
14

Det er den mindre overfl adespænding i sæbevand, der gør 
det muligt at lave sæbebobler. I almindeligt vand er overfl a-
despændingen så stor, at hvis man kunne blæse luft ind i en 
”vandboble”, så ville den alligevel øjeblikkelig briste. Sæben 
nedsætter overfl adespændingen så meget, at sæbebobler kan 
holde sig et stykke tid.

Når man dypper en ring af en metaltråd ned i en sæbeop-
løsning, og derefter trækker ringen op, vil sæbeionerne på 
overfl aden følge med op. På begge sider af metaltråden vil der 
komme en sæbehinde, mens vandet under tråden på grund af 
tyngdekraften trækkes ned. På et tidspunkt bliver vandlaget 
mellem sæbehinderne så tyndt, at det holdes sammen af de 
kemiske bindinger mellem vandmolekylerne og sæbeionerne. 
Når ringen slipper overfl aden, lukker de to sæbehinder sig. 
Sæbeboblevæggen er etableret.

En sæbeboblevæg består af to sæbehinder med et vandlag 
imellem. I sæbehinderne er iondelen af sæbeionerne rettet ind 
mod vandet i mellemrummet, mens de upolære carbonkæder 
vender ud mod luften. 

Sæbeboblevæggen er så tynd, at et pust vil få væggen til at 
bule ud. Ved et tilstrækkeligt kraftigt pust vil der dannes en 
boble. Sæbeboblen har en indre og en ydre overfl ade.

Overfl adespændingen fra disse to kugleformede overfl ader vil 
forsøge at gøre boblen mindre, og den kan derfor kun eksiste-
re, hvis der er inde i boblen er et overtryk, p. Det kan udreg-
nes ved hjælp af Laplaces ligning, der bruges til at udregne 
trykket i en boble. 

For en luftboble i vand er overtrykket,  2p S
r= . Radius i bob-

len kaldes r. 

En luftboble i vand har kun en overfl ade, mens en sæbeboble 
har to overfl ader. Derfor bliver overtrykket i en sæbeboble det 
dobbelte af overtrykket i en luftboble i vand. 

Overtrykket i sæbeboblen er 4p S
r= .

  
Selv om formlen for overtrykket i en sæbeboble er 4p S

r= ,
hvor det for luftbobler kun 

er  2p S
r= , så er trykket

i en sæbeboble meget min-
dre end trykket i luftbobler. 
Det skyldes, at sæbebobler 
er meget store i forhold til 
luftbobler. Overtrykket i en 
sæbeboble er mindre end to 
procent af atmosfæretryk-
ket.

12  Sæbebobler og majonæse

Majonæse er opbygget lige som sæbebobler
Man laver majonæse ved lidt efter lidt at tilsætte fx 3 dL 
solsikkeolie til 2 æggeblommer, mens man rører rundt med 
en håndmikser. I et mikroskop kan man se, at majonæsen 
består af små oliedråber opløst i vand. Oliedråberne er om-
kring 2000 til 5000 nm. Overfl aden på hver oliedråbe består 
af fl ere lag af fl ydende krystaller af molekylet lecitin, der 
kommer fra æggene. Hvert lag af lecitinkrystaller er på om-
kring 4 nm.


