+05 2,31E+05 2,29E+05 2,11E+05 1,96E+05 1,89E+05 1,83E+05 1,67E+05 1,47E+05 

 
Podmínky měření: 

Datum měření Teplota [°C] Vlhkost [%]  
19.2.2009 22 40 

 
Tab.13  Drátový ionizor se zrcadlem 
 

Napětí na UAK [V] 
100cm 

900 800 720 660 600 520 440 350 300 250 210 
I celk1[A] 3,70E-10 3,60E-10 3,50E-10 3,30E-10 3,20E-10 3,10E-10 3,00E-10 2,70E-10 2,50E-10 2,30E-10 1,95E-10 
I celk2[A] 3,80E-10 3,70E-10 3,60E-10 3,40E-10 3,30E-10 3,20E-10 3,10E-10 2,80E-10 2,60E-10 2,20E-10 2,05E-10 
I celk3[A] 3,60E-10 3,60E-10 3,40E-10 3,30E-10 3,20E-10 3,10E-10 2,90E-10 2,70E-10 2,50E-10 2,20E-10 1,95E-10 

I 
průměrné[A]  3,7E-10 3,63E-10 3,5E-10 3,33E-10 3,23E-10 3,13E-10 3E-10 2,73E-10 2,53E-10 2,23E-10 1,98E-10 

I vent[A] 6,70E-13 6,50E-13 4,50E-13 4,00E-13 4,00E-13 3,20E-13 3,20E-13 2,80E-13 2,40E-13 2,00E-13 1,80E-13 

∆sm 5,77E-12 3,33E-12 5,77E-12 3,33E-12 3,33E-12 3,33E-12 5,77E-12 3,33E-12 3,33E-12 3,33E-12 3,33E-12 
I iont[A] 3,69E-10 3,63E-10 3,50E-10 3,33E-10 3,23E-10 3,13E-10 3,00E-10 2,73E-10 2,53E-10 2,23E-10 1,98E-10 
n[cm-3] 2,47E+05 2,42E+05 2,34E+05 2,23E+05 2,16E+05 2,09E+05 2,00E+05 1,83E+05 1,69E+05 1,49E+05 1,32E+05 
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Podmínky měření: 

Datum měření Teplota [°C] Vlhkost [%]  
20.2.2009 20 39 

 
Tab.14  Drátový ionizor s uzemněným zrcadlem 

 

 

V grafu1 je vyobrazena saturační charakteristika hrotového ionizoru pro různé 

vzdálenosti od zdroje iontů. Hodnoty z této charakteristiky nám udávají o kolik se sníží počet 

záporných iontů v závislosti na vzdálenosti aspiračního kondenzátoru od zdroje iontů.  

 
 

Saturační charakteristika hrotového ionizoru pro r ůzné vzdálenosti
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graf 16. Saturační charakteristika hrotového ionizoru pro různé  
vzdálenosti od zdroje iontů 

Napětí na UAK [V] 
100cm 

210 250 300 350 440 520 600 660 720 800 900 
I celk1[A] 3,90E-10 3,80E-10 3,60E-10 3,50E-10 3,40E-10 3,20E-10 3,00E-10 2,80E-10 2,60E-10 2,50E-10 2,20E-10 
I celk2[A] 3,80E-10 3,70E-10 3,70E-10 3,60E-10 3,50E-10 3,30E-10 3,10E-10 2,90E-10 2,50E-10 2,30E-10 2,20E-10 
I celk3[A] 4,00E-10 3,90E-10 3,70E-10 3,60E-10 3,40E-10 3,20E-10 3,00E-10 2,70E-10 2,70E-10 2,40E-10 2,10E-10 

I 
průměrné[A]  

3,9E-10 3,8E-10 3,67E-10 3,57E-10 3,43E-10 3,23E-10 3,03E-10 2,8E-10 2,6E-10 2,4E-10 2,17E-10 

I vent[A] 6,70E-13 6,50E-13 4,50E-13 4,00E-13 4,00E-13 3,20E-13 3,20E-13 2,80E-13 2,40E-13 2,00E-13 1,80E-13 

