
Příloha č. 1 
Testovací postup pro roznětnici RKA 

 

1) Napětí při 160 ot./min. 

 

- zapnout motor, nastavit otáčky na 160 ot./min. a změřit napětí (zobrazit, uložit, 

vyhodnotit). Při otáčkách induktoru 160 ot./min. musí být napětí na výstupu 

min. 1000 V 

- vypnout motor 

 

2) Napětí po stisku vybíjecího tlačítka 

 

- na roznětnici stisknout vybíjecí tlačítko (min. na 2 s) 

- uvolnit vybíjecí tlačítko a okamžitě změřit napětí (zobrazit, uložit, vyhodnotit). 

Napětí na výstupu po stisknutí a uvolnění vybíjecího tlačítka nesmí přesáhnou 

15 V 

 

3) Napětí za 20 s po nabití roznětnice 

 

- zapnout motor a nastavit otáčky odpovídající napětí 1400 V 

- vypnout motor a sledovat pokles napětí 

- při poklesu napětí na 1260 V odpojit Vmetr a zapnout časovač 

- po uplynutí 20 s připojit Vmetr a ihned změřit napětí (zobrazit, uložit, 

vyhodnotit). Napětí na výstupu (po 20 sekundách) musí být min. 1100 V 

- vybít roznětnici (stisknout vybíjecí tlačítko) 

 

4) Měření napětí zážehu doutnavky 

 

- zapnout motor a pomalu zvyšovat otáčky (nesmí překročit 200 ot./min.) 

- jakmile zažehne doutnavka, změřit napětí (zobrazit, uložit, vyhodnotit). 

Doutnavka nesmí zažehnout dříve než napětí na výstupu dosáhne 1000 V 

- vypnout motor 

- vybít roznětnici (stisknout vybíjecí tlačítko) 

 

5) Energie roznětnice 

 

- zapnout motor a nastavit otáčky odpovídající napětí 1060 V 

- vypnout motor a sledovat pokles napětí 

- při poklesu napětí na 990 V připojit paralelně kondenzátor a ihned změřit 

napětí (zobrazit, uložit, vyhodnotit). Vyhodnocení provést dle postupu výpočtu 

energie kondenzátoru. Vypočítaná energie musí být min. 4 J 

- vybít roznětnici (stisknout vybíjecí tlačítko) 

 

6) Měření proudu a odporu 

 

- přepínač na roznětnici přepnout do polohy „MĚŘENÍ“ (nutno odepnout 

tlačítko „ROZNĚT“) 

- přepnout zkušební zařízení a multimetr na měření proudu (přehození svorek 

multimetru) 

- zapnout motor a nastavit otáčky na 120 ot./min. 



- změřit proud (zobrazit, uložit, vyhodnotit). Při otáčkách 120 ot./min. nesmí 

proud roznětnice překročit 10 mA 

- přepnout zkušební zařízení na měření odporu (odpojit multimetr a připojit 

dekádu) 

- postupně nastavovat odpory na dekádě a pomocí klávesnice zapisovat hodnoty 

zobrazované na ohmmetru roznětnice. Měření odporu provádí obsluha ručně 

- vypnout motor 

 

7) Závěr 

 

- výstupní protokol naměřených a vyhodnocených hodnot 

 


