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POVZETEK  

V moji diplomski nalogi je predstavljena kemiluminiscenca v svetlečih palčkah. 

Kemiluminiscenca je sevanje svetlobe značilne valovne dolžine kot posledica 

eksotermne kemijske reakcije. Svetleče palčke so zanimiv in enostaven pripomoček 

za preučevanje kemijskih in fizikalnih procesov. V njih so različna barvila, ki prehajajo 

v vzbujeno stanje. V teoretičnem delu so opisani ključni pojmi, pomembni za 

razumevanje luminiscenčnih procesov ter mehanizem reakcije kemiluminiscence v 

svetleči palčki. V eksperimentalnem delu sem merila in analizirala spektre, ki jih sevajo 

svetleče palčke. Merila in analizirala sem tudi pojemanje jakosti svetlobnega toka pri 

reakciji kemiluminiscence v odvisnosti od časa. S pomočjo literature sem določila  

barvila, ki jih uporabljajo za vzbujanje elektronov. Spektre sem posnela s šolskim 

spektrometrom, spreminjanje jakosti svetlobnega toka pa sem pridobila s pomočjo 

umerjenega fotoaparata ter računalniškega programa ImageJ.  
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ABSTRACT 

 

In my diploma thesis I present chemiluminescence in the glowsticks. 

Chemiluminiscence is the radiation of light as a result of the exothermic chemical 

reaction. Glowsticks are interesting and easy tool for studying the chemical and 

physical processes. In the theoretical part I explain the key concepts that are important 

for understanding the processes of luminescent reaction and the mechanism of 

chemiluminescence in the glowsticks. In the experimental part I present specta of the 

glowsticks and graphs that show the variation of luminosity in the reaction of 

chemiluminescence as a function of time. I recorded the spectra by using a school 

spectrometer. For the assessment of variations in luminosity I use a camera and the 

computer program ImageJ.  
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Prvo poglavje 
 

1 UVOD 

V naravi potekajo številni pojavi, pri katerih se energija pretvarja iz ene oblike v drugo. 

Pri prostem padu se na primer potencialna energija pretvarja v kinetično. Pojav, pri 

katerem se različne vrste energije pretvarjajo v svetlobno energijo, pa imenujemo 

luminiscenca.  

Luminiscenca je pojav, pri katerem hladna telesa oddajajo svetlobo, zato ga 

imenujemo tudi ''hladna svetloba''. Glede na način dovajanja energije pa luminiscenco 

delimo na:  

• fluorescenco: predmet osvetlimo z UV svetilko, fluorescenco uporabljamo v 

varčnih žarnicah; 

• fosforescenco: predmet absorbira svetlobno energijo, sevanje pa poteka z 

zakasnitvijo; fosforescentne snovi uporabljamo kot premaze na urnih kazalcih 

in različnih igračah, ker sevajo v temi; 

• kemiluminiscenco: snov energijo prejme prek kemijske reakcije, tak primer 

reakcije poteka v svetlečih palčkah;  

• bioluminiscenco: živi organizmi sevajo svetlobo zaradi kemiluminiscentnih 

reakcij, tak primer so kresnice in nekateri globokomorski organizmi; 

• elektroluminiscenco: povzroči jo tok nabitih delcev; tak primer so televizijski 

ekrani, neonske luči ter severni sij; 

• radioluminiscenco: snov energijo prejme prek radioaktivnih razpadov, včasih so 

kazalci ur vsebovali radioaktivni premaz, zaradi česar so sevali v temi [1].  

V diplomski nalogi se bom posvetila predvsem kemiluminiscenci.  

Kemiluminiscenca je sevanje svetlobe značilne valovne dolžine kot posledica 

eksotermne kemijske reakcije. Za pojav kemiluminiscence je poleg reaktantov 

potreben tudi ustrezen katalizator. Njegova naloga je hitra vzpostavitev stanja 

aktivacijskega kompleksa, pri katerem nastanejo vmesna elektronsko vzbujena 

stanja, ki po prehodu v osnovno stanje oddajo fotone določenih valovnih dolžin. 

Emisija svetlobe je lahko UV, vidna ali v obliki IR sevanja [2,3].  

Najbolj znana reakcija kemiluminiscence je oksidacija luminola, C8H7N3O2. 

Uporablja se jo v forenzičnih odkrivanjih očiščenih sledi krvi. Forenziki vodno 
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raztopino luminola razpršijo po mestu. Le ta v morebitni prisotnosti krvi reagira z 

železom v hemoglobinu in oddaja modro svetlobo približno 30 sekund [4].  

 

Slika 1: Sevanje luminola 

Kemiluminiscenca je področje kemije, ki se je pričelo intenzivneje raziskovati okoli 

leta 1965, ko so fenomen ''hladne svetlobe'' začeli natančneje preučevati. Danes 

njena uporaba močno napreduje, saj je razširjena skoraj na vsa področja analitične 

kemije ter medicine, srečamo pa jo tudi v vsakdanjem življenju (npr: svetleče 

palčke)  [2,3].  

