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Ábrázoljuk az ikerfém-lemez közepének y koordinátáját t hőmérsékletének függvé-
nyében, ( y a domború rész eltávolodása a lemez kezdeti síkjától). Az y(t) grafikonja – 
egy hiszterezis-szerű – hurokgörbe (7. ábra).  

 

 
7. ábra 

 

Egy elvégzett „felpattanás”-os kísérletnél használt bimetál-lemez adatai:  
 kereskedelmi típusjelzése: TB155/78, 
 fémrétegei ötvözetek: 1.) Ni 20%, Mn 6%, Fe 74%;   2.) Ni 36%, Fe 64% .  
 vastagsága : d=0,30 mm, 
 a kivágott lemez mérete: 5 cm x 5 cm, ennek tömege: m=6 g .  

A felpattanási magasságok úgy 50-70 cm között voltak!  

Végezetül 
** Próbáld megoldani a feladat b. pontját! 
** Keress más, nem-mechanikai egy- és kétállapotú rendszereket!  

Bíró Tibor 
 

 

Fényforrásként működő vegyi reakciók 

 
A különböző halmazállapotú anyagoknak valamilyen gerjesztés (de nem hőközlés) 

hatására történő sugárzását lumineszcenciának nevezik. A lumineszkáló anyag (lumi-
nofor) szerkezeti tulajdonságaitól függ a sugárzási színképe. A gerjesztés különböző 
formája válthatja ki a lumineszcencia jelenségét, amely során a luminofor egyes részecs-
kéi gerjesztett állapotba jutnak, elektronjaik egy része többlet energiára tesz szert, ami a 
kötések átrendeződését eredményezi, s a stabilabb állapotba jutás során az energia feles-
leget foton (fény) formájában sugározza ki. 

A gerjesztés módja szerint a következőképpen különböztethetők 
meg a lumineszcencia folyamatok:  
 kemilumineszcencia: exoterm reakciók során a kémiai kötések 

átrendeződésekor a felszabaduló energia nem a molekulák sebességé-
nek növelését (hőmérséklet emelkedés), hanem foton távozását 
eredményezi. A legismertebb ilyen vegyi folyamatot 1928-ban H.O. luminol 
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Albrecht fedezte fel a luminol oxidációjakor H2O2-al híg, 
gyengén lúgos kémhatású vizes oldatban katalizátor jelenlé-
tében. Katalizátorként viselkedhet a háztartási tisztítószer-
ként használható hipo hígított oldata és a vér vastartalmú 
hematinja (ezért használják a luminol oxidációs reakcióját 
bűnügyi vizsgálatoknál). Az utóbbi időben a kirakodóvásárokon árusított világító rudak 
is a kemolumineszcenciának köszönhetik népszerűségüket. Átlátszó műanyag rúdban a 
luminofor anyag a difenil-oxalát, az oxidálószere a H2O2. 
 fotolumineszcencia: megvilágítás hatására történő fénykibocsátás. Ha az anyag 

addig bocsát ki fényt, ameddig a megvilágítás tart, fluoreszenciának, ha a megvilágítás 
megszűnése után is még egy ideig (másodperc, esetleg percekig) világít, foszforeszcenci-
ának nevezik a jelenséget 
 tribolumineszcencia: mechanikai behatás okozza a fénykibocsátást (teljes sötétben 

kockacukrok összetörésekor kék felvillanásokat lehet észlelni) 
 elektrolumineszcencia: a fénykibocsátást elektromos áram, vagy erős elektromos 

tér hozza létre 
 biolumineszcencia: az élővilágban előforduló, fénykibocsátással járó jelenség. A 

természetben több milliárd évnyi evolúció során fejlődött ki néhány olyan állatfaj, ame-
lyek szervezete élettani biokémiai folyamataik során fényt bocsát ki. Ehhez a jelenség-
hez bizonyos sejtjeikben levő luminofor vegyület (ezek a luciferinek, lucifer jelentése la-
tinul fényhozó, a különböző fajokban a kémiai szerkezetük nagyon különböző) oxidálá-
sa szükséges valamilyen oxidálószerrel, amit a levegőben lévő oxigén biztosít, katalizá-
torként pedig a luciferáz nevű enzim szolgál. Ennek szerkezete nagyszámú amino-
savegységből álló fehérje, aminek az összetétele az élőlény fajától függ. Rovarok, halak, 
polipok, puhatestűek, gombák és baktériumok számos családja képes fénykibocsátásra. 
A rovarok fénykibocsátásnak színe, időtartama és gyakorisága fajonként változik. A 
fénykibocsátás célja elsősorban a hímek és a nőstények egymásra találása. E célból főleg 
az ivarérett nőstények, de a hímek is világítanak, a jelenség már korábbi életszakaszok-
ban is megfigyelhető: a lárvák, bábok és tojások is bocsáthatnak ki némi fényt. 

