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Iskiernik sterowany, zawierający dwuczęściową 
obudowę komory wyładowczej, w której osi usytu-
owane są naprzeciwległe elektrody główne zakoń-
czone czaszami kulistymi oraz co najwyżej trzy wy-
mienne osłony izolacyjne, a także zawierający elek-
trodę pomocniczą, znamienny tym, że obudowę 
komory wyładowczej (1) stanowią dwa cylindry (2, 3) 
o odpowiednio wyprofilowanych brzegach otworów 
dociskane do siebie obejmą (4) z wypustami do 
mocowania (5) i skręcaną śrubami (6), a ściana 
pobocznicy komory wyładowczej (1) od wewnątrz 
osłonięta jest jednym zwojem (7) materiału izolacyj-
nego korzystnie preszpanu, zaś jako elektrodę po-
mocniczą (23) stosuje się elektrodę w izolacji i obu-
dowie świecy samochodowej (24), połączoną roz-
łącznie z jedną elektrodą główną (13) w osiowo usy-
tuowanym przelotowym otworze czaszy kulistej tej 
elektrody (13), przy czym koniec elektrody pomocni-
czej (23) leży w płaszczyźnie wyznaczonej przez 
powierzchnię czaszy kulistej elektrody głównej (13). 
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Opis wynalazku 
Przedmiotem wynalazku jest iskiernik sterowany generatora udarowego urządzenia elektrohy-

drodynamicznego, znajdującego zastosowanie, w geofizyce do wzbudzania fal sejsmicznych. 
Znany z polskiego patentu nr 146 650 trójelektrodowy ciśnieniowy iskiernik sterowany zawiera 

odlewaną obudowę izolacyjną, wewnątrz której umieszczone są metalowe pierścienie o obwodzie 
otwartym z przytwierdzonymi nagwintowanymi szpilkami. Do szpilek umocowane są metalowe pokry-
wy, górna z elektrodą wysokiego napięcia i dolną z elektrodą na potencjale zerowym. Na wewnętrz-
nych powierzchniach metalowych pokryw, umiejscowione są profilowane pierścienie izolacyjne, ko-
rzystnie teflonowe, które względem obudowy i pokryw uszczelnione są uszczelkami. Dolna elektroda 
wyposażona jest w gwintowany otwór, w którym umieszczona jest izolacyjna tuleja, w której umoco-
wana jest elektroda pomocnicza, uszczelniona względem elektrody dolnej uszczelką, stożkową zaci-
skającą izolator rurowy wpuszczony w korpus tulei izolacyjnej. Elektroda pomocnicza jest połączona  
z tuleją izolacyjną połączeniem gwintowym, przy czym długość nagwintowanego otworu tulei jest więk-
sza od długości nagwintowanego odcinka trzpienia elektrody pomocniczej, która jest dodatkowo 
uszczelniona względem tulei izolacyjnej uszczelką pierścieniową. Ponadto elektroda pomocnicza jest 
połączona poprzez sprężysty łącznik i kondensator odcinający umieszczony wewnątrz tulei izolacyjnej 
z zewnętrznym zaciskiem zasilającym, przy czym kondensator jest dociskany od dołu śrubą wkręconą 
w gwintowanym otworze metalowej płytki umieszczonej w otworach tulei. Elektroda pomocnicza jest 
połączona również z rezystorem metalową płytką przechodzącą przez otwory tulei izolacyjnej i wycię-
cia w sprężystym łączniku. Przy profilowanej bocznej ściance górnej pokrywy zaciśnięty jest sprężynu-
jący pierścień, a śruby na obwodzie pokrywy dolnej są osłonięte profilowanym ekranem metalowym. 

