
Kemija polimernih molekul 

 
Primerna starost: od 8. leta naprej 

Set vsebuje: stekleničko umetnega snega, stekleničko polimerov superabsorbent, stekleničko 

vodnih kroglic (biserčkov), 2 vrečki prahu, ki omogoča poskakovanje, 2 fluorescentni barvi, 

merilno žličko, 3 graduirane merilne skodelice, graduirano stekleno cev, ki ji pravimo pipeta in 

kalup krogle 

KAJ JE POLIMER? 

Sama beseda izvira iz dveh grških besed in sicer "pollus", kar pomeni več, in "meros", kar 

pomeni del. Gre za zelo veliko molekulo, zgrajeno s ponavljanjem "identičnih delov", 

imenovanih "monomeri". To si lahko predstavljamo kot kroglico, polimer pa vrvico manjših. Ta 

vrsta strukture daje polimeru elastičnost, trdnost ali deformacijo. 

Polimere najdemo v naravi, npr. guma, bombaž in škrob. 

Lahko jih izdelamo tudi v laboratoriju in sicer s tako imenovano 

polimerizacijo. 

Za ta eksperimentalni komplet smo izbrali štiri neverjetne polimere: 2 natrijeva poliakrilata, 1 

polivinil alkohol in 1 poliakrilamid. 

NATRIJEV POLIAKRILAT 

Je sestavljen iz dolgih, navzkrižno povezanih verig atomov. Ima veliko afiniteto do vode. Zelo 

enostavno ga absorbira in tvori gel. Zaradi te lastnosti se na primer uporablja v plenicah za 

enkratno uporabo in higienskih vložkih. 

POLIVINIL ALKOHOLOM 

To je polimer, ki se zelo pogosto uporablja v številnih industrijah. Ima lastnost, da se združuje v 

prisotnosti vode in tvori povezave med različnimi molekulami. Uporablja se v lepilih, barvah in 

v sestavi za piling maske. 

POLIAKRILAMID 

Prav tako nabrekne v prisotnosti vode, na enak način kot natrijev poliakrilat. To vsebnost vode 

molekule postopoma "sproščajo" in tako bodo kroglice nenehno "srkale" vodo.  

 

 

 

 

 



OPOZORILA 

Otroci naj uporabljajo izdelek izključno pod nadzorom odrasle osebe. Hraniti izven dosega tako 

najmlajših otrok kot tudi živali. 

Po uporabi si temeljito umijte roke. Vsebovane so nekatere kemikalije, ki predstavljajo nevarnost 

za zdravje. 

V primeru stika z očmi: temeljito sperite z vodo, po potrebi držite veke odprte. Po potrebi se 

posvetujte z zdravnikom. 

V primeru zaužitja: sperite usta z vodo in ne izzivajte bruhanja. Takoj se posvetite z zdravnikom. 

S seboj imejte izdelek. 

Ne uporabljajte drugih pripomočkov, razen teh ki so priloženi v setu ali pa so posebej navedeni v 

navodilih. 

Na območju izvajanja poskusov, ne jejte in ne pijte. Prostor mora biti dobro osvetljen in 

prezračen ter blizu vodovoda. Uporabiti je treba trdno mizo s toplotno odporno površino. 

Po uporabi vse materiale sperite z vodo. Ko končate s poskusi, si temeljito umijte roke. 

Nepravilna uporaba kemikalij lahko povzroči poškodbe in je lahko nevarna za zdravje.  

Izvedite samo v navodilih opisane poskuse. 

Ker se zmožnosti otrok zelo razlikujejo, tudi v isti starostni skupini, bi morali nadzorni odrasli 

narediti informirano oceno, kateri poskusi so primerni in varni za otroke pod njihovim nadzorom. 

 

 

 

 

 

 


