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Povzetek 

Avtorji s teoretičnega in praktičnega vidika predstavijo kemiluminiscenco v svetlečih palčkah. 

Kemiluminiscenca je sevanje svetlobe značilnih valovnih dolžin  kot posledica eksotermne kemijske 

reakcije. Svetleče palčke so zato zanimiv in enostaven pripomoček pri poučevanju  kemijskih in 

fizikalnih učnih vsebin v osnovni in srednji šoli. V uvodnem delu prispevka opišejo teoretične pojme, 

pomembne za razumevanje luminiscenčnih procesov in reakcijski mehanizem kemiluminiscence v 

svetlečih palčkah. Na podlagi tabelarične analize učnih načrtov za naravoslovje, kemijo in fiziko v 

osnovni  in srednji šoli pokažejo uporabno vrednost eksperimentov s svetlečimi palčkami v različnih 

učnih sklopih. Predstavijo več optimiziranih in inovativnih eksperimentov, primernih za osnovno in 

srednjo šolo. 

Ključne besede: eksperimentalno delo, energija, inovativni eksperimenti, kemiluminiscenca, svetleče 

palčke. 

Abstract 

The authors present chemiluminescence in glowsticks from the theoretical and practical point of 

view. Chemiluminiscence is a process in which light of characteristic wavelengths is emitted as a 

result of an exothermic chemical reaction. Glowsticks can therefore be used as an interesting and 

simple teaching tool in chemistry and physics classes in the elementary and secondary schools. In the 

first part the authors introduce the concepts needed to understand luminescence as well as the 

mechanism of chemiluminescence in glowsticks. Analysing the elementary and secondary school 

curricula of natural science, chemistry and physics the authors identify various topics in which the 

experiments with glowstics could be used. They present several optimised and innovative experiments 

suitable for the elementary and secondary school. 

Keywords: chemiluminescence, energy, experimental work, glowstick, innovative experiments. 

1. Uvod 

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

Pojav, pri katerem se različne vrste energije pretvarjajo v svetlobno  energijo, imenujemo 

luminiscenca. Pri luminiscenci hladna telesa oddajajo svetlobo, zato jo imenujemo tudi  

''hladna svetloba''. Glede na način dovedene energije jo delimo na: fluorescenco,  

kemiluminiscenco, fosforescenco, bioluminiscenco, radioluminiscenco in 

elektroluminiscenco.  

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. Tak primer so svetleče palčke. Ker jih učenci 
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poznajo, so zanimiv pripomoček za eksperimentiranje v šoli, zato zagotovo sodijo v sodobni 

pristop k poučevanju naravoslovja (Kuntzeman, Rohrer in Schultz, 2012).  

V prispevku predstavimo teoretična izhodišča, vezana na kemiluminiscenco svetlečih palčk 

in optimizirane eksperimente, ki jih učitelj uporabi pri poučevanju različnih naravoslovnih 

vsebin (tabela 1). Pri kemiji in fiziki sta eksperimentalno delo in učenje z raziskovanjem 

namreč bistvena elementa, ki pripomoreta k povečanju interesa in oblikovanju ustreznega in 

trajnejšega znanja. Eksperimentiranje učencem in dijakom omogoča učenje na konkretnih 

avtentičnih naravoslovnih problemih. Znotraj aktivnega učenja učeči tako pridobijo podatke, 

na podlagi katerih lahko izpeljejo pravila, zakonitosti in teorije. 

 

2. Kemiluminiscenca v svetlečih palčkah 

Kemiluminiscenca je sevanje svetlobe značilnih valovnih dolžine kot posledica eksotermne 

kemijske reakcije. Za pojav kemiluminiscence je poleg reaktantov potreben tudi ustrezen 

katalizator. Njegova naloga je hitra vzpostavitev kratkotrajnega prehodnega 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. 

Najbolj znana reakcija kemiluminscence je oksidacija luminola, C8H7N3O2. Uporablja se jo 

v forenzičnih odkrivanjih očiščenih krvnih sledi. Forenziki vodno raztopino luminola 

razpršijo po preiskovanem kraju. Ta reagira z železom v hemoglobinu in oddaja svetlobo 

modre barve približno 30 sekund (Helmenstine, 2004). 

 

Slika 1: Sevanje luminola 

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 (Helmenstine, 2004). 