Inny znany z polskiego opisu patentowego nr P-261 827 wysokoprądowy iskiernik sterowany, 
przystosowany do zabudowy w płaskiej linii wysokonapięciowej, zawiera dzieloną, cylindryczną obu-
dowę, zamkniętą obustronnie pokrywami, przy czym elementy obudowy są połączone ze sobą roz-
łącznie. Wewnątrz komory iskiernika, pomiędzy pokrywami i elementami składowymi obudowy zamo-
cowane są izolowane elementy linii płaskiej z osadzonymi elektrodami głównymi w kształcie czaszy 
kulistej, a usytuowanymi współosiowo i naprzeciwległe względem siebie. Iskiernik zawiera również 
elektrodę sterującą w postaci pierścienia zamocowanego w otworze pierścieniowej płyty izolacyjnej, 
która jest mocowana pomiędzy elementami obudowy, dzieląc komorę iskiernika na dwie mniejsze 
komory. Wewnątrz każdej z nich umieszczone są współosiowo trzy cylindryczne wymienne osłony 
izolacyjne o zróżnicowanej wysokości, malejącej w kierunku osi komór iskiernika, tworzące labirynt, 
przy czym zewnętrzne osłony mocowane są do elementów linii płaskiej, a środkowe osłony mocowane 
są do pierścieniowej płyty izolacyjnej. 

Niedogodnością znanych iskierników jest ich rozbudowana konstrukcja, wymagająca dla ich 
działania, stabilizacji pracy oraz obsługi konieczność stosowania dodatkowego oprzyrządowania  
w aparaturę w postaci pompy ciśnieniowej wraz z aparaturą pomiarowo-sterującą, co praktycznie wy-
klucza ich zastosowanie w generatorach terenowych urządzeń elektrohydrodynamicznych do wzbu-
dzania drgań sejsmicznych. 

Iskiernik sterowany, według wynalazku, zawierający dwuczęściową obudowę komory wyładow-
czej, w której osi usytuowane są naprzeciwległe elektrody główne zakończone czaszami kulistymi oraz 
co najwyżej trzy wymienne osłony izolacyjne, a także zawierający elektrodę pomocniczą znamienny 
tym, że obudowę komory wyładowczej stanowią dwa cylindry o odpowiednio wyprofilowanych brze-
gach otworów, które dociskane są do siebie obejmą z wypustami do mocowania i skręcaną śrubami,  
a ściana pobocznicy komory wyładowczej od wewnątrz osłonięta jest jednym zwojem materiału izola-
cyjnego korzystnie preszpanu. Ponadto jako elektrodę pomocniczą stosuje się elektrodę w izolacji  
i obudowie świecy samochodowej, połączoną rozłącznie z jedną elektrodą główną w osiowo usytu-
owanym przelotowym otworze czaszy kulistej tej elektrody, a koniec elektrody pomocniczej leży  
w płaszczyźnie wyznaczonej przez powierzchnię czaszy kulistej elektrody głównej. 

Iskiernik sterowany, według wynalazku, charakteryzuje prosta budowa, umożliwiająca szybki 
montaż i demontaż urządzenia w terenowych warunkach pracy oraz skuteczność i niezawodność 
techniczną w eksploatacji. 

Rozwiązanie, według wynalazku, uwidocznione jest w przykładowym wykonaniu na rysunku, na 
którym fig. 1 przedstawia iskiernik w przekroju osiowym, a fig. 2 - w rzucie bocznym. 

