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Forskellige smådyr kan bevæge sig rundt på en 
vandoverfl ade uden at synke ned. Det er fx vand-
edderkopper og skøjteløbere. Det nederste af deres 
fødder er dækket med små hår, der har et fedtstof 
på overfl aden, så hårene skyr vandet. Herved und-
gås, at fødderne trækkes ned i vandet. Man kan se, 
at vandoverfl aden bøjer sig en lille smule ned un-
der deres fødder. 

Det nødvendige overfl adeareal
Man kan ved en simpel model udregne, ca. hvor 
stort et overfl adeareal, fødderne på et insekt skal 
dække, for at overfl adespændingen holder insektet 
oppe. Når overfl aden på grund af insektets vægt 
bukkes ned, skal den opad rettede kraft fra over-
fl adespændingen være større end tyngdekraften på 
insektet. 

Hvis længden af omkredsen af den nedbukkede 
vandoverfl ade kaldes L, så kan den opad rettede 
kraft tilnærmes til S · L, hvor S er overfl adespæn-
dingen. Når massen af insektet kaldes m, så er 
tyngdekraften på insektet givet ved m · g, hvor g er 
tyngdeaccelerationen. Betingelsen for, at insektet 
kan gå på vandet, er så

 S · L > m · g

For et insekt på 10 mg udregnes L til at være stør-
re end 1,3 mm. Det svarer til, at fødderne tilsam-
men skal dække et areal på mindst 0,134 mm2, for 
at insektet kan gå på vandet.

Jesustallet

Udtrykket  S · L > m · g  kan omskrives til 
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Forholdet (S · L ) / (m · g) kaldes for jesustallet. Det 
har symbolet Je, og det er således givet ved
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For at man kan gå på vandet, skal jesustallet 
være større end 1. For et menneske på 70 kg vil 
det kræve et kontaktareal med vandoverfl aden på 
mere end 800 m2. Det svarer til, at hver fodsål skal 
være 20 x 20 m og belagt med hydrofob skocreme.

Hvis der hældes en dråbe sulfo ned på vandoverfl a-
den, vil overfl adespændingen falde, og man går til 
bunds.

11  At kunne gå på vandet