V eksperimentalnem delu te naloge bo predstavljena kemiluminiscenca v svetlečih 

palčkah. Kot navaja članek The chemistry of lightsticks so svetleče palčke zanimiv 

in enostaven pripomoček za preučevanje kemijskih in fizikalnih procesov. Namen 

je bil ugotoviti, kateri reaktanti (substrati in reagenti) se uporabljajo za vzbujanje 

elektronov, kakšne vrste spektrov sevajo svetleče palčke ter kako s časom pojema 

jakost svetlobnega toka pri reakciji kemiluminiscence. Barvila, ki jih uporabljajo za 

vzbujanje elektronov sem določila s pomočjo didaktične literature z naslovom How 

glow sticks colors work.  

 

Slika 2: Kemiluminiscenca v svetlečih palčkah [3] 
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Drugo poglavje  

 

2 TEORETIČNE OSNOVE 

Za razumevanje luminiscenčnih procesov je pomembno poznavanje zgradbe atoma, 

prehodov med različnimi energijskimi stanji ter izbirnih pravil. Za razlago je potrebno 

poznavanje kvantne teorije.  

2.1 KVANTNA ŠTEVILA ELEKTRONA V ATOMU 

Stanje posameznega elektrona v atomu opišemo s štirimi kvantnimi števili, ki so 

predstavljena v tabeli 1. Vsako od njih zavzema le določene diskretne vrednosti [5].  

Ime kvantnega števila  Oznaka kvantnega 
števila 

Možne diskretne 
vrednosti 

Glavno kvantno število 
 

n 1, 2, 3, … 

Tirno kvantno število 
 

� 0, 1, 2 ,…, n - 1 

Magnetno tirno kvantno 
število 

 

ml �, −	� −1,…,	� −1, � 

Magnetno spinsko 
kvantno število 

 

ms 
±	

1

2
 

Tabela 1: Kvantna števila [5,6] 

Stanje, ki ga določajo glavno, tirno in magnetno kvantno število imenujemo orbitala.  

Vsako kvantno število je povezano z določeno fizikalno količino. Z glavnim kvantnim 

številom n določimo energijo elektrona, saj nam pove, v kateri lupini ta leži. Večji kot 

je n, večjo energijo ima elektron.  

Ostala tri kvantna števila pa so povezana z vrtilno količino. Pri vodikovem atomu tirno 

kvantno število � določa le lastno vrednost kvadrata velikosti vrtilne količine, pri atomih 

z več elektroni (Z > 1) pa tudi energijo. Tirno kvantno število � prav tako določa obliko 

orbitale, v kateri leži elektron. Če ima elektron tirno kvantno število 0, potem leži v 

orbitali s spektroskopsko oznako s. Magnetno tirno kvantno število ml opisuje magnetni 

moment elektrona, dve vrednosti magnetnega spinskega kvantnega števila ms pa si 

lahko predstavljamo kot nasprotni smeri vrtenja elektronov okoli svoje osi [5,6].  
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Dva različna elektrona nikoli ne moreta imeti enakih vseh štirih kvantnih števil, kar 

opisuje Paulijevo izključitveno načelo. V eni orbitali torej ležita dva elektrona, ki se 

razlikujeta vsaj v magnetnem spinskem kvantnem številu [5].  

2.2 IZBIRNA PRAVILA 

Da pride do prehoda s sevanjem iz začetnega v končno stanje, je ključen matrični 

element električnega dipolnega momenta. Če je ta od nič različen, govorimo o 

dovoljenih prehodih, če pa je enak nič, so ti prehodi prepovedani . Enačbe, ki 

opisujejo dovoljene prehode imenujemo izbirna pravila [5,6].  

Izkaže se, da je matrični element različen od nič samo v primeru, če se tirno kvantno 

število poveča ali zmanjša za 1, magnetno tirno kvantno pa se ravno tako poveča ali 

zmanjša za ena ali pa se ne spremeni. Zapisano lahko izrazimo tudi z enačbama: 

 �	 − 	 �� = ±	1     (1) 

                                                    	
 −	

� =	±1	���	0	    (2) 

    

Enačbo 1 lahko razumemo kot izrek o ohranitvi vrtilne količine pri sevanju [6].  

Operator električnega dipolnega momenta ne vpliva na spin, zato se pri prehodu s 

sevanjem spin ne spremeni in velja še eno izbirno pravilo: 

	� −		�
� = 0     (3) 

 

Na sliki 3 vidimo dovoljene prehode v vodikovem atomu. Prehodi na nivo n = 1 so v 

UV delu spektra, na nivo n = 2 v vidnem, na nivo n = 3 pa v IR delu spektra [5]. 
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Slika 3: Dovoljeni prehodi v vodikovem spektru [5] 

 

2.3 ENERGIJSKI NIVOJI 

 

 

Energija, ki jo ima atom, je odvisna od tega, na katerem energijskem nivoju n leži 

elektron ter na kakšni pričakovani razdalji od jedra rn se nahaja. Za vezavno energijo 

atoma velja:  

																																																												�� =	−	
��
�

������
		,																																																		      (4) 

pri čemer je e0 osnovni naboj, ε0 pa influenčna konstanta. Po dogovoru ima energija  

vrednost 0, če obravnavamo mirujoč nevezni elektron. Posledica tega je negativni 

predznak v formuli (4) [5,6,7].  