A rovarok biolumineszcenciája közül a legrégebben széleskörben ismert a Lampyris noc-
tiluca, a magyar nyelvjárásban szentjánosbogárnak nevezett rovar esti fénykibocsátása. A 
szentjános-bogarak rajzása általában a nyári napforduló körül, június 21-e környékén a leg-
látványosabb. A katolikus egyház június 24-ét Szent János napjaként ünnepli (Keresztelő 
Szent János születésnapja), ezért a régi időkből származó magyar elnevezése. 

 hím nőstény és hím  táplálkozó lárva 
  (http://www.termeszettar.hu) 

 

difenil-oxalát 
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A szentjánosbogarak nősténye nagyobb méretű mint a hím, nincs szárnya, ezért 
nem tud repülni, fűben ülve küldi a potroha csúcsán levő világítószervből fényjeleit, 
hogy az alacsonyan repülő hímek megtalálhassák. A kisebb méretű hímeknek van 
szárnyuk, nagy, lefelé irányuló szemeik, melyekkel jól látnak.  

A szentjánosbogarak násza este 9 és 10 óra között zajlik, amikor sárgászöld fényt 
bocsátanak ki. Fénykibocsájtásuk kémiai reakciók eredménye, amihez a C11H8N2O3S2 
összetételű luciferinre, oxigénre, vízre és luciferináz enzimre van szükség 

Az oxigént nagy részét a bogár az életfolyamatai-
hoz a mitokondrium nevű sejtszervecskében használ-
ja fel, ahonnan juthat a fényképző szervbe is. A fény-
képzéshez szükséges oxigénmennyiség biztosítására a 
szentjánosbogárnak sajátos szabályozó mechanizmu-
sa van. Nitrogén-monoxidot termelve a mitokondri-
umok nem tudják felhasználni az oxigént, s az a 
fényképző szervbe juthat. Amikor elérkezik a párkeresés ideje, idegrendszere ingert küld 
abba a sejtbe, ahol a NO szabadul fel, aminek hatására a megfelelő mennyiségű oxigén a 
fényképző szervbe jutva elindítja a világítást, zöldes fénypontok a talaj közelében, má-
sok a levegőben táncolva láthatóvá teszik a csodálatos tüneményt. A párzás és peték le-
rakása után a bogarak elpusztulnak. 

A közelmúltban amerikai kutatóknak (Massachusetts Institute of Technology) sike-
rült világító növényeket létrehozniuk a szentjánosbogarak fénykibocsátását biztosító 
anyag és enzimek felhasználásával (luciferin, luciferáz, illetve a luciferáz aktivitását gátló 
anyagok eltakarítására rendeltetett, koenzim A nevű molekulát alkalmazták). Ahhoz, 
hogy ezeket a molekulákat szállító nanorészecskéket a levelekbe juttassák, a kutatók egy, 
ezekkel a molekulákkal telített oldatba helyezték a növényeket, és erősen összepréselték 
őket. A növények szervezetébe a gázcserenyílásaikon keresztül sikerült bepasszírozni a 
részecskéket. Amikor már bekerült a növénybe, a luciferáz fénybe borította azt. 

  

Lámpaként világító növény 
A kísérletek kezdetén a tudósok által átalakított 

növények maximum 45 percig világítottak, de már 
sikerült három és fél órára kinyújtani az időinterval-
lumot, és a remények szerint az oldatban előforduló 
összetevők koncentrációjának megváltoztatásával a 
fényerőt és az időtartamot is növelni tudják majd.  

Forrásanyag: 
Természettudományi lexikon, Akadémiai kiadó, Bp. 

 Lente G.: Vízilónaptej és más történetek kémiából, Typotex, 2017 
 www.mme.hu/szentjanosbogarak-ejjeli-tanca  

M. E. 

  

C11H8N2O3S 


