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I et hårrør med en meget lille radius kan man få en meget 
lang væskesøjle, længere end 10 m, og det virker i modstrid 
med almindelig erfaring. Ved at skabe et undertryk kan man 
suge vand op i et almindeligt vandrør, men på denne måde 
kan man maksimalt hæve vandet ca. 10 m, for tyngdekraften 
på en sådan vandsøjle vil svare til barometertrykket (1 atm). 
Hvis man derfor suger i enden af et rør, der er længere end 10 
m, så vil vandet maksimalt stige 10 m, og oven over vandet vil 
der blive et lufttomt rum. 

I et hårrør kan vandsøjlen blive over 10 m. Vandsøjlen brydes 
ikke, når vandet er kommet højere op end 10 m, for vandet 
holdes med adhæsionskræfter fast til væggen i røret. I et al-
mindeligt vandrør er der også adhæsion, men der er ingen 
hårrørsvirkning; diameteren er alt for stor.

De højeste træer er de californiske fyrretræer, redwood. De 
kan blive over hundrede meter høje. De kan kun eksistere, 
ved at der kommer vand fra jorden op til de øverste blade på 
træet. I træerne stiger vandet op gennem tynde rør i rødderne, 
stammen og grenene. Vandet stiger ved hårrørsvirkning, og 
specielt på grund af overfl adespændingen af vandoverfl aderne 
i spalteåbningerne på blade og nåle. 

Spalteåbningerne kan være helt ned til 10 nm. I spalteåbnin-
gerne fordamper vandet, således at der dannes en fordybning 
i vandet i spalteåbningen. Hvis man forestiller sig, at vand-
overfl aden her er kugleformet, får man ifølge Laplaces ligning 
en trykforskel på 300 atm. Da trykket 1 atmosfære kan løfte 
en vandsøjle på 10 m, så er 300 atm mere end rigeligt til at 
løfte vandet op i toppen af træerne.

Når der er fugt i et hus, er årsagen ofte, at vandet fra jorden 
omkring fundamentet stiger op i husets vægge. Vandet træk-
kes ved hårrørsvirkning op gennem fi ne porer i fundamentet 
og videre op gennem murstenene. For at forhindre det, lægger 
man ofte en vandtæt membran af noget asfaltpap mellem fun-
damentet og murstenene.

Teknisk udnyttelse af hårrørsvirkningen
I et stearinlys trækkes det smeltede stearin op gennem vægen 
til fl ammen. Vægen er af vævet stof med mange smalle mel-
lemrum, der fungerer som hårrør.
 
Skrivepapir og papir til at male på får en overfl adebehandling, 
der lukker alle porer på papiret. Det er for at undgå hårrørs-
virkning mellem fi brene i papiret. Ellers ville blækket fra en 
pen eller farven fra en tus hurtigt trække så langt ud i papi-
ret, at det ville være umuligt at læse det skrevne.

For andre typer papir er man kun glad for papirets hårrørs-
virkning. Filtrerpapir og kromatografi papir suger vandet op 
mellem fi brene. Køkkenruller er specielt fremstillet til at suge 
vand. Håndklæder, viskestykker og vaskesvampe fungerer på 
samme måde.
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