Buens Mekanik
1. Indledning.
Nærværende lille skrift er ikke tænkt som en videnskabelig afhandling, men som et forsøg på at
popularisere et kompliceret emne: buens mekanik. Det er et forsøg på at komme nærmere på
sammenhængen mellem buens dimensioner og den trækvægt, den leverer, et forsøg på at forklare
de generelle sammenhænge der er mellem, på den ene side buens dimensioner og træets
egenskaber, og på den anden side buens egenskaber.
Alle buemagere kender det problem det er at skønne dimensionerne på buen ud fra et ønske om
en bestemt trækvægt. Den erfarne buemager har det på rygraden. Det kaldes erfaring, mens den
mindre erfarne er mere eller mindre på herrens mark. Min første kilde til viden om dette emne
var “Bows and Arrows” af James Duff. Han anbefaler at begynde med at tildanne buestaven til
1 1/8" x 1 1/8" midtpå og 1/8" x 1/8" ved nocks. Det prøvede jeg og jeg opdagede, at resultatet var
noget der var så stift som en lægte, slet ikke godt når man stræber efter noget i retning af 30 - 35
lbs. Det rimer med det generelle råd: At begynde med rigeligt store dimensioner, for derefter at
fjerne materiale, indtil pengene passer. Et andet råd går ud på at begynde med en større længde
end ønsket, fordi det er muligt at forøge trækvægten ved at afkorte buen, skulle den vise sig at
blive for svag.
Alt det er godt nok, så længe man 1. Arbejder med træ med lige årer, som kan tildannes med sav
og høvl og 2. Arbejder med rektangulært tværsnit, bygning af fladbuer. Hvis man skal følge en
bestemt årring og denne forløber ujævnt, er det et møjsommeligt arbejde at reducere dimensionen,
da dette så skal ske med bugthøvl, rasp og skraber. Ligeledes, hvis man arbejder med D-formet
tværsnit, så er det en stor fordel ikke at skulle reducere tværsnittet alt for meget, efter at rundingen
af buens bug er foretaget.

2. Bøjningsformlen.
Når man trækker en bue sker der det samme som når man fastholder en stang på midten og
belaster den med en kraft i enderne. Sammenhængen ser således ud:

[1.1] Alle enheder indsættes i Kg og cm.

Her er u udbøjningen, P er den kraft, der bøjer stangen, L afstanden fra fastholdelsespunktet til
vinkelret på kraften. E er materialets elasticitetsmodul som er et mål for materialets elasticitet,
eller stivhed, om du vil. E er kraft per arealenhed og måles af fagfolk i Pa eller MPa (Pascal eller
Megapascal), men til vores brug vil det være mere jordnært at måle E i Kg/cm2. I er tværsnittets
Inertimoment, som er et mål for, hvordan tværsnittet er udformet (se nedenfor).
Hvis vi skal vurdere faktorernes indvirkning på kraften P (Hvis det er en bue, så er det
trækvægten, se nedenfor) er det praktisk at “ommøblere” udtrykket 1.1 så det viser værdien af P,
der her - af traditionelle grunde - så er omregnet til engelske pund, Lbs:

[1.2]

Desværre er det lidt mere kompliceret, da længden L skal måles vinkelret på (her streng-)kraftens
retning. Det gøres i praksis ved at opdele kraften i en vandret og en lodret komposant med hver
sin værdi af målet “L”. Desværre, se nedenstående figur, vil begge L-værdier ændre sig, når man
trækker buen.
Alligevel kan vi uddrage noget af denne sammenhæng.
2.1

Alle ved at hvis man trækker i strengen, så stiger
trækvægten, modstanden stiger. Hvis man ser på
formel 1.2 så fremgår det, at trækkraften stiger i
samme takt som udbøjningen. Problemet er at udbøjningen, selv om den nok er afhængig af træklængden,
så er den ubekendt. Ydermere sker der udbøjning i
både vandret og lodret retning, se figuren. Hvis man
måler trækvægten ved varierende træklængde vil man,
for rette langbuer, finde, at trækvægten vokser jævnt
med træklængden, og at tilvæksten er ca 20 % større
end tilvæksten i træklængde. Hvad kan man bruge den
viden til? Jeg bruger denne sammenhæng til at få et
estimat over trækvægten allerede inden buen “er parat
til” at blive spændt til fuld træklængde. Hvis man
plotter fx. trækvægten ved 18" og 20" så kan man få
en god ide om dem maksimale trækvægt ved at
forlænge den rette linje mellem de to punkter.

