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Vandmolekylet har formlen H2O. De tre atomer i moleky-
let er bundet sammen af meget stærke kemiske bindin-
ger, der kaldes kovalente bindinger. For at bryde disse 
bindinger og derved splitte vandmolekylet i atomer skal 
temperaturen være meget høj. Det sker først, når et vand-
molekyle fx kommer ind i en svejsefl amme med en tempe-
ratur på næsten 3000°C.

I væsker holdes molekylerne sammen af kohæsionskræf-
ter (tiltrækningskræfter). De kan bestå af van der Waal-
ske kræfter, men i vand virker der langt stærkere kræfter 
end i andre væsker. Disse kræfter fungerer som kemiske 
bindinger, der holder molekylerne sammen. Disse bindin-
ger opstår på grund af vandmolekylets opbygning.

Vandmolekylet er en dipol
Oxygenatomet har en høj elektronegativitet, dvs. oxygen-
atomet trækker elektronerne i dets bindinger med andre 
atomer kraftigt til sig. Oxygenatomets elektronegativitet 
er større end hydrogenatomets, og derfor trækkes bin-
dingselektronerne mellem et hydrogenatom og et oxy-
genatom over mod oxygenatomet. Det får herved et lille 
overskud af negativ ladning, mens de to hydrogenatomer 
får et lille underskud af negativ ladning, dvs. et overskud 
af positiv ladning. 

Herved bliver vandmolekylet en dipol, dvs. et molekyle 
med en positiv ladning i den ene ende og en negativ lad-
ning i den anden. Som dipol har vandmolekylet en lille 
negativ ladning på oxygenatomet, og en positiv ladning 
liggende mellem hydrogenatomerne på den anden side af 
molekylet. 

Hydrogenbindinger
Da vandmolekylet er en dipol, opstår der særlig 
stærke kohæsionskræfter mellem de enkelte 
vandmolekyler. Det negativt ladede oxygen-
atom i ét molekyle vil trække hydrogenatomer 
i andre molekyler til sig, så der mellem vand-
molekylerne opstår nogle ekstra bindinger. De 
kaldes hydrogenbindinger. 

Hydrogenbindingerne holder vandmolekylerne 
sammen, nærmest i et gitter, og hydrogenbin-
dingen er årsag til, at vand ved stuetemperatur er en væ-
ske. Hvis ikke hydrogenbinding erne var der, ville vand 
ved stuetemperatur være en luftart. Alt vand i havene ville 
være fordampet og være blevet en del af atmosfæren. 

Hydrogenbindingerne er så kraftige, at først ved en tem-
peratur på 100°C har vandmolekylerne tilstrækkelig høj 
fart til, at molekylerne kan løsrives fra hinanden – vandet 
koger.
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Vandmolekyle. 
Til venstre i pindemodel, der viser 
vinklerne mellem atomerne. Til 
højre som en kuglekalotmodel, der 
viser molekylets overfl ade.