Elektron, ki leži na orbiti n = 1, ima najnižjo energijo. Označimo jo z E1 in meri – 13,6 

eV. Na vseh ostalih orbitah je energija višja in rečemo, da je elektron v vzbujenem 

stanju [5,6,7].  

Energije vzbujenih stanj En izračunamo po enačbi: 

																																																																				��	 =	
��

��
																																																								      (5) 

 

2.3.1 ENERGIJSKI NIVOJI V VODIKOVEM ATOMU  
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Enačba (5) velja le za vodikov atom. Pri atomih z več elektroni je energija namreč 

odvisna tudi od tirnega kvantnega števila �. 

 

Molekula je skupina atomov, ki so med seboj povezani s kemijsko vezjo, ki je lahko 

enojna, dvojna ali trojna. Ker jih vezi ''držijo'' zelo močno skupaj, lahko molekule 

obravnavamo kot samostojne delce. Tako kot v atomu tudi v molekulah potekajo 

prehodi med različnimi energijskimi stanji. Energija atoma je odvisna le od stanj vseh 

njegovih elektronov, energija molekule pa tudi od gibanja jeder. V molekulah ločimo 

elektronska, vibracijska in rotacijska stanja [5,6,7].  

2.3.2.1  Elektronska stanja 
 

Elektronska stanja molekul določajo stanja zunanjih (valenčnih) elektronov. Ko 

molekula pride iz enega v drugo elektronsko stanje, se ji spremeni elektronska 

konfiguracija. Zaradi te spremembe ima molekula v vzbujenem stanju povsem 

drugačne lastnosti kot v osnovnem.  

Organske molekule, ki imajo izven zaključene lupine dve elektrona, imajo dve različni 

elektronski stanji: singletno in tripletno. Če imata spina elektronov nasprotno smer, je 

molekula v singletnem stanju (velja za funkcije, ki so asimetrične na zamenjavo 

delcev). Če pa sta smeri spinov elektronov v različnih orbitalah enaki, je molekula v 

tripletnem stanju. Pri prehodu se skupini spin elektronov ohranja [5,6,7]. 

2.3.2.2 Rotacijska stanja 
 

Molekula ima rotacijsko energijo zaradi vrtenja okoli svojega težišča, pri čemer 

zavzema različna rotacijska stanja. Energije le-teh ležijo zelo blizu skupaj, zato je 

rotacijski spekter sestavljen iz zelo majhnih frekvenc, ki sodijo v območje mikrovalov 

[5,6,7]. 

2.3.2.3 Vibracijska stanja 
 

Atomi v molekuli se neprestano gibljejo. Posledica je obstoj vibracijske energije. 

Vibracijska stanja v kvantni mehaniki opišemo s pomočjo harmonskega oscilatorja. 

Izsevan foton ima zaradi prehoda med različnimi vibracijskimi stanji večjo energijo kot 

2.3.2 ENERGIJSKI NIVOJI V MOLEKULI  
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pri prehodu med rotacijskimi stanji. Spekter je tako sestavljen iz frekvenc, ki sodijo v 

območje infrardeče svetlobe [5,6,7]. 

2.4 KEMILUMINISCENCA 

Kot že zgoraj pojasnjeno, je kemiluminiscenca primer eksotermne reakcije, pri kateri 

nastajajo molekule v elektronsko vzbujenem stanju. Pri prehodu teh molekul v osnovno 

stanje se emitirajo fotoni različnih valovnih dolžin.  

Kemiluminiscenca poteka v tekočinah ali plinih. Proces je nekoliko drugačen od 

fotoluminescenčnih procesov, kot sta fosforescenca in fluorescenca, saj poteka brez 

kakršne koli prejšnje absorbcije svetlobe ali sevanja. Valovna dolžina fotonov, ki jih 

oddajajo molekule, je odvisna od energije vzbujenega stanja, v katerem se nahajajo. 

To lahko zapišemo z enačbo 

� = 	
��

�
 ,    (6) 

pri čemer je ℎ Planckova konstanta,  	valovna dolžina izsevane svetlobe, c svetlobna 

hitrost in E energija fotona oziroma razlika med energijo vzbujenega stanja in energijo 

osnovnega stanja [3].  

!	[#$] E [∙ 10-19 J] E [eV] 

400 5,0 3,12 

500 4,0 2,50 

600 3,3 2,06 

700 2,8 1,75 

Tabela 2: Energije, ki ustrezajo emisiji svetlobe v vidnem delu spektra [8] 

Iz tabele 2 vidimo, da mora biti energija na molekulo, na primer reakcije, kjer nastaja 

svetloba rdeče barve z valovno dolžino 700 nm, vsaj 1,75 eV. Zaradi teh energijskih 

potreb poteka kemiluminiscenca le pri kemijskih reakcijah, pri katerih se elektroni 

vzbudijo v dovolj visoka vzbujena stanja.    
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Delovanje kemiluminiscence je odvisno od treh faktorjev: 

1. Reakcija mora zagotoviti zadostno energijo za nastanek elektronsko 

vzbujenega stanja (glej tabelo 2). 

