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Overfl adeenergi
Trækker man tråden i opstillingen et lille stykke, h, mod høj-
re, er der ydet et arbejde på

 A = F · h = 2 S · l · h

Da arealforøgelsen er lig med l · h kan arbejdet udtrykkes som

 A = 2 S · arealforøgelsen

Det totale arbejde for at danne en væskeoverfl ade fra ingen-
ting til arealet a er givet ved 2 S · a. Denne størrelse kaldes væ-
skeoverfl adens overfl adeenergi.

Overfl adeenergien vokser med større overfl ade og falder med 
mindre. Alle væsker vil derfor fi nde den form, hvor overfl ade-
energien er mindst, og det er formen med det mindste overfl a-
deareal.

Overfl adeareal

8 Overflader og overflade–
             energi

Regulære polyedre
Navn     Antal sider Rumfang Overfl adeareal
tetraeder  4  1  7,21
terning  6  1  6,00
octaeder  8  1  5,72
dodekaeder  12  1  5,32
isokaeder  20  1  5,15
kugle   ∞  1  4,84

I skemaet ses en oversigt over de regulære 
polyedre samt kuglen. De regulære polyedre 
er genstande, hvor alle sider er ens, fx har 
en terning seks helt ens sider. Kuglen kan 
opfattes som et polyeder med uendelig man-
ge sider.

Det ses, at for alle ”polyedre” med samme 
rumfang har kuglen det mindste overfl ade-
areal.  
  
I en vanddråbe vil kræfterne på molekylerne 
i overfl aden trække mod centrum af dråben, 
så dråben vil blive mere kugleformet. Jo 
mindre dråben er, jo mere kugleformet vil 
den være. Dette kan også beskrives ud fra 
begrebet overfl adespænding. For en meget 
lille dråbe vand bevirker overfl adespændin-
gen, at dråben vil danne en kugle. Overfl ade-
spændingen vil give dråben det mindst muli-
ge overfl adeareal, og enhver anden form end 
en kugle vil have et større overfl adeareal. 

Man kan også forklare kugleformen ud fra 
en energibetragtning. Et hvilket som helst 
fysisk system vil forblive i sin tilstand, 
medmindre det let kan overgå til en tilstand 
med mindre energi. For en kugleformet 
vanddråbe gælder det, at enhver ændring 
af kugleformen, enhver bule ud eller ind på 
fl aden, vil øge dråbens overfl adeenergi, og 
dråben vil derfor søge at vende tilbage til mi-
nimumstilstanden, kugleformen.