2.2

Så længe man holder sig til træ af samme sort og kvalitet kan elasticitetsmodulen E
betragtes som en nogenlunde fast faktor. Træ har - varierende for forskellige træsorter - en
E-værdi omkring 100.000 Kg/cm2. Enhver buemager ved dog, at der kan være ret store
individuelle forskelle; dog er de fleste gode buetræsorter rimeligt stive, har en stor E-værdi.
At fyrretræ der bruges til fremstilling af pile, kan variere op til over 100 % i stivhed, er en
helt anden historie. Til sammenligning har stål en værdi på 2100000 Kg/cm2. Det vil altså
være en god ide at kende stivheden, altså E-værdien, af sit buetræ. Det kan gøres ved et
simpelt bøjningsforsøg, hvor man måler nedbøjningen for en kendt belastning og derefter
finder E ved at bruge bøjningsformlen med E isoleret.

2.3

Hvis du øger inertimomentet (I i formel 1.2)vokser trækvægten tilsvarende. Virkningen
er nemmest at forklare ved at betragte en planke eller et stykke halvtømmer. Alle har
erfaret, at hvis man placerer planken “på højkant” så vil den “kunne bære” mere, end hvis
den placeres “på fladen”. Her ses altså også, at den vil bøje mindre, hvis den placeres på
højkant. Enhver buemager ved at hvis man fjerner materiale, så bliver trækvægten mindre.
Han/hun ved også, at trækvægten falder meget mere drastisk, hvis man reducerer tykkelsen,
end hvis man gør buen smallere.
Fænomenet er nemmest at forklare ved at se på et rektangulært tværsnit. For et sådant
andrager inertimomentet 1/12 x bredden x højden i tredje potens, altså 1/12 x bredde x

tykkelse i tredje potens af en fladbues ben. Eksempel:
For bredde x højde = 30 x 15 mm er I = 1/12 x 3,0 x 1,53 = 0,8483 cm4
2 mm breddereduktion giver
2 mm tykkelsesreduktion giver

I = 1/12 x 2,8 x 1,53 = 0,7875 cm4 = - 6,6 %
I = 1/12 x 3,0 x 1,33 = 0,5493 cm4 = - 35,3 %

Sagt på en anden måde: Hvis du halverer bredden falder trækvægten til det halve, mens
trækvægten falder til en ottendedel, hvis du halverer tykkelsen.
Runding af hjørner vil reducere inertimomentet en smule. På samme måde vil buer med Dformet tværsnit have et lavere inertimoment end buer med rektangulært tværsnit. En
tommelfingerregel er, at hvis tværsnittet består af en halvcirkel (mod bugen) og et rektangel
(mod ryggen), så vil inertimomentet andrage cirka tre fjerdedele af det omskrevne
rektangels inertimoment.
2.4

Buens længde har stor indflydelse på trækvægten da den indgår i tredje potens. En forskel
i længde på 10 cm fx. Fra 180 til 170 cm vil således betyde en reduktion af denne faktor fra
5.832.000 til 4.913.000, altså en stigning i trækvægt på ca 16 %. Dog er det her en
yderligere komplikation at længdes skal måles som den rette linie mellem nockerne, og
problemet er så, at dette mål reduceres, når man trækker buen.

