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Jedná se o zkrácenou a mírně upravenou verzi materiálu vyrobeného Vzdělávací agenturou ESA, který je 
možno najít zde: https://esero.sciencein.cz/education/105-mlzna-komora 

Autorem je Lukáš Holman a na uvedené stránce je možné najít i pracovní listy pro žáky. 

  

MLŽNÁ KOMORA 
Radioaktivita na Zemi a ve Vesmíru 

 
Mlžné komory jsou speciálně vyrobené nádoby, v nichž je možné pozorovat pohybující se nabité částice a 

částicová záření (proud částic). V tomto pokusu se mlžná komora používá k pozorování částic alfa a beta, 

produktů radioaktivního rozpadu 
232

Th. 

 

Uvnitř komory se nacházejí molekuly isopropylalkoholu v podobě páry. Pokud touto párou prolétnou 

nabité částice, pára v důsledku interakce v daném místě zkondenzuje a výsledkem je viditelná 

kondenzační stopa. Délka a tloušťka této stopy je ovlivněna hmotností nabité částice. 

 

Pomůcky  

• Plastové akvárium střední velikosti  

• Plsť a tavná pistole (nebo jiné lepidlo) 

• Wolframová svářecí TIG-elektroda s thoriem (typ WT10 - WT40 oranžová)  

• Suchý led  

• 10-20 ml isopropylalkoholu  

• Dva kovové tácy (dobře poslouží např. plechy na pečení)  

• Černá čtvrtka nebo laminovaný černý papír – pokud nemáte černý plech 

• Silnější zdroj světla (svítilna nebo i mobil)  

• Lepicí guma  

• Pasteurova pipeta (kapátko)  

• Tepelně izolované ochranné rukavice (jde to i bez nich :-) ) 

• Ochranné brýle  

 

Postup  

1. Přilepte plsť na horní vnitřní stranu akvária (udělá se jednou a zůstane na další pokusy).  

2. Na plech, který bude horní, připevněte tyčinku (na kousky lepicí gumy). 
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3. Spodní části akvária pečlivě pokryjte lepicí gumou. Poté, co akvárium otočíte, musí těsnit. 

4. Plsť dobře navlhčete izopropylalkoholem (ale ne zas moc). 

5. Na spodní plech nasypte suchý led. 

6. Na horní plech otočte akvárium a uzavřete tím tyčinku v mlžné komoře. Přitlačte. 

7. Horní plech položte na suchý led a pozorujte. 

8. Na pozorování je lepší mít alespoň částečně zatemněno a je nutné svítit z boku baterkou. Pokus se 

rozběhne asi za 10 minut. 

 

Něco navíc: 

Problém 1. Vidíte nějaké rozdíly mezi jednotlivými stopami? 

Odpověď zní ANO. Některé jsou delší a jiné kratší. V podstatě, většinu stop lze rozdělit do dvou kategorií 

zhruba stejně dlouhých stop, krátké do 2 cm a delší než 3 cm. Příčiny vzniku každého typu pak musí být 

stejné, jedná se tedy zřejmě o dva typy záření. Jedním z nich je alfa záření. To vytváří kratší stopy, neboť 

jde o záření hmotné (jsou to 4 nukleony) a s menší energií a pomalejší. Druhá stopa je delší, musí tedy 

pocházet ze záření méně hmotného a rychlejšího, s vyšší energií. Jedná se o tzv. beta záření. Jde o velmi 

rychle letící elektrony (tedy proud částic cca 40 000krát lehčích než alfa částice). Proto je dráha této 

částice delší. 

 

Problém 2. Co je zdrojem beta-záření, když v elektrodách je 232Th, které je alfa-zářič?  

Produktem rozpadu 232Th je 228Ra a produktem jeho rozpadu je 228Ac. To jsou oba beta-zářiče, rozkládají 

se beta rozpadem a jsou zdrojem záření beta. Jsou tedy nepochybně v materiálu elektrod a vzhledem k 

poměrně krátkým poločasům rozpadu se rozpadají častěji než původní Th, byť toho je v materiálu 

podstatně více. Proto je kondenzačních stop záření beta více. 

 

Rozpadová řada 232Th 

 



Praktické rady: 

Rozhodně si přečtěte materiál zmíněný v úvodu: https://esero.sciencein.cz/education/105-mlzna-

komora 

Pokus najdete i na Youtube - Mlžná komora nebo anglicky Cloud Chamber. 

Svářecí wolframovou TIG-elektrodu koupíte tam, kde prodávají potřeby na svařování nebo na různých 

eshopech. Musí to být typ WT10, WT20, WT30 nebo WT40 - s obsahem thoria (ThO2). Tloušťku zvolte 

podle rozpočtu. Rozumná je tloušťka 4mm, vyjde asi na 200,- Kč.  

Pokus se rozběhne do 10 minut a minimálně 30 minut (i déle) potom funguje. 
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