
24

Når vand er i kontakt med et fast stof, afgør størrelsen af 
kohæsionen og adhæsionen, hvilken vinkel vandoverfl aden 
danner med det faste stof. 

Når adhæsionen er større end kohæsionen, krummer vand-
overfl aden nedad. Det sker ved vand i kontakt med glas, da 
vandet ude ved glasset trækkes op ad væggen. Man siger, 
at vandet ”væder” væggen. Fx kan man i et måleglas lavet 
af glas se, at vandoverfl aden ikke er vandret ude ved glas-
sets inderside. Den buede vandoverfl ade kaldes for menis-
kus, der er græsk og betyder ”lille Måne”. 

Hvis kohæsionen er større end adhæsionen, krummer vand-
overfl aden opad. Vandoverfl aden ude ved glasset er lavere 
end overfl aden midt i glasset. I dette tilfælde siger man, at 
vandet ”skyr” væggen. Det ses i fx måleglas af klart plast.

Når en vanddråbe ligger på en vandret overfl ade, er den i 
kontakt med underlaget og luften. Her kan man måle kon-
taktvinklen q (q er det græske bogstav theta). Kontaktvink-
len er defi neret som vinklen mellem underlaget og tangen-
ten til vandoverfl aden på det sted, hvor de tre faser (luft, 
vand, underlag) mødes.

Når en vanddråbe ligger på en glasplade, er adhæsionen 
mellem vand og glas stor, for glaspladen er hydrofi l. Vandet 
fl yder ud på glasfl aden, og kontaktvinklen bliver mindre 
end 90°.

Hvis glaspladen er fedtet, er overfl aden hydrofob. Der-
ved bliver adhæsionen lille. Nu er kohæsionen den største 
kraft. Vanddråben vil trække sig sammen, så kontaktfl a-
den bliver så lille som mulig. Vanddråben vil krumme sig 
sammen, og kontaktvinklen bliver større end 90°. 

Hvis en vanddråbe ligger på et stykke plastic af polyethy-
len (polyethen), er adhæsionen lille, og kontaktvinklen er 
på 94°. Hvis dråben ligger på en overfl ade af stearin, er 
kontaktvinklen omkring 105°. En vanddråbe på tefl on gi-
ver en kontaktvinkel på 110°.

Hvis kontaktvinklen kunne blive 180°, ville vandet ligge 
som en kugleformet dråbe, der kun berører overfl aden i ét 
enkelt punkt.

22 Kontaktvinklen

Parallaksefejl
Når man skal afl æse rumfanget af en vandig opløsning 
i et måleglas af glas, skal man afl æse ud for undersi-
den af meniskus. I et måleglas af plast skal man afl æse 
rumfanget ved oversiden af meniskus. I begge tilfælde 
skal man afl æse med øjet i samme højde som væske-
overfl aden, for at der ikke kommer parallaksefejl ind i 
målingen.