Svetleče palčke so za kemika ena izmed zanimivejših igrač. So enostavne za aktiviranje in 

privlačne za opazovanje. Z njimi učeče na enostaven način spodbudimo k eksperimentiranju, 

s čimer povečamo njihovo zanimanje za naravoslovje. Kot vizualizacijsko sredstvo jih lahko 

uporabimo za poučevanje določenih  težje razumljivih kemijskih in fizikalnih pojmov, 

pojavov ali procesov, kot so na primer kemijske reakcije, redoks kemija, dinamična 

ravnotežja kemijskih reakcij, hitrost kemijskih reakcij, kvantna teorija, termodinamika, 

mešanje barv ipd. Kemija s svetlečimi palčkami je v učnem procesu lahko zanimivo  

motivacijsko ozadje. Aktiviranje svetleče palčke je zelo preprosto. Palčko prelomimo, jo 
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nekoliko stresemo in že sveti. Emisija, intenziteta in barva svetlobe pa so odvisne od narave  

eksotermne reakcije v notranjosti.  

2.1 Reakcije v svetlečih palčkah 

V splošnem je reakcija v svetlečih palčkah oksidacija estra fenila oksalata z vodikovim 

peroksidom, pri čemer nastaneta fenol in ogljikov dioksid. Kot katalizator je uporabljena 

salicilna kislina. 

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

Steklena cevka v notranjosti vsebuje ester fenil oksalata, votlina okoli nje pa vodikov 

peroksid in različna barvila za različno obarvane palčke. Ko palčko prelomimo, se steklena 

ampula razbije, reaktanta se zmešata in reakcija s pomočjo dodanega katalizatorja hitro poteče 

(Kuntzeman idr., 2012). 

Reakcija v svetleči palčki poteka v več korakih. V prvem koraku gre za proizvodnjo 

intermediata diogljikovega tetraoksida. 
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Slika 2: Reakcijska shema nastanka intermediata 

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

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 3). 
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Slika 3: Reakcijska shema reakcije med intermediatom in molekulo barvila ( z * je označeno vzbujeno 

stanje)  

V zadnjem koraku se molekula barvila vrne v osnovno stanje. Pri tem odda foton svetlobe, 

nekaj energije se pretvori tudi v toploto (slika 4).  

 

Slika 4: Nastanek fotona vidne svetlobe  

2.2 Količina sproščene toplote pri reakciji kemiluminiscence v svetleči palčki 

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

energija, ki se pretvori v svetlobno energijo in toploto. To najenostavneje storimo z izračunom 

standardne reakcijske entalpije.  Uporabimo enačbo: 

   
   ∑   

             ∑   
              ,              (1) 

                                             + barvilo  barvilo* + 2CO2 

barvilo*  barvilo + γ + Q 

+  H2O2                   2 +
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pri čemer je     
  sprememba standardne tvorbene entalpije. Ko podatke za standardne 

tvorbene entalpije za reaktante in produkte  reakcije v svetleči palčki vstavimo v enačbo (1), 

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

o tem, da je reakcija eksotermna. Pri računu ni potrebno upoštevati standardne tvorbene 

entalpije barvila, saj ostane barvilo na koncu v enakem stanju kot pred reakcijo. Dobljeno 

vrednost standardne reakcijske entalpije lahko preračunamo tudi na molekulo. Uporabimo 

enačbo: 

                                                 
   

 

   
 ,                                                                             (2) 

pri čemer je  NA Avogadrova konstanta.  Ko v enačbo (2) ustavimo številke, dobimo vrednost 

energije na molekulo 4 eV. Skupna energija na molekulo, ki se sprosti pri reakciji 

kemiluminiscence, je vsota energije emitiranega fotona in oddane toplote, kar opišemo z 

enačbo:  

                                                           (3) 

Energijo fotona lahko povežemo z valovno dolžino emitirane svetlobe 

         
  

 
 ,                  (4) 

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

hitrost. 

Za modro svetlobo (450 nm) dobimo 2,75 eV, za zeleno (550 nm) 2,25 eV in za rdečo (620 

nm) 2,0 eV. V vseh primerih je sproščena energija dovolj velika za nastanek vidne svetlobe, 

preostala sproščena energija pa se porabi za segrevanje palčke. 