∆sm 5,77E-12 5,77E-12 3,33E-12 3,33E-12 3,33E-12 3,33E-12 3,33E-12 5,77E-12 5,77E-12 5,77E-12 3,33E-12 

I iont[A] 3,89E-10 3,79E-10 3,66E-10 3,56E-10 3,43E-10 3,23E-10 3,03E-10 2,80E-10 2,60E-10 2,40E-10 2,16E-10 
n[cm-3] 2,60E+05 2,54E+05 2,45E+05 2,38E+05 2,29E+05 2,16E+05 2,03E+05 1,87E+05 1,74E+05 1,60E+05 1,45E+05 
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Jako zdroj záporných iontů jsme použili ionizor BIV-06. Jako další možnost jsme 

zkonstruovali s panem ing. Buřivalem drátový ionizor. Přidáním zrcadla (což je přiložená 

reflexní plocha ve vzdálenosti 10cm od drátku) jsem se snažil zvýšit počet generovaných 

záporných iontů což se mi nepotvrdilo. Jednoduchou úpravou a to uzemněním reflexní plochy 

se mi podařilo zvýšit počet generovaných iontů. Výsledky a srovnání jednotlivých ionizorů 

můžete vidět v tabulkách 11, 12, 13 a 14 nebo v grafech 17,18,19,20 a 21 kde jsou srovnány 

všechny typy použitých ionizorů.    

 

 

 

Saturační charakteristika r ůzných druh ů ionizor ů ve vzdálenosti 40 cm
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graf 17. Porovnání saturačních charakteristik různých druhů ionizorů 
ve vzdálenosti 40 cm od zdroje iontů 
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Saturační charakteristika r ůzných druh ů ionizor ů ve vzdálenosti 100 cm
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graf 18. Porovnání saturačních charakteristik různých druhů ionizorů  

ve vzdálenosti 100 cm od zdroje iontů 
 

Spektrální charakteristika r ůzných druh ů ionizor ů ve vzdálenosti 40 cm
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graf 19. Porovnání spektrálních charakteristik různých druhů ionizorů  

ve vzdálenosti 40 cm od zdroje iontů 
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Spektrální charakteristika r ůzných druh ů ionizor ů ve vzdálenosti 100 cm
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graf 20. Porovnání spektrálních charakteristik různých druhů ionizorů  

ve vzdálenosti 100 cm od zdroje iontů 
 
 
 

Porovnání jednotlivých typy ionizorů můžeme provést ze saturační a spektrální 

charakteristiky. Z těchto grafů plyne následující: 

 

1) Drátový ionizor s uzemněným zrcadlem  
2) Drátový ionizor 
3) Drátový ionizor se zrcadlem 
4) Hrotový ionizor 

 
 

Můžeme konstatovat skutečnost, že drátový ionizor s uzemněným zrcadlem produkuje 

největší množství záporných iontů i když je potřeba říci, že rozdíl v modifikacích drátového 

ionizoru nepřinesla kýžený efekt navýšení počtu záporných iontů. Rozdíl je minimální. 

Důležité je porovnání drátového a hrotového ionizoru, tady je rozdíl markantní a drátový 

ionizor produkuje až 4X více iontů než hrotový ionizor při stejném napětí.   
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Radiační charakeristika r ůzných typ ů ionizor ů pro U AK=900 V
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graf 21. Porovnání radiačních charakteristik různých druhů ionizorů  

 
 

Radiační charakteristika nám znázorňuje množství iontů v různých vzdálenostech od 

zdroje. Tato charakteristika má informační charakter, můžeme z ní vyčíst rozdíl mezi 

hrotovým a drátovým ionizorem, jak jsme se přesvědčili v měření saturační a spektrální 

charakteristiky drátový ionizor má větší produkci iontů a z radiační charakteristiky lze vyčíst, 

že rozdíl je patrný i při oddálení aspiračního kondenzátoru od zdroje.     

 
 

9.5 Vliv koncentrace záporných vzdušných iont ů v závislosti na nap ětí na 
drátku drátového ionizoru. 

 
Podmínky měření: 

Datum měření Teplota [°C] Vlhkost [%]  
10.4.2009 26 45 

 

Tento experiment jsem mohl provést jen s drátovým ionizorem, jelikož na drátek lze 

velmi jednoduše připojit zdroj napětí na kterém dochází ke změně.  Tato měření jsem provedl 
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jen jednou a to z důvodu měnících se podmínek měření, tato měření vyžadují čas pro ustálení 

hodnot měření. Při měření v jiném dni se podmínky mohou radikálně změnit a tím ovlivnit 

výsledky měření.  

 
 
Tabulka naměřených hodnot: 
 
 Tab.15  Naměřené hodnoty iontového proudu při různých hodnotách napětí na drátku  

  
 
Příklad výpočtu: 
 

AIII ventcelkiont
101210 1008,3102107,3 −−− ⋅=⋅−⋅=−=  

 
I celk [A] – proud změřený ampérmetrem po zapnutí ionizoru 
I vent [A] – proud změřený ampérmetrem před zapnutím ionizoru 
I iont [A] – proud vypočtený z jako ventcelk II − , jedná se tedy o proud způsobený                
             detekovanými ionty z ionizou. 
 