3. Praktisk Anvendelse af Bøjningsformlen.
Lad mig indledningsvis sige, at det ikke umiddelbart lader sig gøre blot at stoppe værdier ind i
bøjningsformlen for derefter at stå med en trækvægt, der passer indenfor en rimelig afvigelse. Jeg
er sikker på at det kan lade sig gøre ved brug af sofistikeret matematik, men det ligger ud over
den erfaring, jeg besidder. Jeg er heller ikke interesseret i at bruge en masse tid på at fremdrage
denne viden, ligesom det er sikkert, at det i så fald ville falde helt udenfor de rammer, der skal
gælde for dette lille skrift.
Den væsentligste årsag til problemet er, at vi buemagere bruger en form, der indebærer, at buens
ben tilspidses (taperer) fra midten mod nockerne. Det betyder, at inertimomentet vil variere
(endda kraftigt) langs buens ben, hvilket betyder, at bøjningsformlen ikke kan bruges direkte, da
den er baseret på et konstant inertimoment. På samme måde gælder det at længden (det rette mål
mellem nockerne) vil blive væsentligt mindre i takt med, at buen spændes. Jeg har yderligere den
komplikation at jeg altid bruger “rises”, dvs. gør håndtaget tykkere end buebenet, hvilket gør buen
stivere, øger trækvægten.
Når alt dette er sagt så kan man alligevel få glæde af kendskab til buens mekanik. Jeg vil i det
følgende beskrive hvad jeg hidtil har fået ud af det.
Jeg har arbejdet mest med klassiske engelske langbuer, altså buer med D-formet tværsnit, typisk
med trækvægte på 28 til 35 lbs. Jeg har arbejdet i asketræ men på det seneste har jeg kun brugt
taks. På et tidspunkt var jeg imidlertid så heldig at få foræret en planke på 70 x 170 mm
amerikansk rock maple, også kendt som sukkerahorn. Jeg ville så gerne som tak forære giveren
en bue lavet af dette materiale.
Når jeg skal i gang med at lave en bue bruger jeg et regneark (se nedenstående figur), jeg har

fremstillet til det brug at skyde mig ind på buens dimensioner. Programmet giver mig (se nederst
i figuren) de rå mål jeg skal sigte efter for at få en jævn tapering af buebenene.
Jeg havde den opfattelse at modtageren af buen har lidt større biceps en jeg, så jeg sigtede efter
at få en trækvægt på 45 - 50 lbs, hvilket betyder, at jeg skulle forøge tværsnittet, så inertimomentet ville stige med ca. 50 %. Jeg bruger så det samme regneark, og ved at forsøge mig frem, finder
jeg så nogle dimensioner, der ser passende ud, se figuren.
Jeg gik i gang med at tildanne buen efter disse mål,
men allerede inden jeg var begyndt på rundingen af
bugen forekom det mig, at staven var usædvanlig stiv,
og da jeg efter groft at have rundet bugen monterede en
streng for at prøve at trække lidt i buen, viste det sig, at
den var betydeligt tungere en beregnet. Da jeg havde
færdiggjort arbejdet med at runde og pudse og prøvede
at strenge buen, viste det sig, at jeg kun med stort
besvær kunne bøje buen nok til at kunne strenge den.
Jeg indså nu at jeg havde dummet mig. Jeg havde
glemt at tage i regning at rock maple tilsyneladende er
stivere end taks.
Da planken var blevet skåret op i stave på 28 x 28 mm
kunne jeg bruge en af disse til at finde træets E-værdi.
Inertimomentet er 1/12 x 2,83 = 5,122 cm4. Staven blev placeret med en spændvidde L på 178
cm, den blev belastet midtpå med en spand med 8 liter vand, hvorved den bøjede 1,7 cm ned på
midten. Ved “ommøblering” af formel 1.1 fås:

Kg/cm2 (11367 MPa)

