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Hvorfor bliver sæbeboblen sort?

Når sæbeboblens vægtykkelse bliver meget 
tynd, vil der på den øverste del af sæbebob-
len ses et mørkt område, der bliver større og 
større. 

Når vægtykkelsen bliver mindre end 150 
nm, vil bølgen, der refl ekteres fra den yder-
ste sæbehinde, og bølgen, der kommer fra 
den inderste sæbehinde, altid følges ad væk 
fra sæbeboblen med en top over for en bund. 
Og det gælder for alle bølgelængder. Der er 
derfor destruktiv interferens for alle bølge-
længderne i det hvide lys. Intet lys refl ekte-
res fra dette område af sæbeboblen, og dette 
område af sæbeboblen ser mørkt ud på en 
mørk baggrund. 

Hvornår springer sæbeboblen?

Sæbeboblen springer, når væggen bliver 
for tynd. Det sker, fordi der hele tiden for-
damper vand gennem sæbehinden, men den 
vigtigste årsag er, at vandet mellem sæbe-
hinderne på grund af tyngdekraften siver 
ned mod bunden af boblen. Sæbeboblevæg-
gen bliver derfor først tyndest på toppen, og 
det er oftest her, at boblen brister. Når man 
derfor ser et mørkt område på en sæbeboble, 
er det tegn på, at den vil briste kort tid efter. 

For almindeligt sæbevand brister boblen 
normalt, når sæbevæggen er tyndere end 
100 nm. Det kan dog ske, at væggen bliver 
tyndere end 10 nm. Nu er vandlaget mellem 
den udvendige og den indvendige sæbehinde 
væk. Uden vandmolekyler mellem sæbehin-
derne vil de to hinder frastøde hinanden, og 
boblen brister.

16 Sæbebobler i nano–
             området

Hvis man derfor vil fremstille sæbebobler, 
der holder længe, skal man hindre, at sæ-
beboblevæggen bliver for tynd. Da det sker 
først i toppen på grund af det nedsivende 
vand mellem sæbehinderne, skal man forsin-
ke denne nedsivning. Det gøres ved at gøre 
vandet mere tyktfl ydende, fx ved tilsætning 
af glycerol, men også sukker og tapetklister 
kan bruges. Disse stoffer indeholder mange 
hydrofi le grupper, der kan holde fast i vand-
molekylerne.