2. V procesu kemiluminiscence mora nastati intermediat, ki povzroči prehod  

molekule barvila v vzbujenem stanju z verjetnostjo, večjo od verjetnosti, da 

ostane molekula barvilo v osnovnem stanju.  

3. Reakcijska zmes mora vsebovati molekule, ki pri prehodu v osnovno stanje 

emitirajo foton vidne svetlobe [8].  

 
2.5 SVETLEČE PALČKE 

Svetleče palčke ali glowsticks kot jih včasih imenujemo, so za kemika ena izmed  

zanimivejših igrač. So enostavne za aktiviranje in privlačne za opazovanje. Z njimi 

mlade na enostaven način spodbudimo k eksperimentiranju, s čimer povečamo njihov 

interes za znanost. Kot vizualizacijsko sredstvo jih lahko uporabimo za poučevanje 

določenih težje razumljivih kemijskih pojmov in številnih fizikalnih procesov, kot so na 

primer kislinsko-bazična kemija, redoks reakcije, kvantna teorija, termodinamika ipd. 

Kemija s svetlečimi palčkami je v učnem procesu torej lahko zanimivo motivacijsko 

ozadje. 

Aktiviranje palčke je zelo preprosto. Palčko prelomimo, jo nekoliko stresemo in že sveti. 

Emisija, intenziteta in barva svetlobe pa so odvisne od narave eksotermne reakcije v 

notranjosti.  

 

 

 

V splošnem je reakcija v svetlečih palčkah oksidacija estra fenila oksalata, 

C14H10O4(s), z vodikovim peroksidom, H2O2(aq), pri čemer nastaneta fenol, 

C6H5OH(s)  in ogljikov dioksid, CO2(g). Kot katalizator je uporabljena salicilna kislina, 

C7H6O3(aq) (slika 5). [9,10]  

 
 
*V oklepajih so poleg molekulskih formul snovi  zapisane oznake agregatnih stanj. Oznaka g 
predstavlja plinasto agregatno stanje, s trdno agregatno stanje, aq pa vodno raztopino izbrane snovi. 

 

2.4.1 DELOVANJE KEMILUMINISCENCE  

2.5.1 REAKCIJE V SVETLEČIH PALČKAH 
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Slika 4: Reakcijska sheme reakcije v svetleči palčki [9] 

Svetleče palčke so sestavljene iz gibljivega - plastičnega ohišja in votle notranjosti. 

Steklena cevka v notranjosti vsebuje ester fenil oksalata, C14H10O4(s), votlina okoli nje 

pa vodikov peroksid, H2O2(aq). Ko palčko prelomimo, se steklena ampula razbije, 

reaktanta se zmešata in reakcija s pomočjo dodanega katalizatorja hitro poteče [9,10].  

 

 

 

Reakcija na sliki 4 poteka v več korakih. V prvem koraku gre za proizvodnjo 

intermediata diogljikovega tetraoksida, C2O4(g). 

 

Slika 5: Reakcijska shema nastaneka intermediata [9] 

Nastali intermediat je zelo reaktiven, zato v trenutku reagira s fluorescenčnim barvilom. 

Le-ta bodo podrobneje predstavljena v eksperimentalnem delu. Izbira barvila je 

odvisna od željene barve. Energija, ki se sprosti pri reakciji nastanka intermediata, 

vzbudi elektrone v molekuli barvila.  Sčasoma se intermediat razgradi na dve molekuli 

ogljikovega dioksida (slika 6). 

                                 
Slika 6: Reakcijska shema reakcije med intermediatom in molekulo barvila ( z * je označeno vzbujeno stanje) [9] 

 V zadnjem koraku se barvilo vrne v osnovno stanje. Pri tem odda foton svetlobe, nekaj 

energije se pretvori tudi v toploto (slika 7) [9,10].  

 

 

               
Slika 7: Nastanek fotona vidne svetlobe [9] 

 

2.5.2 Mehanizem 
 

                                                     + barvilo � barvilo* + 2CO2 

barvilo* � barvilo + γ + Q 
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Ne glede na količino energije, ki se sprosti pri reakciji, gre del te energije za vzbujanje 

molekule barvila iz osnovnega stanja. Elektron napreduje v enega izmed številnih 

vibracijskih nivojev (na sliki 8 označena z VR) v prvem vzbujenem singletnem stanju, 

ki ga označimo z  S1. Recimo, da je elektron napredoval na visok vibracijski nivo v  

S1. Najprej prehaja na nižja vibracijska stanja, naložena na vzbujeno elektronsko 

stanje S1 (črtkane črte na sliki 8). Pri prehodu med vibracijskimi nivoji vzbujenega 

stanja ne pride do oddaje vidne svetlobe, ampak do oddaje IR svetlobe, kar pomeni, 

da se segreva okoliški medij, molekula barvila pa preide na najnižji vibracijski nivo v  

S1. Iz te točke se molekula sprosti na enega izmed vibracijskih nivojev v osnovnem 

singletnem stanju S0 in pri tem odda foton vidne svetlobe [9]. Zaradi opisanega 

mehanizma pričakujemo, da svetleče palčke sevajo zvezne spektre. 

