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Tryboluminescencja

Ciekawe zjawisko fizyczne można zaobserwować nawet otwierając zwykły list 
(ale taki tradycyjny, w kopercie, nie e-mail). Zdarza się, że odklejany pasek 
papieru z tylnej części koperty emituje niebieskie błyski. Podobne świecenie 
można zaobserwować również odklejając z rolki niektóre rodzaje taśmy kleją-
cej. Obserwowane zjawisko nazywane jest tryboluminescencją.

Tryboluminescencja jest jednym z rodzajów luminescencji – zjawiska pole-
gającego na świeceniu substancji wskutek wzbudzania jej atomów czynnikami 
zewnętrznymi, np. promieniowaniem ultrafioletowym lub strumieniem rozpę-
dzonych elektronów. Wyróżnia się kilka rodzajów luminescencji, w zależności 
od tego, co pobudza substancję do świecenia. Jeśli świecenie zachodzi w wy-
niku reakcji chemicznych, mówimy o chemiluminescencji. Przykładem może 
tu być reakcja utleniania fosforu białego. W przypadku elektroluminescencji 
czynnikiem wzbudzającym są rozpędzone elektrony, przyspieszone w polu 
elektrycznym. Sonoluminescencja jest z kolei wywołana dźwiękami. Czasami 
wyróżnia się jeszcze bioluminescencję, czyli emitowanie światła przez organi-
zmy żywe, jednak w rzeczywistości zazwyczaj jest to chemiluminescencja.

W życiu codziennym najczęściej spotykamy się z fotoluminescencją, czy-
li luminescencją wzbudzoną światłem. Gdy foton pochodzący z zewnętrzne-
go źródła światła pada na substancję, jest przez nią pochłaniany i powoduje 
przejście elektronu w atomie tej substancji do stanu o większej energii. Gdy 
elektron wraca do stanu podstawowego, atom emituje światło lub promienio-
wanie elektromagnetyczne z innego zakresu, ale zawsze o mniejszej energii 
niż energia pochłoniętego fotonu, czyli o większej długości fali niż długość fali 
promieniowania padającego.

W wyniku tego zjawiska świecą na przykład znaki zabezpieczające bankno-
ty i dokumenty, a także napisy wykonane pisakami „zakreślaczami” (fot. 1.), 
oświetlone promieniowaniem ultrafioletowym (UV) np. z testera banknotów. 
Podobnie, biały luminofor, czyli substancja, którą od wewnątrz są pokryte 
świetlówki, świeci pod wpływem promieniowania UV emitowanego przez gaz 
znajdujący się w rurze tej lampy (fot. 2.).

Fot. 1. Napis wykonany pisakiem fluoryzującym oświetlony promieniowaniem UV  
z testera banknotów
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Fot. 2. Lampa jarzeniowa świeci na biało w wyniku luminescencji

Warto jeszcze wspomnieć, czym różnią się od siebie fluorescencja i fosfo-
rescencja. Są to dwa przypadki fotoluminescencji. Pierwszy z nich, fluorescen-
cja, zachodzi tylko podczas działania czynnika oświetlającego. Na przykład, po 
wyłączeniu lampki testera banknotów, znaki na banknotach natychmiast prze-
stają świecić. Natomiast drugi przypadek, fosforescencja, trwa jeszcze przez 
jakiś czas po ustaniu czynnika wzbudzającego. Przykładem mogą tu być fosfo-
ryzujące gwiazdki montowane na suficie w sypialni dziecięcej oraz znaki ewa-
kuacyjne w budynkach. „Ładują się” one światłem dziennym, a w nocy świecą 
(fot. 3). Uściślenia wymaga tylko, co znaczy „natychmiast przestają świecić” 
w odniesieniu do zjawiska fluorescencji. Otóż, jeśli świecenie zanika w czasie 
krótszym niż około 10–8 s, czyli 10 ns od ustania czynnika pobudzającego, to 
mówimy o fluorescencji. Jeśli czas zaniku świecenia jest dłuższy, to przyjmuje 
się, że zachodzi fosforescencja.

Fot. 3. Fosforyzujące gwiazdki w dzień (po lewej) i w nocy (po prawej)

Wróćmy do przewodniego tematu tego artykułu, czyli do tryboluminescen-
cji. W tym przypadku świecenie substancji wywołane jest czynnikiem mecha-
nicznym – może to być na przykład tarcie lub uderzenie, stąd też pochodzi 
nazwa zjawiska – od greckiego tribein – trzeć i łacińskiego lumen – światło. 
Nazwę tę zaproponowali Wiedemann i Schmidt w 1888 r.

Przykładem występowania zjawiska tryboluminescencji jest wspomniane na 
początku niebieskie świecenie odklejanego paska papieru lub taśmy klejącej. 
Gdy gwałtownym ruchem odrywamy sklejone paski papieru lub sklejone ka-
wałki taśmy klejącej, cząsteczki kleju są bardzo silnie rozciągane. Niektóre 
z nich odrywają się od jednej ze sklejonych powierzchni, a inne są rozrywa-
ne. Mogą również zostać zerwane wiązania chemiczne w cząsteczkach kleju. 
W wyniku tych procesów dochodzi do separacji (czyli rozdzielenia) ładunków 
elektrycznych, a jeśli proces zachodzi szybko i dużo ładunków zostaje roz-
dzielonych, to powstałe silne pole elektryczne może spowodować wyrwanie 
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elektronów z materiału i ich rozpędzenie w stronę ładunków dodatnich. Takie 
elektrony zderzają się na przykład z atomami azotu w powietrzu znajdującym 
się w powstałych w wyniku rozrywania szczelinach. Jeśli elektrony mają dosta-
tecznie dużą energię, to powodują wzbudzanie azotu. Atomy azotu, wracając 
do niższych poziomów energetycznych, emitują błyski – głównie promieniowa-
nie w zakresie ultrafioletowym (czyli niewidzialne), ale również w niebieskiej 
i fioletowej części zakresu widzialnego. Mechanizm ten, zaproponowany przez 
H. Longchambona w latach 20. XX wieku, został potwierdzony doświadczalnie 
poprzez obserwację widma emitowanego światła – zawierało ono silne linie 
emisyjne azotu.

