 - 6البوليمرات :بالونات مثقبة
بعد دراسة خصائص البوليمرات  ،سوف تكون قاد اًر على عمل مسواك (عود اسنان)من
خالل البالون دون تفرقعها.

المواد
• بالونات الالتكس
• المسواك(عود اسنان)
إجراءات العمل
 .1نفخ خ خ خ خ خخك بخ خ خ خ خ خخالون الالتكخ خ خ خ خ خخس تخ خ خ خ خ خخى يخ خ خ خ خ خخت مخ خ خ خ خ خخل نصخ خ خ خ خ خخفها ورب هخ خ خ خ خ خخا خ خ خ خ خ خ عقخ خ خ خ خ خخد .
 .2ك خ المس خواك مخخن خخخالل البخخالون دون تفرقعهخخا .لخخديك لك خ المس خواك مخخن خخخالل ال خ
األوس العلوي بالقرب من عقد (هذه المن قة تميل إلى أن تكون أغمق

اللون).

التفسير الكيميائ
م خخن الممك خخن أن ت خخدخل المسخ خواك عب خخر الب خخالون المنف خخور دون أن تفرقخ خ إذا ك خخرت أو ً خ خ

خصخخائص البخخالون .تصخخن

البالونخخات مخخن أوراق رقيقخخة مخخن الالتكخخس  ،والت خ تتكخخون مخخن

العديخخد مخخن الفخخرو ال ويلخخة ل يئخخات البخخوليمر المتداخلخخة .الالتكخخس م خخا بسخخبب مرونخخة
سالس خخل الب خخوليمر .عن خخدما ي خخت نف خخك الب خخالون  ،تمت خخد خي خخو الب خخوليمر .ال خ خ األوسخ خ م خخن
البخالون يمتخخد أكثخخر مخخن ال خرف المقيخخد وال خ األوسخ األوسخ  ،وهخذا هخخو السخخبب خ أنخ
يمكن دق نق ة اد من خالل الخيو

النهايات  ،يث تمتد خيخو البخوليمر ولهخا.
عبخر الخيخو

على العكس من ذلك  ،إن نق ة اد تخد

خ منتصخف البخالون سخت علها

ت فخو ألن تمخدد بالفعخل .وبم خرد ختة ت خة  ،إنهخا سخوف تخ داد بعخكل أكبخر عنخدما يخخر
الهوا من البالون
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6 –Polymers: Perforated Balloons
After studying the properties of polymers, you will be able to poke a
toothpick through a balloon without popping it.
Materials
Latex balloons
Toothpicks
Procedure
1. Blow up a latex balloon until it is half filled and tie it in a knot.
2. Poke a toothpick through the balloon without popping it. You have to
poke the toothpick through the top middle part close to the knot (this area
tends to be darker in color).
Chemical explanation
It is possible to poke a toothpick through a blown-up balloon without
popping it if you first think about the balloon's properties. Balloons are made
from thin sheets of latex, which are made up of many long strands of
interlaced polymer molecules. The latex is elastic due to the elasticity of the
polymer chains. When the balloon is inflated, the polymer strands stretch.
The middle part of a balloon stretches more than the tied end and the middle
top part, which is why a sharp point can be poked through the strands in the
ends, as the polymer threads stretch around it. Conversely, a sharp point
pushed through the strands in the middle of the balloon would make it pop
because they have already been stretched. Once an orifice is opened, it will
grow bigger as air goes out of the balloon
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