 

   
Slika 8: Različni vibracijski nivoji [9] 

 

Pomembno je, da učencem dokažemo, da se pri reakciji kemiluminiscence sprošča 

tudi toplota. To najenostavneje storimo z izračunom standardne reakcijske 

entalpije	∆�(
°. Uporabimo enačbo 

∆�(
° =	∑∆+(

°,-./012� −	∑∆+(
°-3�12�42�  ,               (7) 

pri čemer je ∆+(
° sprememba standardne tvorbene entalpije.  

2.5.3 Koli čina sproš čene toplote pri reakciji kemiluminiscence v svetle či 
palčki 
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Vrednosti standardne tvorbene entalpije za reaktante in produkte reakcije, ki poteka v 

svetleči palčki, se nahajajo v tabeli 3: 

Snov ∆56
°	 [kJ/mol] 

Ester fenil oksalat, C14H10O4(s) -540 

Vodikov peroksid, H2O2(l) -188 

Ogljikov dioksid, CO2(g) -394 

Fenol, C6H5OH(s) -165 

Tabela 3: Standardne tvorbene entalpije [9] 

Ko podatke za standardne tvorbene entalpije iz tabele 3 vstavimo v enačbo (7), dobimo 

vrednost standardne reakcijske entalpije – 390 kJ. Negativna vrednost entalpije priča 

o tem, da je reakcija eksotermna, torej res lahko pričakujemo povišanje temperature. 

Pri izračunu standardne tvorbene entalpije barvila ni potrebno upoštevati, saj ostane 

na koncu v istem stanju kot pred reakcijo.  

Dobljeno vrednost standardne reakcijske entalpije lahko preračunamo tudi na 

molekulo.  Uporabimo enačbo: 

��7	89
�:;
9 =	
∆<=

°

>?	
 ,                                                                     (8)                                                    

pri čemer je NA Avogadrova konstanta. Ko v enačbo (8) ustavimo številke, dobimo 

vrednost energije na molekulo 4 eV, kar je dovolj za nastanek vidne svetlobe (glej 

tabelo 2). Tako smo z računom tudi potrdili prvi pogoj za delovanje kemiluminiscence 

opisan v poglavju 2.4.1.  

Skupna energija na molekulo, ki se sprosti pri reakciji kemiluminiscence, je vsota 

energije emitiranega fotona in energije zaradi segrevanja.  

���7:�@A� =	�B9+9�	 +	���D7�A�           (9) 

 

Četudi vsak ester fenil oksalata povzroči vzbujanje molekule barvila, nekaj energije 

ostane v presežku. Del le-te vežeta molekuli ogljikovega dioksida (translacija, rotacija 

in vibracija) [9].  
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Kemiluminiscenčni kvantni izkoristek E je razmerje med številom emitiranih fotonov in 

številom zreagiranih molekul. Opišemo ga z enačbo: 

E =	
>FGHG�GI

>J<KLMN<L�NO	PGQKRSQ
             (10) 

Za svetleče palčke se ta vrednost giblje med 0,1 % in 35 %. Odvisna je od strukture 

molekule, reaktivnosti in koncentracije reaktantov [9]. 

 

2.6 MODEL UPADANJA INTENZITETE SVETLOBE Z VSOTO DVE H 
EKSPONENTNIH FUNKCIJ 

 

Za razlago upadanja intenzitete svetlobe pri reakciji kemiluminiscence lahko 

uporabimo model vsote dveh eksponentnih funkcij. Model ni idealen, se pa zelo dobro 

prilagaja realnemu stanju. Funkcijo J(t) zapišemo kot 

TU2V = �	3
W

H

X� + Y	3
W

H

X� + Z ,      (11) 

 

pri čemer sta τ1 in τ2 dve različni časovni konstanti merjeni v sekundah, a, b in c pa 

poljubne brez dimenzijske konstante. J je brez dimenzijska količina, ki meri svetlost 

digitalne slike in bo bolj natančno pojasnjena v eksperimentalnem delu. Prva 

eksponentna funkcija opisuje hitro upadanje intenzitete svetlobe, druga pa počasno.  

Prva funkcija je torej pomembna le v začetku sevanja, ko je koncentracija barvila v 

vzbujenem stanju bistveno večja od koncentracije barvila v osnovnem stanju.  

Po nekaj minutah sevanja se vzpostavi ravnotežje med barvilom v osnovnem stanju in 

barvilom v vzbujenem stanju. Od vzpostavitve ravnotežja naprej je reakcija počasnejša 

in pomembna je druga eksponentna funkcija. Koncentraciji vodikovega peroksida in 

estra fenil oksalata se skozi reakcijo zmanjšujeta, zato je intenziteta izsevane svetlobe 

vedno manjša. 

 

 

 

2.5.4 KEMILUMINISCENČNI KVANTNI IZKORISTEK  
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Tretje  poglavje 

 

3 EKSPERIMENTALNI DEL 

 

V eksperimentalnem delu sem preučevala svetleče palčke Knicklicht, ki jih proizvaja 

nemška tovarna Classic Line Warenhandles GmbH.  

