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KOMORA DYFUZYJNA 

V 9 - 3 

 

Komora dyfuzyjna służy do bezpośredniej obserwacji torów cząstek elementarnych. 

Jest przeznaczona dla liceów ogólnokształcących. 

Rysunek 1 przedstawia jej widok zewnętrzny 

 

 
Rys. 1 

 

Budowę i działanie komory dyfuzyjnej można objaśnić na podstawie rysunku 2. 

Komorę tworzy walcowy przezroczysty klosz(1) z otworem u góry, w którym jest osadzony 

tzw. Przepust gumowy (2), służący do osadzania pręcika (3) z preparatem 

promieniotwórczym (4). 

 
 

Rys. 2 
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Do górnej ściany klosza jest przymocowana od wewnątrz metalowa okrągła płytka(5) 

z otworem oklejonym czarnym aksamitem. Dno komory stanowi metalowa płytka(6), również 

oklejona aksamitem. Płyta ta wraz z drewnianą obudową (7), w której jest umocowana, 

tworzy pokrywę pojemnika na suchy lód. 

Komora jest zaopatrzona w dwa zaciski elektryczne (8 i 9). Pojemnik na suchy lód 

(zestalony CO2) jest utworzony z winidurowej rury(10) osadzonej w drewnianej skrzynce 

(11). Do dna skrzynki jest przymocowana spiralna sprężyna (12), a na niej jest osadzona 

ruchoma okrągła płyta drewniana (13), która stanowi dno pojemnika na suchy lód. Dno to ma 

na spodniej stronie metalowy, stożkowy zaczep (14) zamku zatrzaskowego (15), 

przymocowanego do dna skrzynki. Zaczep i zamek zatrzaskowy stanowią dogodne 

urządzenie, które umożliwia unieruchomienie sprężyny, więc i ruchomego dna pojemnika 

przy nakładaniu suchego lodu. 

W skrzynce jest przewidziane miejsce do przechowywania preparatu radioaktywnego  

i przewodów elektrycznych. 

Do doświadczeń przygotowujemy przyrząd w następujący sposób: 

Zdejmujemy i odkładamy klosz (1). Następnie zdejmujemy pokrywę (7). W tym celu 

obracamy ją częściowo w płaszczyźnie poziomej tak aby jej zaczepy natrafiły na otwory  

w skrzynce. Przesuwamy w dół dno pojemnika (13) i unieruchamiamy je w zamku (15). Do 

pojemnika nakładamy suchego lodu w takiej ilości aby nie wystawał ponad płaszczyznę 

przechodząca przez górną krawędź winidurowej rury. Następnie nakładamy pokrywę  

i przekręcamy tak, aby zaczepy związały ją ze skrzynką. Dno komory, oklejone aksamitem, 

skrapiamy obficie 60% wodnym roztworem alkoholu etylowego. Roztworem tym skrapiamy 

również aksamit w kloszu. Do przepustu gumowego (2) wkładamy pręt z preparatem 

radioaktywnym i nakładamy klosz na dno. Pokrętłem zaopatrzonym w gałkę widoczną na  

rys. 1, otwieramy zamek. Sprężyna będzie dociskała suchy lód do metalowego dna komory. 

Zaciski elektryczne (8) i (9) łączymy ze źródłem prądu o napięciu 100 ÷ 400 V. Komorę 

oświetlamy z boku silnym źródłem światła. Zjawiska zachodzące w komorze obserwujemy 

patrząc pod światło przez klosz w kierunku komory. Źródłem napięcia może być zasilacz 

anodowy. Należy wykorzystać napięcie regulowane i w czasie doświadczenia dobrać jego 

optymalną wielkość. Źródłem światła może być lampa 6 V w osłonie. Lampę można zasilać  

z zasilacza anodowego po uprzednim równoległym połączeniu zacisków napięć żarzenia  

(2 x 6 V) lub zasilacza prądu stałego i zmiennego. 

Przyrząd zaczyna działać po upływie kilku minut. W komorze wytwarza się para 

kosztem ciepła pobieranego z otoczenia. Ponieważ dolna część komory jest intensywnie 

chłodzona przez suchy lód, para w komorze ma dwie strefy w górnej części jest para 

nasycona, a w dolnej części przechłodzona. Stan ten utrzymuje się ciągle, gdyż cząstki pary 

nagrzane w górnej części klosza dyfundują w kierunku chłodzonego dna komory wytwarzając 

warstwę pary przechłodzonej. Warstwa pary przechłodzonej jest strefą czułości komory. 

Strefa ta sięga do około ⅓ wysokości klosza. Jednorazowe przygotowanie komory do 

doświadczenia wystarcza na kilka godzin pracy. 

W procesie kondensacji pary nasyconej jony tak jak i pyłki, są ośrodkami kondensacji. 

Jeśli w parze brak tych ośrodków, to mimo jej przechłodzenia nie ulega ona skropleniu. Pole 

elektryczne panujące między pierścieniem klosza i dnem komory zapobiega istnieniu w jej 

przestrzeni przypadkowych ośrodków kondensacji. Gdy preparat promieniotwórczy 

umieścimy w czułej strefie komory, emitowane przez niego cząstki α będą na swej drodze 

jonizować cząstki pary. Każdy z powstałych jonów stanie się ośrodkiem kondensacji.  

W czasie swego ruchu każda cząstka α wytwarza kilkadziesiąt tysięcy par jonów na każdym 

centymetrze przebytej drogi. Na każdym jonie tworzy się kropelka cieczy. Wszystkie kropelki 

tworzą pasemko mgły wzdłuż drogi, którą przebyła cząstka α. W ten sposób możemy 

obserwować ruch cząstki α, mimo że ona jest niewidoczna. 
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Preparatem promieniotwórczym dodawanym do przyrządu jest ścinek siatki Auera, 

stosowanej w lampach gazowych. Siatka zawiera tlenki toru emitującego cząstki α. 

Cząstki α są emitowane przez jądra atomów, przy czym każde jądro emituje jedną 

cząstkę. Cząstki te są dwuwartościowymi jonami helu. Masa ich wynosi 4 jednostki masy 

atomowej. Nabój elektryczny cząstek jest dwukrotnie większy od ładunku elektronu. 

Prędkość początkowa cząstek wynosi około 2000 
s

km
, zasięg około 5 cm, a energia około 

6166   eV. 

Komora dyfuzyjna może rejestrować mgiełkowe ślady torów tych cząstek, które 

jonizują napotkane na swej drodze cząstki gazów, a więc tory cząstek mających nabój 

elektryczny. Nie rejestruje więc ona toru neutronu, ani fotonu. Obecność ich może być 

wykryta, jeśli przekażą one swą energię cząstkom mającym zdolność jonizacyjną. 

Ślady promieniowania kosmicznego możemy obserwować usuwając preparat 

radioaktywny poza strefę czułości komory, tzn. umieszczając go u samej góry klosza. 

Skutki promieniowania rentgenowskiego możemy oglądać oświetlając z boku komorę 

promieniami X. 
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Dla przykładu reprodukujemy kilka zdjęć torów obserwowanych za pomocą komory. 

 

 
 

Rys. 3. 

 Tory cząstek pojawiające się w czasie działania komory 
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Rys. 4  

 Przypadek nieudanego zderzenia cząstki α z jądrem azotu 

 

 
 

Rys. 5   

Rozbicie jądra azotu przez cząstkę α 
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Rys. 6   

Fotoelektrony rentgenowskie 


