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KaKo
raZIsKUJeMo

ana gOstinčar bLagOtinšeK, Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani

Ali so gumijasti bomboni elastični?
1. Kaj že vemo?

Gumo (elastični ogljikovodikov polimer) izdelujejo iz 
naravnega ali sintetičnega lateksa. Gumijasti bomboni 
kljub imenu niso izdelani iz lateksa, temveč iz želatine, 
sladkorjev in dodatkov za vonj, okus in videz. 
Uporabna lastnost gume, zaradi katere jo množično 
uporabljamo za pnevmatike (in še marsikje), je njena 
prožnost: po obremenitvi (stisku ali raztegu) se vrne v 
prvotno obliko.

2. Naše raziskovalno vprašanje

Ali so gumijasti bomboni elastični (in s tem podobni 
gumi tudi po prožnosti, ne le po imenu)?

3. Naredimo načrt raziskave

Na gumijaste bombone bomo obešali uteži in merili 
dolžino bombona.

Potrebovali bomo:
Gumijaste bombone (najbolje »črve«), merilo, uteži 
(npr. po 100 g), sponki za papir.

4. Delamo poskuse, opazujemo, 
merimo

Bombon obesimo na stojalo in izmerimo njegovo dol-
žino. Obešalo za bombon in uteži izdelamo iz sponk 
za papir, kot kaže slika. Sponko zataknemo skozi bom-
bon približno 1 cm od krajišča bombona.
Na spodnji konec bombona obesimo utež in izmeri-
mo novo dolžino bombona. Ponavljamo, dokler se 
bombon ne pretrga; izmerke zapisujemo v tabelo.

Na kaj moramo paziti?
Najbolje je, da na bombon dodajamo enako težke uteži. 
Meritve opravimo hitro, sicer se bombon plastično razvleče.

5. Kaj smo ugotovili? 

Če na bombon dodajamo enako težke uteži, se bombon 
podaljšuje za enake vrednosti – dolžina se linearno po-

večuje v odvisnosti od obremenitve (mase uteži). To 
najbolje vidimo, če v graf narišemo dolžino bombona v 
odvisnosti od mase uteži (ali zahtevnejše: raztezek bom-
bona v odvisnosti od mase uteži).
Gumijasti bomboni so do neke mere elastični oz. pro-
žni, čeprav niso izdelani iz lateksa. Raztezki gumijastih 
črvov, na katerih so obešene različne uteži (od 100 g do 
500 g), so prikazani na sliki. 

Premislimo še o …
n Ali bi dobili enake rezultate, če bi uteži pustili dolgo 

viseti na bombonu? 
n Ali bi dobili enake rezultate, če bi poskus končali 

preden se bombon strga in uteži še postopoma od-
vzemali? 

n Ali se bombon povrne v začetno stanje, ko odstrani-
mo vse uteži (je enako dolg kot pred pričetkom po-
skusa)? 

n Kakšni bi bili rezultati, če bi poskus opravili v zelo 
mrzlem (vročem) prostoru?

Slika