 

Slika 9: Svetleče palčke, uporabljene pri eksperimentalnem delu 

V teh palčkah poteka reakcija kemiluminiscence, pri katerih se svetloba različnih barv 

sprošča več kot 8 ur. Zanimalo me je, kako se jakost izsevane svetlobe pri reakciji 

kemiluminiscence spreminja s časom, kakšne vrste spektrov sevajo svetleče palčke 

ter katera barvila uporabljajo, da dosežejo izsevano svetlobo v določenem območju. 

Pri izvedbi sem uporabila fotoaparat Nixon D3200 s stojalom, svetleče palčke petih 

različnih barv ter šolski spektroskop.  

Pridobljene podatke sem analizirala s programoma ImageJ in Gnuplot. 

3.1 UMERITEV FOTOAPARATA 

Za eksperimentalni del sem uporabila fotoaparat Nixon D3200, ki sem ga pred 

začetkom merjenja umerila. Umeritev le tega pa je potreba, saj svetlost slike in jakost 

svetlobnega toka nista premosorazmerna.  

Umeritev naredimo tako, da na fotoaparatu spreminjamo čas ekspozicije in merimo 

osvetljenost slike. Intenziteta svetlobe je odvisna od moči svetlobnega toka P na 

objektivu in časa ekspozicije t.  Energija, ki jo prejme fotoaparat, pa je enaka prejetemu 

delu v obliki svetlobe. Zapišemo zvezi: 

[ = \	2	      (12) 
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]� = [     (13) 

Gostota svetlobnega toka na objektivu je odvisna od njegove površine S. Velja: 

T = 	
^

_	
 � \ = T	`     (14) 

Ker se površina objektiva ni spremenila, ugotovimo, da je energija, ki jo prejme 

fotoaparat v obliki svetlobe, premosorazmerna z ekspozicijskim časom. 

]�	 ∝ 2	       (15) 

Fotoaparat ima funkcijo spreminjanja ekspozicijskega časa. Na mojem fotoaparatu so 

možni ekspozicijski časi od 1/4000 s do 30 s. Za umeritev fotoaparata sem uporabila 

ekspozicijske čase od 1/4000 s do 2 s. Fotografirala sem bel papir, ki ga je 

obsvetljevala sončna svetloba skozi strešno okno.    

 

Slika 10: Postavitev fotoaparata za umeritev 

Vsako sliko sem analizirala v programu ImageJ. Ta program vsak slikovni element na 

sliki predstavi s številkami med 0 in 255 in tako določi njihovo svetlost. Če je predmet 

popolnoma črn, mu pripiše številko 0, če je popolnoma bel, pa številko 255. Pri obdelavi 

sem upoštevala povprečne vrednosti, ki mi jih je program pripisal za slikovne elemente 

rdeče, modre in zelene barve. 

V programu Gnuplot sem nato iz pridobljenih vrednosti svetlosti slike narisala 

umeritveno krivuljo. Slika 11 prikazuje svetlost slike v odvisnosti od ekspozicijskega 

časa. Ostale spremenljivke na fotoaparatu so ostale nespremenjene.  
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Slika 11: Graf odvisnosti intenzitete slike od ekspozicijskega časa (umeritvena krivulja) 

Krivuljo na sliki 11 lahko opišemo s funkcijo oblike [11], 

bUcV = 	
�

1 + U
c
Y
V�

 

ki ji glede na moj fotoaparat pripišemo sledeče parametre:  

a = 695  ± 26         

b = 8,9 ± 0,65        

c = -0,74 ± 0,05      

Parametre sem pridobila s prilagajanjem krivulje v programu Gnuplot.  

Za izračun gostote svetlobnega toka J bom v nadaljevanju uporabila inverz umeritvene 

funkcije f-1 (x) oblike, 

																																															T = 	Y	U
7Wd

d
V
�

e																																																																																						 (16) 

pri čemer je I intenziteta slike pridobljena iz programa ImageJ in ustreza vrednostim 

med 0 in 255.  
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Gostoto svetlobnega toka J sem računala v brezdimenzijskih enotah. 

3.2 SPREMINJANJE GOSTOTE SVETLOBNEGA TOKA V SVETLE ČI 
PALČKI 
 

Spreminjanje gostote svetlobnega toka sem najprej poskusila izmeriti z Vernierovim 

luxmetrom. Meritev je bila uspešna je prve tri minute sevanja. Kasneje je bila 

intenziteta emitirane svetlobe prešibka, da bi jo merilnik lahko zaznal. Detektirati jo je 

bil sposoben le fotoaparat z možnostjo dovolj dolge ekspozicije.  

 

Svetlečo palčko rdeče barve sem fotografirala z ekspozicijskim časom 0,5 s. Meritev 

sem opravljala 8 ur. Prvih 5 minut sem slikala v časovnih razmikih po 10 s, nato do 1 

ure po 15 min in nato do konca vsake pol ure. 

 

 

Slika 12: Zaporedne fotografije od začetka do konca sevanja rdeče svetleče palčke (prva slika prikazuje palčko 
takoj po začetku reakcije, zadnja pa po osmih urah sevanja) 

Iz posnetih fotografij sem pridobila podatke o svetlosti slike. S pomočjo umeritvene 

krivulje sem izračunala gostoto svetlobnega toka J v določenem trenutku reakcije 

kemiluminiscence. Meritev sem ponovila dvakrat in tako zagotovila bolj verodostojne 

ugotovitve. Sliki 13 in 14 prikazujeta spreminjanje gostote svetlobnega toka v 

odvisnosti od časa.  

