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Stof  Overfl adespænding ved 20°C
     (N/m)
Vand      73,5 · 10–3 
Glycerin (glycerol)    63,4 · 10–3

Sprit (ethanol)    23 · 10–3 
Olie og benzin    21 · 10–3

Kviksølv   435 · 10–3 

7 Måling af overflade–
         spænding
Der er fl ere forskellige måder, hvorpå man kan måle en væ-
skes overfl adespænding. Her vises den helt fundamentale.

Teorien bag måling af overfl adespænding
Man kan tænke sig at måle en væskes overfl adespænding 
ved følgende opstilling. En metaltråd ligger på en ramme. På 
venstre side er tråden i kontakt med en væskehinde. Metaltrå-
den har længden l, og den fastholdes af en kraft F rettet mod 
højre. Da der er en væskeoverfl ade over og under metaltråden, 
er den nødvendige kraft for at holde væskeoverfl aden på plads 
lig med 2 S · l, hvor overfl adespændingen, S, er kraften på en 
linje i overfl aden med længden 1 m. Dvs. F = 2· S · l. Herved er 
S = F/2 l.

Måling af overfl adespænding
For at kunne måle overfl adespændingen kan man trække en 
væskefl ade op af en væskeoverfl ade. Det kan fx gøres ved at 
bruge en trådbøjle af metal, der hænger under en kraftmåler. 
Bøjlen sænkes ned i væsken og trækkes langsomt op. Mel-
lem bøjlen og væskeoverfl aden dannes en overfl adehinde, der 
trækkes med op, hvor den brister ved en bestemt højde, hmax. 
På kraftmåleren afl æses kraften, Fmålt, og højden, hmax, lige 
før, vandhinden brister. 

Arbejdet for at trække væskeoverfl aden op er givet A = Fmålt · hmax.
Arealforøgelse af overfl aden er 2 · l · hmax.

Da overfl adespændingen er lig med arbejdet for at øge overfl a-
dearealet med netop 1 m2, fås:
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Af alle almindeligt brugte væsker har vand den største over-
fl adespænding. Det skyldes vands stærke hydrogenbindinger. 
Kviksølvs overfl adespænding er dog meget større end vands, 
men kviksølv er et fl ydende metal med helt andre egenskaber 
end de almindeligt kendte væsker. 

Når der tilsættes sæbe, sulfo eller andre stoffer til vand, fal-
der overfl adespændingen. Derfor skal vands overfl adespæn-
ding måles med destilleret vand og helt rent apparatur.
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