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Almindelig sæbe er et natriumsalt med fx formlen 
C17H35COONa. Når sæben opløses i vand, deles den op i en ne-
gativ sæbeion, C17H35COO– og en positiv natriumion, Na+. 

Den vaskeaktive del af sæbe er sæbeionen. Den består af en 
lang carbonkæde, fx med 17 carbonatomer (C17H35–), der for 
enden har en gruppe atomer med negativ elektrisk ladning. I 
almindelig sæbe er det gruppen (–COO–), mens det i en sulfo-
sæbe er (–SO3

–). Der er fl ere former for sulfosæbe, men fælles 
for dem alle er, at de har en lang carbonkæde med  –SO3Na i 
enden.

For begge typer sæbe er den lange carbonkæde hydrofob 
(vandskyende), mens atomgruppen med negativ ladning opfø-
rer sig som en ion. Den negative ende af sæbeionen kan derfor 
godt opløses i vand. Denne negative ende af sæbeionen kaldes 
hydrofi l (vandelskende). Sæbeionen er derfor hydrofob i den 
ene ende og hydrofi l i den anden. 

Sæbeionen opfattes ofte som en ion med et ”hoved” og en ”ha-
le”. Hovedet er den hydrofi le iondel, mens halen er den hydro-
fobe carbonkæde.

Når der hældes sæbe i vand, vil sæbeionerne ved 
vandoverfl aden lægge sig således, at den hydro-
fi le del af sæbeionen er nede i vandet, mens den 
hydrofobe del ligger oven over vandoverfl aden. 
Hvis overfl aden er helt fyldt med sæbe, kan man 
forestille sig, at carbonkæderne på sæbeionerne 
står vinkelret på vandoverfl aden.

Sæbeionerne skubber vandmolekylerne i over-
fl aden væk fra hinanden. Herved bliver hy-
drogenbindingerne mellem vandmolekylerne i 
vandoverfl aden brudt, og derved falder overfl a-
despændingen af sæbevand til næsten en tredje-
del af rent vands overfl adespænding. 

Overfl adespændingen afhænger 
af temperaturen. Med stigende 
temperatur falder overfl adespæn-
dingen, fordi hydrogenbindinger-
ne svækkes. Det er årsagen til, at 
man vasker i varmt vand. Tilsæt-
ning af sæbe og opvarmning ned-
sætter altså vands overfl adespæn-
ding. Herved kan vandet lettere 
trænge ind mellem fi brene i tøjet, 
og fedt og snavs opløses lettere.

10 Sæbe og overfladen af
            sæbevand

Ordet hydrofi l er sam-
mensat af hydro, der er 
det græske ord for vand, 
og fi l, der er græsk for at 
kunne lide. Ordet hydro-
fob indeholder stavelsen 
fob, der også kommer fra 
græsk, og kan oversættes 
til afsky for.

Stof Overfl adespænding ved 20°C
        (N/m)

Vand           73,5 · 10–3 
Sæbevand   ca. 30 · 10–3 
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