 

 

 

3.2.1 IZVEDBA EKSPERIMENTA 
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Spreminjanje gostote svetlobnega toka pri reakciji kemiluminiscence bom opisala z 

modelom dveh eksponentnih funkcij oblike  

TU2V = �	3
W

H

X� + Y	3
W

H

X� + Z.                                      (11) 

 

3.2.2.1 Prva meritev 
 

 

Slika 13: Graf spreminjanja gostote svetlobnega toka v odvisnosti od časa (prva meritev) 

Za prilagajanje meritvam na sliki 13 sem uporabila funkcijo s sledečimi parametri, ki 
mi jih je podal program Gnuplot: 

a = 0,123  ±  0,003      

τ1 = 68,1 s  ± 4,1 s       

b = 0,140  ± 0,003      

τ2 = 6213 s ±  370 s         

c = 0,019  ±  0,002   

 

Ker je na sliki 13 slabo viden časovni potek na začetku reakcije, prilagam še sliko 14, 
ki prikazuje spreminjanje jakosti svetlobnega toka v prvih petih minutah reakcije. 

3.2.2 MERITVE 
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Slika 14: Graf spreminjanja gostote svetlobnega toka v odvisnosti od časa za prvih pet minut reakcije 

3.2.2.2 Druga meritev 
 

 

 

 

Slika 15: Graf spreminjanja gostote svetlobnega toka v odvisnosti od časa (druga meritev) 
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Za prilagajanje meritvam na sliki 14 sem uporabila funkcijo s sledečimi parametri, ki 
mi jih je podal program Gnuplot: 

a  = 0,152 ± 0,005      

τ1 = 69,8 s  ± 4,9 s      

b  = 0,100 ±  0,003 

τ2 = 6313 s ± 760 s 

c  = 0,027 ± 0,002       

 

Ker je na sliki 15 slabo viden časovni potek na začetku reakcije, prilagam še sliko 16, 
ki prikazuje spreminjanje jakosti svetlobnega toka v prvih petih minutah reakcije. 

 

Slika 16: Graf spreminjanja gostote svetlobnega toka v odvisnosti od časa za prvih pet minut reakcije 
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 Prva meritev  Druga meritev  
 

a 
 

0,123 ± 0,003 0,152 ± 0,005 

b 
 

0,140 ± 0,003 0,100 ± 0,003 

c 
 

0,019 ± 0,002 0,027 ± 0,002 

τ1 [s] 
 

68,1 ± 4,1 69,8 ± 4,9 

τ2 [s] 
 

6214 ± 370 6313 ± 760 

Tabela 4: Analiza meritev  

Vrednosti za vse parametre se med prvo in drugo meritvijo razlikujejo v okviru 

natančnosti, ki nam jo poda prilagajanje funkcije v programu Gnuplot. 

Iz tabele 4 lahko razberemo, da reakcija kemiluminiscence res poteka z dvema 

različnima časovnima konstantama τ. Na začetku je hitrost padanja intenzitete 

svetlobe bistveno večja kot na koncu. 

Konstanta c predstavlja osvetljenost v popolni temi, kar je v našem primeru ozadje pri 

fotografiranju. Ker se je svetlost ozadja lahko nekoliko spreminjala, vrednosti c nista 

popolnoma enaki. Če s programom ImageJ preverimo vrednost temnega ozadja na 

fotografiji, se številka giblje med 2,3 in 4, kar pojasni naše odstopanje. 

Konstanta a določa gostoto svetlobnega toka takoj ob začetku sevanja, konstanta b 

pa ob prehodu na počasnejše padanje svetlobnega toka.  

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3 ANALIZA  
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3.3 SPEKTRI IZSEVANE SVETLOBE PRI REAKCIJI KEMILUMI NISCENCE 
V SVETLEČIH PALČKAH 

 

V tem delu eksperimenta sem uporabila šolski spektrometer s katerim sem posnela 

spektre, ki jih sevajo svetleče palčke petih različnih barv. Spekter je potrebno posneti 

takoj po začetku sevanja, saj je kasneje intenziteta svetlobe prešibka, da bi jo 

spektrometer lahko zaznal. Maksimum spektra postane povsem zamazan ali skoraj 

ne viden.  

Slike od 17 do 21 nam prikazujejo posnete spektre. 

 

Slika 17: Spekter izsevane svetlobe iz svetleče palčke zelene barve 

dJ
/d
λ 

λ [nm] 



 

22 
 

 

Slika 18: Spekter izsevane svetlobe iz svetleče palčke rumene barve 

 

Slika 19: Spekter izsevane svetlobe iz svetleče palčke modre barve 

 

dJ
/d
λ 

dJ
/d
λ 

λ [nm] 

λ [nm] 
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Slika 20: Spekter izsevane svetlobe iz svetleče palčke magentne barve 

Iz slike 20 lahko vidimo, da spekter svetleče palčke magentne barve vsebuje dva 
maksimuma . Iz tega sledi, da svetleča palčka magentne barve vsebuje dve razli čni 
barvili. 