3. Svetlobne palčke v pouku naravoslovnih predmetov 

Pri pouku naravoslovnih predmetov, med drugim kemije in fizike, so metode in oblike 

učenja ter poučevanja zelo pomembne, saj mora učenec usvojeno znanje znati prenesti in 

uporabiti v nadaljnjem učenju novih pojmov drugega področja (Treagust, Chittleborough in 

Mamiala, 2002). Tako kemija kot tudi fizika obravnavata zahtevne in težko razumljive učne 

vsebine, zato imata eksperimentalno delo in učenje z raziskovanjem pri poučevanju teh dveh 

predmetov ključni pomen (Thiele in Treagust). Učne vsebine je potrebno učencem in dijakom 

približati in jih vizualizirati s čim bolj vsakdanjimi pripomočki. Pri poučevanju je pomembna 

tako vizualizacija strukture (prikaz povezav med posameznimi deli naravoslovnega pojava) 

kot vizualizacija procesa (časovni prikaz naravoslovnega pojava). Z uporabo obeh učence 

spodbudimo k razmišljanju in dosežemo, da lažje razumejo bistvene komponente 

naravoslovnega pojava (Tversky, 2005). Raziskave (Johanstone, 1982; Williamson in 

Abraham, 1995; Papageorgiou in Johanson, 2005; Stains in Talanquer, 2008; Devetak, 

Vogrinc in Glažar, 2009; Adadan in Savasci, 2011; de Berg, 2012) opozarjajo, da imajo 

učenci in dijaki težave pri prehodih iz opazovanja pojava, k njegovi razlagi ter ponazoritvi s 

simboli. V ta namen je Johnstone (1982) razvil trikotnik trojne narave kemijskega pojma, ki 

temelji na razumevanju treh ravni predstavitev: makroskopske, submikroskopske in simbolne 

ravni. Na prvi stopnji učenje temelji na opazovanju nekega naravoslovnega procesa, na drugi 

stopnji je potrebno opažanja razložiti s teorijami ter jih na tretji stopnji prevesti v simbole, 

enačbe, formule, grafikone ipd. (Devetak in Glažar, 2007).   
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Učitelj je pri izbiri eksperimenta povsem avtonomen. Ker pri izbiri eksperimenta ponavadi 

obstajajo omejitve (časovne, finančne, prostorske, ipd.), se poskušamo držati naslednjih 

postavk: (1) z izbranim eksperimentom bomo dosegli čim več ciljev učnega načrta, (2) 

izbrane kemikalije in pripomočki so cenovno ugodni, (3) izbran eksperiment ni nevaren in ga 

učenci lahko izvajajo samostojno in tako razvijajo svoje eksperimentalne spretnosti, (4) 

izbrani pripomočki so učencem poznani, (5) izbran eksperiment je časovno primeren za 

izvedbo v šolski uri, (6) z izbranim eksperimentom lahko pokažemo oziroma preverimo 

teorije ali ponazorimo določene naravoslovne pojme (Ferk Savec, 2010). 

3.1 Prednosti svetlečih palčk pri izvajanju eksperimentalnega dela 

Luminol zagotovo pozna vsak učitelj kemije, a ga zaradi njegove visoke cene pri pouku 

težje uporablja. Da bi reakcijo kemiluminiscence učencem lahko predstavili kot sodoben izziv 

poučevanja, uporabimo svetleče palčke.  

Svetleče palčke učenci in dijaki poznajo iz vsakdanjega življenja, saj jih srečajo v 

diskotekah ali pa jih uporabljajo pri potapljanju. So poceni in povsem nenevarne, zato jih 

lahko uporabljamo za samostojno eksperimentalno - raziskovalno delo. Vsi eksperimenti s 

svetlečimi palčkami so hitri, primerni za dosego številnih učnih ciljev in omogočajo 

poučevanje naravoslovnih predmetov, še posebej kemije in fizike, na vseh treh ravneh 

predstavitve. 

3.2 Operativni učni cilji, ki jih lahko dosežemo z uporabo svetlečih palčk po vertikali 

izobraževanja 

V kvalitativnem pregledu učnih načrtov za predmete: naravoslovje (6. razred), kemijo (8. 

razred) in fiziko (9. razred) v osnovni šoli in kemijo splošni gimnaziji razberemo uporabnost 

eksperimentov s svetlečimi palčkami skozi celotno izobraževalno vertikalo. Ugotovimo, da so 

svetleče palčke lahko primeren pripomoček za doseganje številnih operativnih učnih ciljev 

(tabela 1).  

Tabela 1: Operativni učni cilji, ki jih lahko skozi vertikalo izobraževanja dosežemo z eksperimentalnim 

delom s pomočjo svetlečih palčk 

Predmet, razred Učni sklop Operativni učni cilji 

Naravoslovje, 7. razred 

 

Fizikalne in kemijske spremembe 

snovi 

Učenci spoznajo, da se pri 

kemijski reakciji spreminjata snov 

in energija. 