 
Výpočet množství iontů: 
 

35
19

10

1046,2
933710602,1

1070,3 −
−

−

⋅=
⋅⋅

⋅=
⋅

= cm
Me

I
n iont  

 
 
I iont [A] – proud vypočtený z jako ventcelk II − , jedná se tedy o proud způsobený                
             detekovanými ionty z ionizou. 
e        – náboj elektronu 
M       – průtok objemu vzduchu aspiračním kondenzátorem cm-1s-1 
n        – počet detekovaných iontů 
 
 

Napětí na UAK [V]  
200 300 400 500 600 700 800 900 

I celk A 3,70E-10 3,10E-10 2,70E-10 2,00E-10 1,80E-10 1,70E-10 1,60E-10 1,30E-10 

I vent A 2,10E-12 2,00E-12 1,90E-12 1,85E-12 1,75E-12 1,65E-12 1,35E-12 1,05E-12 

I iont A 3,68E-10 3,08E-10 2,68E-10 1,98E-10 1,78E-10 1,68E-10 1,59E-10 1,29E-10 
5,5 

n cm-3 2,46E+05 2,06E+05 1,79E+05 1,32E+05 1,19E+05 1,13E+05 1,06E+05 8,62E+04 

I celk A 4,00E-10 3,80E-10 3,60E-10 3,10E-10 2,60E-10 2,30E-10 2,00E-10 1,80E-10 

I vent A 2,10E-12 2,00E-12 1,90E-12 1,85E-12 1,75E-12 1,65E-12 1,35E-12 1,05E-12 

I iont A 3,98E-10 3,78E-10 3,58E-10 3,08E-10 2,58E-10 2,28E-10 1,99E-10 1,79E-10 
6,0 

n cm-3 2,66E+05 2,53E+05 2,39E+05 2,06E+05 1,73E+05 1,53E+05 1,33E+05 1,20E+05 

I celk A 5,80E-10 5,60E-10 5,50E-10 5,40E-10 4,70E-10 4,40E-10 3,80E-10 3,10E-10 

I vent A 2,10E-12 2,00E-12 1,90E-12 1,85E-12 1,75E-12 1,65E-12 1,35E-12 1,05E-12 

I iont A 5,78E-10 5,58E-10 5,48E-10 5,38E-10 4,68E-10 4,38E-10 3,79E-10 3,09E-10 

N
ap
ě
tí 

na
 d

rá
tk

u 
dr

át
ov

éh
o 

io
ni

zo
ru

 U
 [k

V
] 

7,0 

n cm-3 3,86E+05 3,73E+05 3,66E+05 3,60E+05 3,13E+05 2,93E+05 2,53E+05 2,07E+05 
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Saturační charakteristika 
 

Závislost koncentrace vzdušných iont ů při různých nap ětích na drátovém ionizoru
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  graf 22. Saturační charakteristika generace záporných iontů v závislosti na velikosti 
napětí na drátku 

  
 

Saturační charakteristika nám udává rozložení velikostí záporných iontů detekovaných 

aspiračním kondenzátorem. Z měření vyplývá skutečnost, že při vyšším napětí dojde ke 

generaci více záporných iontů a naopak, že při připojení nižšího napětí dojde k úbytku 

generovaných iontů. 

  
 
Spektrální charakteristika 
 

 Dalším velmi důležitým ukazatelem rozložení obsažených záporných iontů 

generovaných drátkem je spektrální charakteristika. Jedná se a přírůstky iontů v daných 

rozmezích, jak je vidět z grafu 23. Tady je vidět množství generovaných různě velkých  

záporných iontů. Ze zpracovaných údajů plyne skutečnost, že pro vyšší napětí na drátku dojde 
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k vyšší generaci lehčích iontů a ke generaci méně těžších iontů než při připojení nižšího 

napětí na drátku.  

 

Závislost koncentrace vzdušných iont ů při různých nap ětích na drátovém ionizoru 
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graf 23. Spektrální charakteristika generace záporných iontů při různé hodnotě napětí  
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10   Závěr 
 

Na závěr je potřeba si uvědomit poznatky vyplívající z naměřených dat příslušných typů 

ionizorů. Z praktických poznatků vlivů záporně ionizovaného ovzduší plyne skutečnost, že 

takovéto vytvořené prostředí má příznivý vliv na stav člověka a také má vliv na snížení počtu 

bakteriálních zárodků nacházejících se v takovém ionizovaném prostředí.  Tato skutečnost je 

pro nás důležitá hlavně v odvětvích kde se počítá s vnějším zásahem do lidského organismu. 

