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Når farven i en inkjetprinter skal overføres fra farvepatronen 
til papiret, sker det ved, at der gennem en lille dyse skydes 
mikroskopisk små, farvede væskedråber ind mod papiret. Da 
dråberne er meget små, er de næsten kugleformede. Det kan 
ses i en ultrahurtig fotooptagelse.

I forhold til tyngdekraften er overfl adespændingen 
meget lille. Det ses på en vanddråbe, der ligger på et 
vandskyende underlag. Vanddråben vil have forskellig 
form afhængig af dråbens størrelse. Større vandråber 
vil blive fl ade på grund af tyngdekraftens virkning, 
for overfl adespændingen kan ikke fastholde kuglefor-
men. Overfl adespændingen har således kun afgørende 
betydning for dråbeformen ved meget små dråber.

Disse former for dråber kan ses ved eksperiment 
med Leidenfrost effekten.

I 1922 fi k Niels Bohr nobelprisen i fysik. Senere, i 1936, ud-
nyttede han sin viden om væskers egenskaber i sin berømte 
”dråbemodel” fra 1936. Her sammenlignes en atomkerne med 
en vanddråbe. Ligesom molekylerne i en dråbe vand holdes 
sammen af de kemiske bindinger mellem molekylerne, så 
holdes nukleonerne, dvs. protoner og neutroner, sammen i en 
atomkerne. Ligesom en faldende dråbe kan vibrere, så den 
skiftevis bliver længere og kortere, smallere og bredere, såle-
des kan en atomkerne også vibrere. Hvis vibrationerne bliver 
for kraftige, kan atomkernen spaltes. Disse svingninger har 
Niels Bohr formentlig set i vanddråber, der er udsat for Lei-
denfrost effekten.

9 Kugleformede dråber

Leidenfrost effekten
Taber man en vanddråbe ned på en varm 
kogeplade på et komfur, vil dråben syde 
og hurtigt fordampe. Når pladen bliver 
varmere, vil dråben fordampe endnu hur-
tigere, men når pladen er blevet endnu 
varmere, sker der noget besynderligt. Nu 
kan en vanddråbe bevæge sig rundt på 
den varme plade i længere tid. Det sker, 
når pladens temperatur er over Leiden-
frost–punktet, der ligger på omkring 
200°C.

Når dråben holder længere på en varmere 
plade, skyldes det, at der under dråben 
dannes et damplag, som kan bære dråben. 
Damplaget varmeisolerer vanddråben fra 
den varme plade, og derfor er dråben læn-
gere tid om at fordampe end ved en lavere 
temperatur. Under heldige omstændighe-
der kan dråberne få en diameter på 2 cm. 
I denne størrelse er de fl adtrykte.

Leidenfrost effekten gør også, at guld- og 
sølvsmede med hånden hurtigt kan fl ytte 
glødende materialer. Leidenfrost effekten 
er også årsagen til, at man i kort tid kan 
dyppe fi ngeren i smeltet bly eller gå på 
glødende kul. Sveden på huden fordam-
per og danner et varmeisolerende lag, der 
hindrer, at man bliver forbrændt. Det må 
endelig ikke gøres med tørre fi ngre eller 
tørre fødder. Det er bedst, hvis man er 
nervøs og sveder lidt “angstens sved”.