Naravoslovje, 7. razred 

 

Svetloba in barve Učenci spoznajo, da svetlobna 

energija lahko povzroča 

segrevanje snovi. 

 

Učenci spoznajo, da je bela 

svetloba sestavljena iz svetlob 

mavričnih barv. 

Kemija, 8. razred 

 

Kemijske reakcije Učenci razumejo kemijske 

reakcije kot snovne in energijske 

spremembe. 

 

Učenci opredelijo reaktante in 

produkte kemijske reakcije. 

Fizika, 9. razred 

 

Energijski zakon, zakon o 

ohranitvi energije in energijske 

spremembe  

Učenci spoznajo, da se energija 

telesa pretvarja iz ene oblike v 

drugo. 
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Kemija, splošna gimnazija 

 

Kemijska reakcija kot snovna in 

energijska sprememba 

 

Dijaki/dijakinje kemijsko reakcijo 

prepoznajo kot snovno in 

energijsko spremembo. 

 

Dijaki/dijakinje razumejo 

energijske spremembe, povezane s 

prekinitvijo in nastankom vezi. 

 

Dijaki/dijakinje razvijejo 

eksperimentalni pristop oziroma 

laboratorijske spretnosti pri 

preučevanju energijskih sprememb 

pri izbranih kemijskih reakcijah. 

 

Dijaki/dijakinje razvijajo 

odgovoren odnos do varnega 

eksperimentalnega dela in skrb za 

kemijsko varnost. 

Kemija, splošna gimnazija 

 

Hitrost kemijskih reakcij 

 

Dijaki/dijakinje na osnovi 

eksperimentov spoznajo pojem 

hitrost kemijske reakcije. 

 

Dijaki/dijakinje preučujejo vpliv 

koncentracije reaktantov na hitrost 

kemijske reakcije in izpeljan 

poizkus narišejo graf snov/čas. 

Kemija, splošna gimnazija 

 

 

Kemijsko ravnotežje Dijaki/dijakinje razumejo 

obojesmernost (reverzibilnost) 

kemijskih reakcij in kemijsko 

ravnotežje kot dinamičen proces. 

 

Dijaki/dijakinje razvijejo 

eksperimentalni pristop oziroma 

laboratorijske spretnosti pri 

preučevanju ravnotežnih 

kemijskih reakcij. 

Kemija, splošna gimnazija 

 

Reakcije oksidacije in redukcije Dijaki/dijakinje opredelijo pojme 

oksidant, reducent, oksidacija, 

redukcija. 

 

Dijaki/dijakinje razvijejo 

eksperimentalni pristop oziroma 

laboratorijske spretnosti pri 

preučevanju reakcij oksidacije in 

redukcije. 

Kemija, splošna gimnazija 

 

Izbirni program – barve in barvila 

 

Dijaki/dijakinje prepoznajo 

povezavo med strukturo kemijskih 

spojin in obarvanostjo. 

 

4. Optimizirani eksperimenti s svetlečimi palčkami 

4.1 Merjenje hitrosti kemijske reakcije 

Če v razredu pripravimo čim temnejši prostor, je že z opazovanjem svetlečih palčk mogoče 

sklepati na hitrost kemijske reakcije.  V začetku sevanja (približno prve 3 minute) je upadanje 

intenzitete svetlobe bistveno hitrejše kot kasneje. Z učenci oz. dijaki se na tem mestu lahko 

pogovarjamo, kako koncentracija reaktantov vpliva na hitrost kemijske reakcije (tabela 1). 
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 Če želimo hitrost kemijske reakcije v svetleči palčki meriti natančneje, to lahko storimo 

posredno prek merjenja spreminjanja osvetljenosti. Intenziteta izsevane svetlobe iz svetleče 

palčke je prešibka, da bi jo lahko izmerili z merilniki svetlobe, zato za ta eksperiment 

uporabimo fotoaparat z možnostjo daljše ekspozicije. S pomočjo odprtokodnega 

računalniškega program ImageJ pridobimo podatke o osvetljenosti slike, jih narišemo v 

odvisnosti od časa in predstavimo graf spreminjanja hitrosti kemijske reakcije. Slika 5 

prikazuje primer grafa take meritve. Na njej lahko vidimo, da je hitrost kemijske reakcije na 

začetku sevanja veliko večja kot v nadaljevanju, saj je na začetku koncentracija reaktantov 

večja. Da je meritev lepo vidna, na začetku sevanja svetlečo palčko fotografiramo v krajših 

časovnih intervalih (npr. vsakih deset sekund) (Kenda, 2016). 