Jako je tomu v místnostech operačních sálů. Samozřejmě, že existují dezinfikační prostředky 

pro dezinfikaci operačních místností avšak tyto látky jsou obsaženy v ovzduší a tím se 

dostanou i do prostředí lidského těla. Tyto látky jsou organismem odmítány a mohou 

zapříčinit pooperační obtíže. Z tohoto důvodu je použití ionizovaného ovzduší pro dezinfikaci 

mikrobiálních a bakteriálních zárodků šetrnější pro lidský organismus.  Pomocí této úpravy 

můžeme výrazně eliminovat pooperační infekce. Jo ovšem důležité si před tím uvědomit 

nejrůznější podmínky které je nutno splnit pro to abychom vytvořil vhodné prostředí pro 

generaci a potřebnou délku života iontů.  Je nutné vytvořit a udržet elektrický potenciál na 

površích okolních stěn a to tak, aby měly negativní potenciál, což nám zajistí, že zdraví 

prospěšné lehké negativní ionty jsou odpuzovány od stěn do volného prostoru. Dále je 

potřebné umístit do takovéhoto prostoru ionizor pro generaci těchto iontů. Tuto diplomovou 

práci jsem pojednal právě o různých typech ionizorů a jejich iontových charakteristikách. 

Zkonstruovali jsme tedy drátový ionizor, a jeho modifikace, a naměřené hodnoty jsem 

porovnal s hrotovým ionizorem, kterého je možno zakoupit v obchodech. Z jednotlivých 

grafů, pro prostorovou, saturační a spektrální charakteristiku, můžeme porovnat jednotlivé 

druhy ionizorů. Ze všech grafů můžeme vyčíst, že drátový ionizor má vyšší hodnoty 

elektrického pole než hrotový ionizor a tím je vyšší i počet detekovaných záporných iontů. Při 

porovnání grafů 4,8 a 12 zjistíme, že drátový ionizor má homogennější pole, vyšší hodnoty 

intenzity elektrického pole v závislosti na vzdálenosti a vychýlení než ionizor hrotový. Toto je 

velmi důležité pro oblast využití takovýchto ionizorů, kde potřebujeme vyrobit velký objem 

vzduchu s obsahem záporně nabitých iontů jako je tomu v operačních místnostech pro 

dezinfikaci bakteriálních zárodků. Změřené výsledky jsem porovnal s předešlými 

diplomovými prácemi mých  kolegů, a můžu konstatovat, že výsledky se pohybují kolem 

20000 iontů cm-3 ve vzdálenosti 1 metru od zdroje iontů což je v tomto případě hrotový 

ionizor.  
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12  Seznam použitých zkratek a symbol ů 

 

C  [F]  kapacita  

d1  [cm]  vzdálenost mezi vnějšími elektrodami  

d2  [m]  vzdálenost mezi vnitřními elektrodami 

e    [C]  jednotkový náboj e = 1,602.10-19 C 

EAK  [V.cm-1]  intenzita el. pole uvnitř válcového AK 

I  [A]  vypočtený proud  

Icelk  [A]  
změřená hodnota celkového proudu se zapnutým ventilátorem 

I iont  [A]  proud vyvolaný dopadem iontů na katodu AK 

Isvod  [A]  změřená hodnota svodového proudu 

Ivent  [A]  proud detekovaný při zapnutém ventilátorku AK 

K    [cm2.V-1.s-1]  pohyblivost iontu 

km  [cm2.V-1.s-1]  mezní pohyblivost iontů 

L  [cm]  délka vnitřní elektrody  

M  [cm3.s-1]  objemová rychlost vzduchu AK 

N  [cm-3]  koncentrace iontů s pohyblivostí  

N+  [cm-3]  koncentrace kladných iontů 

n-  [cm-3]  koncentrace záporných iontů 

pu 
 [-] 

 koeficient unipolarity iontů 

R  [Ω]  Odpor 

R  [cm]  Poloměr 

R1  [cm]  poloměr vnitřní elektrody 

R2    [cm]  poloměr vnější elektrody 

T  [s]  Čas 

UAK  [V]  napětí mezi elektrodami AK 

V  [m-3]  Objem 
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V  [m s-1]    
Rychlost proudění vzduchu AK 

vr  [cm.s-1]  rychlost iontů vlivem působení intenzity elektrického pole  EAK 

vx  [cm.s-1]  rychlost proudění vzduchu ve směru osy x 

X  [cm]  výsledná trajektorie pohybujícího se iontu 

Λ   [S]  vodivost vzduchu 

∆sm  [A]  Odchylka 

t    [s]  časová prodleva 

 