Zauważono również, że niektóre rodzaje taśmy klejącej rozwijane w próżni, 
emitują błyski promieniowania rentgenowskiego o czasie trwania rzędu nano-
sekund (rys. 4.). Odkrycie to było na tyle ciekawe, że zostało opublikowane 
w renomowanym czasopiśmie naukowym Nature.

Niestety nie każdy rodzaj kleju i taśmy klejącej umożliwia zajście możliwe-
go do zaobserwowania zjawiska tryboluminescencji. Aby się to udało, klej musi 
zawierać długie i elastyczne cząsteczki polimerów.

Zjawisko tryboluminescencji, mimo, że trudne do zaobserwowania, zostało 
odkryte już kilka wieków temu. Jako pierwszy opisał je w 1605 roku filozof 
Francis Bacon. Zauważył on świecenie kruszonego cukru trzcinowego. Swoje 
obserwacje opisał w dziele The Advancement of Learning. Warto spróbować sa-
modzielnie wykonać taki eksperyment. Jeśli bardzo mocno uderzymy młotkiem 
kostkę zwykłego cukru spożywczego (chemicznie rzecz ujmując: sacharozy 
C12H22O11), można zaobserwować krótkie błyski światła niebieskiego lub zielone-
go [3]. Aby się to udało, w pomieszczeniu musi panować całkowita ciemność, 
wzrok musi przyzwyczaić się do ciemności, a cukier musi być całkowicie suchy.

Świecenie zgniatanego cukru częściowo tłumaczy się podobnie, jak opisa-
ne wcześniej świecenie odklejanej taśmy klejącej, czyli świeceniem gazu pod 
wpływem mikrowyładowań elektrycznych. Drugi mechanizm polega na świece-
niu wzbudzonego tryboluminoforu, czyli kruszonego lub pocieranego kryszta-
łu. Mechanizm ten, nazywany tryboluminescencją emisyjną, nie został jeszcze 
do końca poznany i wyjaśniony. Jednym z rozważanych objaśnień jest foto-
luminescencja odkształcanego materiału spowodowana wzbudzeniem promie-
niowania ultrafioletowego powstałego w wyniku opisanego już wyładowania 

Fot. 4. Zdjęcie promieniowania X emitowanego przez odkle-
janą taśmę klejącą wykonane specjalną kamerą przez Juana 
Escobara i współpracowników (University of California, Los 
Angeles) [1]
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elektrycznego w powietrzu. Drugi rozważany mechanizm to bezpośrednie świe-
cenie deformowanego materiału pod wpływem przemieszczanych elektronów. 

Okazuje się, że tryboluminescencję wykazuje wiele różnych substancji kry-
stalicznych, między innymi diament, kwarc, fluoryt CaF2 czy blenda cynkowa 
ZnS. Barwy emitowanego światła są zróżnicowane, na przykład diament świeci 
na niebiesko i czerwono, a kwarc na żółtopomarańczowo.

Jak już wspomniano, zjawisko tryboluminescencji jest dość trudne do za-
obserwowania, między innymi z tego powodu, że w wyniku tryboluminescencji 
oprócz światła widzialnego powstaje promieniowanie ultrafioletowe. Znalezio-
no jednak sposób na wzmocnienie świecenia. Do tego celu używane są pew-
ne substancje, tak zwane sensybilizatory. Sensybilizatorem jest na przykład 
salicylan metylu o wzorze C8H8O3. Ester ten jest bezbarwną cieczą o silnym, 
miłym zapachu. Jeśli kostkę cukru przed rozbiciem nasączymy niewielką ilością 
tej substancji, to podczas rozbijania zaobserwujemy bardziej wyraźne niebie-
skie świecenie. Wzmocnienie światła jest wynikiem fluorescencji – salicylan 
metylu pochłania emitowane przez sacharozę promieniowanie ultrafioletowe, 
a następnie sam emituje promieniowanie o większej długości fali, przypadające 
w zakresie promieniowania widzialnego. Efekt wzmocnienia świecenia cukru 
jest za pewne znany wielbicielom cukierków Wint-O-Green Life Saver dostęp-
nych w amerykańskich sklepach. Dzięki zawartemu w cukierkach salicylanowi 
metylu amerykańskie dzieci mogą zobaczyć silne niebieskie świecenie rozgry-
zanych cukierków.

Zjawisko tryboluminescencji przez długi czas było traktowane jedynie jako 
naukowa ciekawostka, nie do końca z resztą poznana. Ostatnio prowadzone są 
badania nad praktycznym wykorzystaniem tego zjawiska. Obiecujące wydaje 
się na przykład zastosowanie do wykrywania wad w materiałach kompozyto-
wych. Elementy takie można pokryć odpowiednią powłoką wykonaną z ma-
teriału wykazującego tryboluminescencję. W przypadku nawet niewielkiego 
i niezauważalnego „gołym okiem” mechanicznego uszkodzenia (np. pęknięcia) 
elementu, powłoka zaświeci się w miejscu uszkodzenia, co pozwoli odpowied-
nio wcześnie zauważyć usterkę i być może uniknąć całkowitego uszkodzenia 
urządzenia lub nawet uniknięcia katastrofy. 
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