
Pitch drop 
eksperimentet
Abstract

”En dråbelig affære”-podcasten handler om et af verdens længstvarende eksperimenter i 
fysik, det berømte Pitch drop eksperiment af den uheldige videnskabsmand John Mainstone 
fra Univesity of Queensland. 

På underholdende vis giver den et kort historisk indblik i materialeforskning og forskernes 
tålmodige arbejde og fortæller historien om en materialeforsker, som lavede et eksperiment 
med en meget sejtflydende væske, der er mellem 8 og 13 år om at danne en dråbe.
Podcasten varer 8 1/2 minut.

Find podcasten her: https://soundcloud.com/user-74320464/en-drabelig-affaere

Udarbejdet af:

Podcasten er udfærdiget af en gruppe  
studerende fra Kommunika tionsuddan- 
nelsen på RUC som en del af et bachelor-
projekt.

Podcasten er en del af RUC’s undervis-
ningspakke: ”Tilstandsformer: Flydende 
eller fast?”, som findes på 
www.ruc.dk/undervisningspakke-til-
standsformer

Pakken består af en faglig film, en artikel, 
et opgavesæt, et appendix, en podcast, en 
SRP/SOP-øvelse, en workshop, et oplæg og 
en karriereprofil.

Hør også podcasten ”Hvad er asfalt?” fra 
NATURLIGVIS - en podcast om naturviden-
skab.
https://podtail.se/podcast/naturlig-
vis-en-podcast-om-naturvidenskab/pa-
ca-1-minut-hvad-er-asfalt/

Læs mere om pitch drop eksperimentet 
på: https://smp.uq.edu.au/files/109/
outreach-pitch-drop-abstract.pdf 
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Den fjerde tilstandsform
Ofte er materialers opførsel mere kompliceret end fasediagrammet på side 1 viser. Fx 
findes der for vand 16 forskellige former for krystaller, der opstår ved forskellige tryk 
meget højere end 1 atmosfære.

Men heller ikke faseovergangene er så simple, som man kunne tro. Før en væske kan 
krystallisere (fryse) skal et eller flere såkaldte krystal-kim, der er meget små krystaller, 
gro til store krystaller. Men det tager tid at gro en krystal, og derfor kan man opleve, at 
stoffer er kølet under deres smeltepunkt uden, at de når at krystallisere. Man siger de 
er underafkølede. 

For stort set alle stoffer kan man faktisk køle væsken langt ned under frysepunktet, 
uden at væsken krystalliserer. Man kalder det for en underafkølet væske. Fx. er det 
meste vand i universet på ikke-krystallinsk form, på trods af at temperaturen er langt 
under frysepunktet for vand. Forklaringen er, at når temperaturen bliver lav, flyder 
væsken langsommere - den bliver sej. Molekylerne bliver så langsomme, at de ikke 
har tid til at finde ind i en ordnet krystalstruktur. Hvis man bliver ved med at køle 
væsken, vil den til sidst størkne og blive til en glas. En glas er makroskopisk set et fast 
stof, så det er hårdt og flyder ikke, men mikroskopisk er strukturen uordnet til forskel 
fra den ordnede struktur der kendetegner krystaller. 

Og her er vi tilbage til spørgsmålet 
om stoffet er fast eller flydende, for 
svaret viser sig at afhænge af, hvor 
længe vi kigger. Til korte tider 
ligner den underafkølede væske til 
forveksling et fast stof, mens det til 
lange tider vil flyde. 

Da stort set alle stoffer kan blive til 
en glas, kan man sige, at glas er en 
tilstandsform og ikke kun et mate-
riale vi bruger til vinduer og flask-
er. Vinduesglas er en glas, men det 
er det meste plastic også. Bolsjer 
er sukker på glasform og lava er 
sejtflydende stenmasse - og kan 
størkne til obsidian, en glas af 
sten.

Pitch Drop eksperimentet er et meget berømt eksperi-
ment med en sejtflydende væske, der er mellem 8 og 13 
år om at lave en dråbe. 
Billedet tilhører: John Mainstone, University of Queensland
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