 
Slika 5: Graf spreminjanja osvetljenosti slike v odvisnosti od časa 

 

Slika 6: Graf odvisnosti intenzitete izsevane svetlobe posamezne svetleče palčke od valovne dolžine 

Eksperiment je primeren za naravoslovni dan ali domače raziskovalno delo, saj zahteva 

več časa kot ga imamo na razpolago v šolski uri. Eksperiment lahko uvrstimo pod učni sklop 

hitrost kemijskih reakcij (tabela 1). 

4.2 Določanje strukture barvil 

Svetleče palčke se že na oko razlikujejo po barvi, zato enostavno ugotovimo kakšna je 

barva izsevane svetlobe. S pomočjo tabele v prispevku ''How glow sticks colors work'' 

(Helmenstine, 2016) lahko na enostaven način določimo, katero barvilo je uporabljeno za določeno 
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barvo izsevane svetlobe. Najbolj zanimiva je svetleča palčka magentne barve, saj vsebuje dve različni 

barvili. Ob njej lahko obravnavamo mešanje različne svetlobe ali ponovimo, iz katerih barv je 

sestavljena magenta. Z učenci oz. dijaki se pogovorimo o povezavi med strukturo barvila in 

njegovo obarvanostjo. Za natančnejše meritve uporabimo ročni ali šolskim spektrometer, s 

katerim posnamemo spektre, ki jih sevajo svetleče palčke različnih barv. Slika 6 prikazuje 

primer spektra posnetega s šolskim spektrometrom za svetleče palčke modre, zelene, rdeče, 

rumene in magentne barve. Iz slike 6 vidimo, da ima vsaka svetleča palčka maksimum 

izsevane svetlobe pri drugi valovni dolžini. Spektri posamezne svetleče palčke so posneti s 

šolskim spektrometrom. 

Na spektru odčitamo maksimum izsevane svetlobe in s pomočjo zgoraj navedene literature 

določimo uporabljeno barvilo.  

4.3 Dokaz, da v svetleči palčki res poteka bazična kataliza 

Salicilatni ion je pri reakciji v svetleči palčki najpogostejše uporabljena baza. Katalizo z 

močno ali šibko bazo pokažemo s premikanjem kemijskega ravnotežja redoks reakcije v bolj 

bazični medij. Iz svetleče palčke vzamemo 10 mL reaktantov in jih razdelimo v tri različne 

100 mL čaše (slika 6). V prvo dodamo 2 mL destilirane vode, v drugo 2 mL 0,1 molarne 

vodne raztopine natrijevega hidroksida in v tretjo 2 mL 0,1 molarne vodne raztopine 

klorovodikove kisline. Lepo je vidno, da reakcijska zmes, ki vsebuje vodno raztopino 

natrijevega hidroksida (močno bazo), sveti močneje. Intenziteta izsevane svetlobe reakcijske 

zmesi, ki vsebuje vodno raztopino klorovodikove kisline, pa je šibkejša (slika 7). 

Ko mešanici iz svetleče palčke dodamo vodno raztopino natrijevega hidroksida, se poveča 

količina nastalega salicatnega iona, kar pospeši reakcijo in okrepi emisijo svetlobe. Nasprotno 

pa dodatek vodne raztopine klorovodikove kisline zmanjša emisijo svetlobe in upočasni 

reakcijo(Kuntzeman idr., 2012). 

Opisan eksperiment je primeren za dosego operativnih učnih ciljev v učnem sklopu 

kemijska ravnotežja (tabela 1). 

  
Slika 6: Reaktanti iz svetlečih palčk treh različnih 

barv. 

 
Slika 7: Iz leve: 1. časa: dodatek destilnani vode, 

2. čaša: dodatek vodne raztopine natrijevega 

hidroksida (0,1M), 3. čaša: dodatek vodne 

raztopine klorovodikove kisline. 

4.4 Dokaz, da je produkt reakcije v svetleči palčki res ogljikov dioksid 

Iz svetleče palčke vzamemo 10 mL tekočih reaktantov in jih natočimo v 50 mL  

erlenmajerico. Reakcijski zmesi dodamo 0,5 g trdnega natrijevega salicilata in erlenmajerico 

pokrijemo z gumijastim zamaškom. Vse skupaj dobro pretresemo. Po času 1 minute se v 

erlenmajerici nabere nastali plin, ki ga lahko dokažemo z gorečo trsko (slika 8), ki v 

prisotnosti ogljikovega dioksida ugasne (slika 9).  