Iskiernik, według wynalazku, zawiera obudowę komory wyładowczej 1 utworzoną z dwóch ele-
mentów w kształcie cylindrów 2, 3 o odpowiednio wyprofilowanych brzegach otworów, połączonych ze 
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sobą rozłącznie i dociskanych za pomocą metalowej obejmy 4 o otwartym obwodzie magnetycznym  
z wypustami do mocowania 5 i skręconej dwoma śrubami łącznymi 6. Cylindry 2, 3 wykonane są  
z materiału izolacyjnego tłumiącego falę akustyczną, korzystnie z tarnamidu, a ściana pobocznicy 
komory wyładowczej 1 od wewnątrz osłonięta jest jednym zwojem 7 materiału izolacyjnego, korzystnie 
preszpanu. W dnie cylindrów 2, 3, w osiowo usytuowanych otworach umieszczone są tuleje 8, 9  
z kołnierzami oraz blokadą obrotu w postaci sworzni 10, 11, a służące do mocowania elektrod głów-
nych 12, 13 iskiernika oraz odprowadzeń prądowych 14, 15 poprzez zakontrowanie ich do cylindrów 2, 3 
przy użyciu podkładek 16, 17 i nakrętek 18, 19. Elektrody główne 12, 13 wykonane ze stali wysokoga-
tunkowej mają kształt walców zakończonych zwróconymi do siebie czaszami kulistymi. Elektroda 
główna 12 mocowana jest na gwintowanym trzpieniu 20, wkręconym w tuleję 8 i kontrowanym nakręt-
ką kontrującą 21 z podkładką kontrującą 22, który zapewnia zmianę położenia tej elektrody 12 w osi 
iskiernika i nastawę wymaganego odstępu pomiędzy elektrodami głównymi 12, 13. Druga elektroda 
główna 13, nieruchoma, nakręcona jest bezpośrednio na kołnierz tulei 9, a w jej osiowo usytuowanym 
gwintowanym otworze przelotowym umieszczona jest elektroda pomocnicza 23 w izolacji i obudowie 
świecy samochodowej 24. Jeden koniec elektrody pomocniczej 23 leży w płaszczyźnie wyznaczonej 
płaszczyzną czaszy kulistej elektrody głównej 13, a drugi koniec elektrody pomocniczej 23, wyprowa-
dzony z obudowy porcelanowej świecy samochodowej 24 połączony jest rozłącznie z tulejką 25  
z wlutowaną żyłą wysokonapięciowego przewodu 26, za pomocą którego podawany jest sterujący 
impuls wysokiego napięcia ze znanego układu zapłonowego. Złącze przewodu 26 z elektrodą pomoc-
niczą 23 zabezpieczone jest przy pomocy dławika 27 z tarflanu i nakrętki wewnętrznej 28. 

 
 

Zastrzeżenie patentowe 

Iskiernik sterowany, zawierający dwuczęściową obudowę komory wyładowczej, w której osi usy-
tuowane są naprzeciwległe elektrody główne zakończone czaszami kulistymi oraz co najwyżej trzy 
wymienne osłony izolacyjne, a także zawierający elektrodę pomocniczą, znamienny tym, że obudowę 
komory wyładowczej (1) stanowią dwa cylindry (2, 3) o odpowiednio wyprofilowanych brzegach otwo-
rów dociskane do siebie obejmą (4) z wypustami do mocowania (5) i skręcaną śrubami (6), a ściana 
pobocznicy komory wyładowczej (1) od wewnątrz osłonięta jest jednym zwojem (7) materiału izolacyj-
nego korzystnie preszpanu, zaś jako elektrodę pomocniczą (23) stosuje się elektrodę w izolacji i obu-
dowie świecy samochodowej (24), połączoną rozłącznie z jedną elektrodą główną (13) w osiowo usy-
tuowanym przelotowym otworze czaszy kulistej tej elektrody (13), przy czym koniec elektrody pomocni-
czej (23) leży w płaszczyźnie wyznaczonej przez powierzchnię czaszy kulistej elektrody głównej (13). 
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Wykaz oznaczeń na rysunku 
 

1 - komora wyładowcza  
2, 3 - cylindry 
4 - obejma 
5 - uchwyty 
6 - śruby 
7 - zwój preszpanu 
8, 9 - tuleje z kołnierzami 
10, 11 - sworznie blokady obrotu 
12, 13 - elektrody główne 
14, 15 - odprowadzenia elektryczne 
16, 17 - podkładki 
18, 19 - nakrętki kontrujące 
20 - trzpień 
21 - nakrętka kontrująca 
22 - podkładka kontrująca 
23 - elektroda pomocnicza 
24 - świeca samochodowa 
25 - tulejka 
26 - przewód wysokonapięciowy 
27 - dławik 
28 - nakrętka wewnętrzna 
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Rysunki 
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