Jeg ved fra tilsvarende forsøg med
takstræ jeg har brugt, at dette materiale har en E-værdi på ca 9000 - 9500
MPa. Denne viden peger altså på at
en bue af (dette) ahorntræ vil blive
ca. 20 % stivere (få 20 % større trækvægt) end en taksbue med samme
dimensioner. Desværre er det kun
hvis man bruger planketræ, at man
kan lave bøjningsforsøg med træet.
Man kan udføre forsøget inden man
begynder tildannelsen. Hvis man anvender “groet” træ der ofte er flækket ud, er dette i bedste fald
ret besværligt. Jeg har ikke prøvet det men det må kunne lade sig gøre, hvis man indledningsvis
tildanner buestaven til en rektangulær form. Alternativt kan man bruge et (mindre) prøvelegeme
skåret af samme træ som buestaven.
I det givne tilfælde måtte jeg i gang med at reducere dimensionerne. Det var heldigvis ikke
vanskeligt, da jeg havde brugt den teknik at vende årerne i træet vinkelret på ryggen, modsat det,

man altid gør ved buer af “groet” træ, som fx. buer
af taks. Jeg tog lidt af hver side af bredden og
reducerede tykkelsen ved at høvle 1 mm af (hele)
ryggen. Herefter (og efter lidt tillering af nederste
ben) var trækvægten 44 lbs. På billederne ses til
venstre den traditionelle måde at vende årerne på her snit i en asketræsbue, der brækkede på tilleren.
Til højre ses placeringen af årerne i den ovenfor
omtalte ahornbue. Bemærk det lidt “krøllede” forløb af årerne, som er karakteristisk for rock
maple.

4. Bøjningsbrudstyrke.
Alle buemagere - og for den sags skyld mange brugere af træbuer - er klar over at buer kan
brække, ofte uden varsel, med et smæld og med en ikke ufarlig virkning. For buemageren sker
det ofte ved tillering af buestaven, for brugeren hvis buen trækkes for langt, hvis strengen slippes
uden pil eller tilsyneladende helt uden grund. Der er derfor god grund til at interessere sig for de
forhold, der øver indflydelse herpå.
4.1

Træets kvalitet har enorm indflydelse på styrken. Træ er et naturmateriale der kan indeholde
knaster og revner, det kan have kroget eller vreden vækst, ligesom det kan være groet under
forskellige betingelser, hvilket kan øve indflydelse på tætheden i åreforløbet, og dermed på
styrken. Der kan skrives tykke bøger om dette, men jeg vælger at regne med at buemagere
er så kloge, at de ikke vil spare på kvaliteten, når der skal investeres så mange timer i
fremstillingen af en bue. Jeg regner ligeledes med at læseren af dette er klar over, at det
ikke er ligegyldigt, hvordan åreforløbet på langs af buen er. Fejl her straffes prompte!

4.2

Mekanikken i bøjningsbrud kan bedst forklares ud fra hosstående figur der viser
opstillingen til et bøjningsbrudforsøg med et prøvelegeme af træ. Der vil opstå brud hvor

prøven er fastspændt, afhængig af lastens størrelse og lettere jo større udlægget er. Man
taler om at prøven påvirkes af et bøjningsmoment M som har størrelsen P x L med

betegnelserne på figuren. Hvis man bruger Kg og cm har M altså dimensionen Kgcm.
Påvirkningen resulterer i træk i fibrene i oversiden (svarende til buens ryg) og sammentrykning i fibrene i undersiden (buens bug). Man angiver denne påvirkning spænding der måles
i MPa. For simplificering anvendes dog her Kg/cm2.

På figuren er vist hvordan spændingerne fordeler sig i et D-formet tværsnit og til
sammenligning i et rektangulært tværsnit. Bemærk at i tyngdepunktslinien findes en neutral
zone, hvor spændingen er nul. Dette resulterer i at i et D-formet tværsnit vil der være en
større afstand fra den neutrale zone til yderst i tryksiden. Profilet vil altså opleve at største
trykspænding er større end største træk ditto - modsat det rektangulære profil, hvor de to
maksimale spændinger er lige store. Dette fænomen er hele forskellen mellem Robin Hoods
bue og stenaldermandens. Det kommer vi tilbage til; først vil vi se på mekanikken i
bøjningsbrud.
Bøjningsspændingen benævnes med det græske bogstav sigma og findes som