Nastanek ogljikovega dioksida lahko pokažemo tudi posredno. Ker ogljikov dioksid pri 

reakciji v svetleči palčki nastane v zaprtem prostoru, se v njem močno poveča tlak. To lahko 

majhni skupini učencev oz. dijakov pokažemo tako, da uporabljeno in neuporabljeno  palčko 

prebodemo z risalnim žebljičkom skozi plastično ohišje. Pri uporabljeni palčki slišimo 
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izenačitev pritiska, pri neuporabljeni pa ne (Kuntzeman idr., 2012). Opisan eksperiment je 

primeren za dosego operativnih učnih ciljev v učnem sklopu kemijska reakcija kot snovna in 

energijska sprememba (tabela 1). 

                                  

Slika 8: Goreča trska in reakcijska zmes                                   Slika 9: Goreča trska ob prisotnosti  

ogljikovega dioksida ugasne 

 

4.5 Dokaz, da je vodikov peroksid reagent pri reakciji v svetleči palčki 

Za demonstracijo neaktivirano palčko prerežemo s škarjami in v epruveto prelijemo tekoče 

reaktante. V drugo epruveto s pomočjo kapalke nalijemo enako prostornino destilirane vode. 

Nato v obe epruveti dodamo 3 kapljice raztopine kalijevega permanganata (slika 10). V 

epruveti z reaktanti iz svetleče palčke poteče redoks reakcija, pri kateri se v trenutku značilna 

vijolična barva kalijevega permanganata razbarva. Zaradi nastajanja kisika opazimo mehurčke 

plina. Nastali kisik lahko dokažemo z tlečo trsko, ki v njegovi prisotnosti ponovno zagori. 

Opisan eksperiment je primeren za dosego operativnih učnih ciljev v učnem sklopu reakcije 

oksidacije in redukcije (tabela 1). 

  

Slika 10: Iz leve: 1. epruveta: destilirana voda in 3 kapljice kalijevega permanganata, 2. epruveta: 

reaktanti iz svetleče palčke rumene barve in 3 kapljice kalijevega permanganata 

4.6 Dokaz, da je reakcija v svetleči lučki eksotermna 

Ker se svetleča palčka med reakcijo ne segreje, večina učencev ne verjame, da je reakcija, 

ki poteka v njej, zares eksotermna. Zastavi se vprašanje, zakaj se palčka pri poteku kemijske 

reakcije ne segreje. Najlažja razlaga je, da reakcija  v svetleči palčki generira le majhno 

povišanje temperature. Ker plastika palčke deluje kot izolator, spremembe temperature na 

dotik ne zaznamo.  
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Za dokaz, da se temperatura v svetleči palčki res poveča, iz nje vzamemo 10 mL reagentov 

in jih prelijemo v 50 mL čašo. Reakcijski zmesi dodamo 0,1 g natrijevega salicilata ter vse 

skupaj zmešamo s stekleno palčko. S pomočjo računalniškega vmesnika (npr. Vernier) med 

potekom kemijske reakcije merimo spreminjanje temperature. Graf odvisnosti temperature od 

časa spremljamo na računalniškem zaslonu. Opisan eksperiment je primeren za dosego 

operativnih učnih ciljev v učnem sklopu kemijska reakcija kot snovna in energijska 

sprememba (tabela 1). 

5. Zaključek 

Kemiluminiscenca je zanimiv pojav, ki se je v današnjem času razširil na področje 

medicine, nočnega potapljanja in vojske. Svetlobo, nastalo pri kemijski reakciji v svetleči 

palčki, lahko enostavno uporabimo tudi kot svetilo, za katero ne potrebujemo električnega 

toka in ni nevarnosti nastanka kratkega stika. Zaradi atraktivnosti in drugih v uvodnem delu 

omenjenih pozitivnih lastnosti, smo z raziskavo reakcije kemiluminiscence v svetleči palčki 

vpeljati v šolsko prakso, saj je eksperimentalno delo ključen vizualizacijski element pri 

poučevanju naravoslovnih predmetov. Svetleče palčke so tako zanimiv primer uporabe 

kemiluminiscence v vsakdanjem življenju, s katerim lahko tudi učence in dijake spodbudimo 

k eksperimentalno – raziskovalnemu delu.  

Za nadaljnje delo je načrtovan prenos razvitih in optimiziranih eksperimentov v šolsko 

prasko ter izdelava specifičnega učnega gradiva za učitelje in učence, vezanega na opisane 

eksperimente. 
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