Bubbla med
Navet
Det kan aldrig bli för många såpbubblor!
Under våren och sommaren är det populärt att blåsa såpbubblor för att det är både
vackert och roligt! Det har till och med blivit vanligt att blåsa såpbubblor på bröllop
istället för att kasta ris på brudparet!
Olika såpbubbellösningar ger såpbubblor med lite olika egenskaper – prova gärna att
blanda till din egen med vanliga ingredienser som redan finns hemma.

Bra recept på såpbubblor
1 dl vatten
3 msk diskmedel
3 msk sirap
en nypa salt

Har du tänkt på att...
…det går att fånga såpbubblor med handen om den är
blöt av såpbubbellösning?
…det går att blåsa såpbubblor med bara handen.
Forma ett hål mellan tummen och någon av de andra
fingrarna och doppa hela handen. Bubblorna blir
större om du blåser från ett större avstånd.

Blanda ingredienserna försiktigt - de stora bubblorna blir bättre om blandningen inte
är full med små bubblor. Låt gärna bubbelsmeten stå i några timmar innan du börjar
blåsa.
Om såpbubblorna spricker lätt när du blåser är det antagligen för låg luftfuktighet.
Tillför extra fukt med sprayflaska eller blås bubblor precis när det har regnat så
fungerar det bättre!

E

n såpbubbla har en mycket tunn hinna av såpvatten, fördelat på flera väldigt tunna
lager. Såpbubblor framställs genom att vi blandar i t ex diskmedel i vattnet så att

ytspänningen sänks och gör ytskiktet mer elastiskt.
Oavsett vilken form en såpbubbla har från början så kommer den snabbt att bli till en
sfär (klotform) när luftens atomer och molekyler trycker mot den ifrån alla sidor. Det
beror på att en sfär är den form som kräver minst energi att forma och som behöver
minst mängd material i förhållande till andra former.
En såpbubbla kan skimra i fantastiskt många olika färger, speciellt när vi blåser dem
ute i solen. Detta beror på att vanligt vitt ljus (från t ex solen) bryts när det träffar
såpbubblans hinna och delas upp i olika färger. Hinnans tjocklek avgör vilken färg det
är vi ser.
När vi använder en kub i såpbubbellösningen skapas planare ytor. Såpbubbellösningen
sträcks ut mellan sidorna av kuben när den har doppats. Anledningen till att det blir
just denna form är att ytorna på såpbubblan alltid fördelas så att de använder minsta
mängd material och kortast möjliga avstånd.
De flesta bubblor som vi blåser är fyllda med luft, men en såpbubbla kan också fyllas
med andra gaser som koldioxid eller helium.

Nästa gång handlar det om biologisk mångfald…

