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Kan en ballong blåse opp en annen? 

Skrevet av: Heine H. Ness 
 

Ballonger er laget av gummi. En av materialegenskapene til gummi er at den ønsker å beholde 
sin originale form. Er det mulig å bruke en ballong fylt med luft til å blåse opp en annen bare ved 
å koble dem sammen?  
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Introduksjon 
Gummi er et veldig elastisk materiale med utallige 
bruksområder. En av grunnene til at det blir så 
mye brukt, er at gummi ønsker å holde på den 
formen det har. Det vil si dersom gummi påføres 
en liten kraft som deformerer den, så vil den 
returnere til sin originale form når man tar bort 
denne kraften igjen. Som når en ballong blåses 
opp. Da vil luften som blåses inn i ballongen 
påføre den en kraft fra innsiden og ut, samtidig vil 
gummien i ballongen forsøke å trekke ballongen 
sammen igjen. Det er derfor det kan være tungt å 
fylle ballongen med luft og at den flyr avgårde hvis 
du slipper uten å ha knytt sammen enden.  
 

Hypotese 
Det er mye mer luft i en stor ballong enn det er 
plass til i en liten. Ved å blåse opp en stor ballong 
og feste den til en liten vil luften presses inn i den 
lille ballongen og blåse den opp i et forsøk på å 
utligne trykket i den store ballongen. 
 

Teori 
Molekylene i gummi er lange kjeder med av 
hydrogen og karbon. Disse kalles 
hydrokarbonkjeder og ligger tilfeldig orienter i 
materialet, litt som kokt spagetti. Kjedene 
foretrekker å ligge som de originalt ligger og vil 
derfor motvirke krefter som prøver å strekke dem 
ut. Ved å påføre en stor nok kraft vil gummien bli 
helt deformert, den vil ikke lenger kunne 
returnere til sin originale form.  Det er forbi det 
nivået vi vil strekke ballongene her. Ballongen vil 
da gjerne sprekke. Vi kan anta at ballongen alltid 
vil gå tilbake til sin opprinnelige form i dette 
forsøket.  

 
Den ideelle gassloven beskriver sammenhengen 
mellom trykk (p), volum(V), antall gass partikler 
(N) og absolutt temperatur (T) målt i kelvin. kB er 
Boltzmanns konstant. 

pV = NkBT    (1) 

Likning (1) forteller oss at når et lukket system 
tilføres gass må trykket, volumet eller begge øke. 
En ballong laget av gummi vil øke i volum når man 
blåser inn luft. Samtidig vil trykket inne i ballongen 
øke fordi gummien prøver å trekke seg sammen.  
 

Gjennomføring 
Utstyr:  

 Ballonger 

 Vannballonger 

 Teip 

 Et lite plastrør 
 
Vannballong (B1) ble festet til en åpning av røret 
med teip slik at festet ble lufttett, se figur 1.  En 
ballong (B2) ble blåst opp manuelt og festet til den 
andre enden av røret som ble forseglet med 
fingrene som vist i figur 1. Det samme forøket ble 
utført der B1 byttes ut med en vanlig ballong.  Det 
virker som om antagelsen om at det er mulig å 
blåse opp en liten ballong med en stor ballong 
ikke stemmer. Dermed prøvde vi å blåse opp B1 
manuelt for å gjøre gummien mer elastisk før vi 
prøvde å blåse opp B1 med B2.  
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Figur 1. Illustrasjon av oppsettet, fra man kobler sammen 
ballongene til røret og til man slipper opp så luften kan gå 
fra 

 

Resultater og diskusjon 
Fra resultatene i tabell 1, ser vi hvordan en stor 
ballong (B2) har problemer med å blåse opp en 
mindre ballong (B1). 
 
Tabell 1. Resultatene av å blåse opp ballongene 

B1 #manuelle 
oppblåsninger 
av B1 

Klarte B2 å 
blåse opp 
B1? 

Vannballong 1 Nei 
 5 Nei 
 10 Nei 
 15 Nei 
 20 Ja 

Ballong 1 Nei 
 2 Nei 
 5 Nei 
 10 Ja 

 
Sammentrekningen av B2 er altså en mindre 
kraft enn hva som er nødvendig for å strekke ut 
B1 Dette kan tyde på at B2 deformeres noe når 

den blåses opp og mister noe av elastisiteten i 
gummien. 
 
Ved å ta likning (1) i betraktning tyder 
resultatene på at det kun er volumet som øker 
når en ballong blåses opp. Trykket vil nok øke 
noe men ikke nok til å overkomme det presset 
som kreves for å blåse opp en annen ballong. Det 
faktum at det var mulig å blåse opp en ballong 
med en annen etter at B1 har vært blåst opp flere 
ganger, forteller at det kreves mindre kraft for å 
blåse opp en ballong som tidligere har vært blåst 
opp 

 
Konklusjon 
Det er mulig å blåse opp en ballong med en 
annen, men bare hvis den ballongen som skal 
blåses opp har dårligere elastisitet enn den som 
skal blåse luften inn i denne.  

 
Forsøk videre 
Hvordan passer dette over ens med hvordan to 
såpebobler smelter sammen til en? Er det den 
store såpeboblen som da blåser opp den mindre, 
eller er det motsatt? I såpebobler er det 
overflatespenningen til vann/såpen som holder 
lufta inne i sin boble. Spenningen per areal på 
bobla er den samme uansett hvor stor bobla er, 
men trykket som den skal holde tilbake, det 
indre luftrykket i bobla er avhengig av størrelsen 
på bobla etter LaPlaces lov [1] som gir at det 
indre trykket er omvendt proporsjonal med 
radien til boblen. Det betyr at de små boblene 
har større trykk enn de store. Dette kan 
illustreres ved at det trengs en større kraft til å 
krumme de små boblene enn de som er mindre 
krumme – de store. 
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