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6 Definition af overflade–
         spænding
Man kan opfatte overfl adespænding på to måder, som et ar-
bejde eller som en kraft. I en given situation vælger man den 
model, der er mest formålstjenlig.

Overfl adespændingen kan således opfattes som 

•  et arbejde, der skal udføres for at øge arealet
 af en overfl ade

•  en kraft, der skal benyttes for at hindre en 
 overfl ade i at ændre sit areal 

Defi nition som arbejde
For at gøre en vandoverfl ade større er det nødvendigt, at mo-
lekyler trækkes fra det indre af væsken op i overfl aden, men 
det sker kun, hvis der ydes et arbejde. Derfor kan overfl ade-
spændingen defi neres som det arbejde, der skal tilføres en væ-
ske for at gøre dens overfl ade 1 m2 større. Da arbejde måles i 
enheden joule (J), bliver enheden for overfl adespænding J/m2. 

Overfl adespændingen har symbolet S. Der er ikke noget in-
ternationalt anerkendt symbol for overfl adespændingen. Den 
betegnes fx også med de græske bogstaver g (gamma) og s 
(sigma).

I en simpel model, der giver en god forståelse af defi nitionen 
på overfl adespænding, kan man forestille sig en lodret cylin-
der af vand. Cylinderen skal have et tværsnitsareal på 0,5 m2. 
Hvis man river de to ender af vandcylinderen fra hinanden, 
så der opstår et vandret brud midt på cylinderen, vil der her 
dannes to nye vandoverfl ader på hver 0,5 m2. Den samlede 
arealforøgelse bliver derfor 1 m2. Hvis arbejdet for at bryde 
vandcylinderen kaldes A, så bliver overfl adespændingen, S = 
A, dvs. arbejdet for at øge overfl adearealet netop 1 m2.

Defi nition som kraft
Da enheden for arbejde, joule, (J), er en forkortet skrivemåde 
for newton·meter, (N·m), kan enheden for overfl adespænding 
(J/m2) også skrives som N/m.

Ud fra enheden N/m kan overfl adespændin-
gen opfattes som en kraft, der trækker i en 
længde på 1 m i vandoverfl aden. Overfl ade-
spændingen er den kraft, hvormed to dele 
af overfl aden, der ligger på hver side af en 
skillelinje på 1 m, trækker i hinanden. Kraf-
ten trækker parallelt med væskeoverfl aden, 
og den trækker vinkelret på enhver tænkt 
linje i overfl aden. Kraften har en sådan ret-
ning, at den vil modvirke ethvert forsøg på 
at forøge overfl aden. For at en overfl ade kan 
være i ro, må alle punkter på væskeoverfl a-
den derfor have samme overfl adespænding.