hvor I er inertimomentet og z afstanden til den neutrale zone

Lad mig her referere et brudforsøg jeg har udført med et prøvelegeme af fyrretræ med
tværsnit 15 x 15 mm og et udlæg på 35 cm. Belastningen blev udført med en plasticspand
med ca 10 Kg jernskrot. Derefter blev der tilført vand, 1 dl ad gangen indtil brud indtraf.
Det skete for en last på 14,5 Kg.
I = 1/12 x 1,5 x 1,53 = 0,422 cm4 M = 14,5 x 35 = 507,5 Kgcm
ó = 507,5 x 0,75 / 0,422 = 902 Kg/cm2 = 90,2 MPa
Den opmærksomme (og/eller vidende) læser vil bemærke at fyrretræ i byggeri allerhøjst må
påvirkes til omkring 20 MPa i bøjningsspænding. Det siger noget om hvor stor sikkerhed
man må have på et materiale som træ.
Der er to ting man kan udlede af viden om fordelingen af spændinger. For det første kan
man lære, at formen af tværsnittet har stor indflydelse på buens egenskaber. For det andet
kan man udlede at der er en sammenhæng mellem valg af træsort og tværsnittets form.
4.3

Hvis man tager to bustave, hvor tværmålene - lige uden for håndtaget - på bredde x dybde
er: a) 25 x 20 mm og b) 50 x 16 mm får man:
Ia = 1/12 x 2,5 x 23 = 1,667 cm4

Ib = 1/12 x 5 x 1,63 = 1,707 cm4

De to profiler har (næsten præcis) samme inertimoment, og hvis ellers tapering etc. er
nogenlunde ens vil de to “buer” få samme trækvægt. Hvis man ser på hvordan de to “buer”

vil opleve et udtræk til maksimal træklængde, tegner der sig et andet billede. Hvis vi
antager at bøjningsmomentet er fx. 1300 Kgcm - en ret typisk værdi - får man følgende
resultat af en spændingsundersøgelse af de to profiler:
óa = 1300 x 1,0 / 1,7 = 765 Kg/cm2 = 76,5 MPa
ób = 1300 x 0,8 / 1,7 = 611 Kg/cm2 = 61,1 MPa
Hvis man øger bredde og formindsker tykkelsen af buebenene vil man nedsætte risikoen
for brud, i dette tilfælde med ca. 20 %. Ikke helt uvæsentligt. Denne forbedring af sikkerhed
mod brud er imidlertid ikke helt gratis. Pilehastigheden vil falde, men formentlig ikke mere
end nogle få m/sekund. For mig personligt er dette af lidt større betydning. Som nævnt
indledte jeg min “karriere” indenfor buemageri med at lave klassiske, engelske langbuer.
Det gør jeg stadig, men jeg er blevet klogere: Jeg laver ikke mere langbuer med D-formet
tværsnit af “hvide” træsorter, såsom ask, elm, hassel, ahorn, eg m.v. Jeg skal prøve at
forklare hvorfor dette som regel er en dårlig ide.
4.4