 

Slika 21: Spekter izsevane svetlobe iz svetleče palčke rdeče barve 

 

dJ
/d
λ 

dJ
/d
λ 

λ [nm] 

λ [nm] 
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Iz slik od 17 do 21 izhaja, da svetleče palčke sevajo zvezne spektre , kar pomeni, da 

so na danem intervalu zastopane vse valovne dolžine. Ugotovitev ustreza opisanemu 

mehanizmu v poglavju 6.1.1. Ker elektroni prehajajo na različne vibracijske nivoje, 

oddajajo fotone vidne svetlobe različnih valovnih dolžin. 

 

 

Vsak spekter ima maksimum pri drugi valovni dolžini. Iz odčitane maksimalne valovne 

dolžine in podatkov v literaturi sem določila barvilo, ki je uporabljeno za vzbujanje 

elektronov [10].  Ugotovitve so prikazane v tabeli 5. 

Zastopane 
valovne 
dolžine λ 
[nm]  

Barva 
svetlobe, 
ki jo 
seva 
palčka 

Barvilo, ki prehaja 
v vzbujeno stanje 

Skeletne formule molekul  barvila:  

550 – 650  rumena  
1-kloro-9,10-
bis(feniletil)antracen  

Cl

 
490 – 620  zelena  9,10-

bis(feniletil)antracen 
 

 
450 – 550 modra 9,10- 

difeniletilantracen 

 

3.3.1 ANALIZA 
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600 – 700 rdeča radamin B 

 
440 – 520 
in 600 – 
700  

magenta 9,10- 
difeniletilantracen in 
rodamin B 
 

 
 
Zgornji dve formuli 
 
 

Tabela 5: Barvila, ki prehajajo v vzbujeno stanje v svetleči palčki določene barve 

Iz tabele 5 tudi izhaja, da vsa uporabljena barvila vsebujejo aromatski obroč. Da lahko 

vzbujeno stanje prične proizvajati svetlobo, morajo biti poti za deaktivacijo vzbujenega 

stanja kinetično enake z drugimi deaktivacijskimi smermi. Tak pogoj pa je možen le pri 

zelo majhnih molekulah, ki imajo le nekaj vibracijskih nivojev ali pa pri snoveh, ki imajo 

v svoji zgradbi aromatski obroč [8].  
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4 ZAKLJU ČEK  

Kemiluminiscenca je zanimiv in v današnjem času vedno bolj uporaben pojav.  

Njegova uporaba se je razširila na področje medicine, nočnega potapljanja in vojske. 

Nastalo svetlobo pa lahko enostavno uporabimo tudi kot svetilo, za katero ne 

potrebujemo električnega toka in ni nevarnosti nastanka kratkega stika. 

Svetleče palčke so zanimiv primer uporabe kemiluminiscence v vsakdanjem življenju, 

s katerim lahko tudi učence v šoli spodbudimo k razmišljanju in jim razložimo številne 

tako kemijske, kot fizikalne procese na zanimivejši način. Pogovarjamo se lahko o 

barvah in njihovih valovnih dolžinah, s pomočjo Vernier vmesnika merimo spreminjanje 

temperature, dokazujemo nastanek ogljikovega dioksida, CO2(g), ugotavljamo barvila 

ipd. Poglejmo nekaj primerov v konkretne šolske prakse: 

a) Ker nastanek ogljikovega dioksida, CO2 (g), pri reakciji v svetleči palčki nastane 

v zaprtem prostoru, se v njej močno poveča tlak. To lahko učenci v majhni 

skupini ugotavljajo tako, da uporabljeno in neuporabljeno palčko prebodejo z 

risalnim žebljičkom skozi plastično ohišje. Pri uporabljeni palčki slišijo izenačitev 

pritiska, pri neuporabljeni pa ne. To je posreden dokaz, da je nastal ogljikov 

dioksid. 

b) Prisotnost vodikovega peroksida v svetleči palčki lahko pokažemo z 

demonstracijo redukcije vodikovega peroksida, H2O2(aq) s permanganatom, 

MnO4¯ (aq). Za demonstracijo neaktivirano palčko prerežemo s škarjami in v 

čašo prelijemo tekoče reagente. V drugo čašo damo destilirano vodo in 3-5 

kapljic permanganata ter obe čaši med seboj zmešamo. Skoraj v trenutku se 

značilna vijolična barva permanganata spremeni v barvo Mn2+ ionov in nekaj 

rjave barve zaradi MnO2. Opazimo tudi mehurčke zaradi nastajanja kisika. 

Nastali kisik lahko dokažemo s tlečo trsko, ki zagori. [9] 

c) Da bi učencem res dokazali, da je reakcija v svetleči palčki eksotermna, iz nje 

vzamemo nekaj mililitrov reagentov ter z Vernier vmesnikom merimo 

spreminjanje temperature. Na računalniku lahko tako sproti spremljamo graf, ki 

se izrisuje.  
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Z izvedenimi eksperimenti sem ugotovila kako, se spreminja jakost svetlobnega 

toka pri reakciji kemiluminiscenci ter kakšen spekter sevajo svetleče palčke. Vse 

meritve in ugotovitve so skladne s podatki v literaturi.  
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