Ved D-formet tværsnit bliver forholdene værre end det fremgår af ovennævnte sammenligning. Det skyldes at den neutrale zone ikke ligger i midten, men er forskudt væk fra den
afrundede bug, se skitsen på forrige side. Det betyder at spændingerne her, hvor træet er
udsat for tryk, bliver større end trækspændingerne i ryggen. Et eksempel kunne være:
B x D = 26 x 21 mm. I = 1,48 cm4. z+ = 0,933 cm z- = 1,167 cm
Hvis der er tale om asketræ med E = 11000 MPa vil dette typisk resultere i en trækvægt på
omkring 45 Lbs og et moment på omkring 1500 Kgcm. Spændingerne bliver så:
ótryk = 1500 x 1,167 / 1,48 = 1182 Kg/cm2 = 118 MPa
ótræk = 1500 x 0,933 / 1,48 = 945 Kg/cm2 = 95 MPa
Det er muligt at første klasses asketræ forarbejdet med den rette håndværksmæssige omhyggelighed kan klare denne påvirkning, men det er et
faktum, at de fleste (navnlig “hvide”) træsorter
er betydeligt stærkere til træk end til tryk. Desværre kan man ikke umiddelbart finde denne
forskel ved bøjningsforsøg, men det kan oplyses at ved rene tryk- og trækforsøg vil ask i
trækforsøg kunne tåle ca. tre gange så store
spændinger som i tryk ditto. Resultatet - forstadiet til brud i en bue af amerikansk ask - ses til
højre herfor: Der kommer stukninger i bugsiden
og meget hurtigt herefter, brud pga. svigt i trykzonen.
Taks er kendt for at kunne tåle højere trykpåvirkning end “hvide” træsorter. Jeg har således
aldrig oplevet andet ved buer af taks end brud pga. knaster eller andre fejl i træet. Taks
siges også at besidde ekstra gode trækegenskaber i splintveddet. Det kan meget vel være
rigtigt, men det kan ikke umiddelbart påvises ved bøjningsbrudforsøg. Det kan meget vel
vise sig at taks bare har en højere generel bøjningsstyrke, men ligesom de fleste træsorter
også tåler træk bedre end tryk. Det er et faktum at buer bygget af taks hvor splintveddet er
fjernet, fungerer lige så godt og har samme kast som buer bygget med splintved. Jeg venter

spændt på at nogle anstiller forsøg for at undersøge dette. Der er dog ingen grund til ikke
at bygge taksbuer med “træklag” af splintved i ryggen. Det ser flot ud og man bevarer en
mange hundrede år gammel tradition.
Et svejtsisk studie: “Selected Mechanical Properties And Fracture Characteristics Of Yew
Wood” af D. Keunecke, C. Märki and P. Niemz viser middelværdier af bøjningsstyrker af
taks på 112 hhv. 124 MPa for to serier af hver ca 50 prøver. Det fremgår imidlertid af tekst
og billeder at forsøgene blev foretaget på savskårne prøver. Jeg konkluderer herudfra at
bøjningsstyrken af taks brugt til buer, hvor man omhyggeligt udvælger træ, og hvor man
omhyggeligt følger åreforløbet, sagtens kan komme over 150 MPa. Teknisk interesserede
bør google skriftet og læse det.
Et andet forhold der gør sig gældende er, at taks har et relativt lavt elasticitetsmodul, hvilket
betyder, se formel 1.2, at et givet tværsnit leverer en lavere trækvægt. Det betyder at
dimensionerne skal være lidt større, hvilket igen sammen med den større styrke mindsker
risikoen for brud. Altså: Brug taks hvis du vil lave buer med D-formet tværsnit. Alternativt:
Byg buen af en lamineret stav med en sej træsort (fx. ask eller hickory) i ryggen og en hård
træsort i bugsiden. Jeg vil ikke kloge mig på hvad sidstnævnte skal være, men der findes
utallige hårde, tropiske træsorter, der er velegnede.

Det er spændende at erfare at stenalderjægeren gjorde de samme erfaringer: Gennem (sikkert)
utallige forsøg udviklede han et design der virkede. Det var fladbuer, næsten alle af elmetræ. De
blev skabt ved at flække en stamme på ikke under 15 cm i diameter. Herved opnås et profil med
hvælvet ryg (modsat det D-formede profil); tyngdepunktet rykker mod bugsiden og træksiden
(rygsiden) vil tage “en større del af slæbet”. Holmegårdbuen, der med sine ca 9000 år er den
ældste bue, der er fundet, er bygget
over dette design. Den er ca 45 x 20
mm midtpå, mens Tybind Vig buen
der ligner den, er fremstillet af en
stamme med mindre - ca 60 mm diameter og derfor endnu mere hvælvet i ryggen og med en bredde på ca
35 mm. Det kan anbefales at følge
dette design hvis man vil arbejde med
hvidt træ, det være sig ask, elm, eg
eller ahorn, se mit eksempel på billedet.

