Spine tester - på den nemme måde.
Jeg har længe overvejet at lave eller fremskaffe en spinetester. Jeg har det specielle behov at jeg
aldrig laver/bruger buer på meget over 30 lbs og derfor skal have (dvs lave) pile med meget stor
fleksibilitet - eller lav spine-værdi. Ligesom Lars Westermann nævner i sin fine artikel fandt også
jeg Jim Hills (tilsyneladende) illustrative artikel på internettet. Ja, og lige som Lars undrede jeg
mig over at Hill ikke tog hensyn til fjederkraften i måleuret. Da jeg faktisk havde et måleur
liggende besluttede jeg mig til at prøve at denne mulighed. Modsat Lars’ erfaringer fandt jeg
nemlig, at mit måleur havde et lineært forhold mellem vandring og kraft, så det var muligt at
indregne fjederkraften i spineberegningen. Jeg fandt dog til min forbavselse, at kraften for en
tommes vandring udgjorde så meget som ca. 130 gram, altså en ret stor kraft i forhold til den
klassiske belastning på 2 lbs. Som et kuriosum kan jeg nævne at jeg faktisk sendte Hill en mail,
hvori jeg spurgte ham, hvorledes han tog hensyn til dette forhold. Han svarede mig at der var
mange, der havde spurgt ham om det! Han sagde endvidere at jeg jo så blot kunne “lægge en
smule ekstra nedbøjning til!” Så meget for “ekspertens” kommentar. Det virker på den baggrund
lidt mærkeligt, at han møjsommeligt - ved påsmeltning af bly - kalibrerer det lod, han belaster
med.
Nå, jeg fik testeren flikket sammen, se figur 1.
Det viste sig imidlertid at det ikke virkede.
Problemet var at jeg kunne få forskellige resultater, når jeg trykkede lidt nedad på pilen når
den var belastet. Om det er mit ur der er noget
i vejen med, eller om det er selve metoden, skal
jeg lade være usagt. I hvert fald besluttede jeg
mig til at skrotte “maskinen”. En anden årsag
hertil var, at den også tager megen plads op. I
forvejen har jeg en rig til at bemale pile. Den
fylder også ret meget, og jeg påtænker at fremstille en rig til at lave koniske pile; den vil også
Figur 1. Spinetester à LM Jim Hill.
fylde meget i min kælder!
Længe tænkte jeg på - kraftigt inspireret af Lars’ artikel - at fremstille en tester baseret på
“viserprincippet”: Den har den store fordel at man direkte kan aflæse spineværdien; man behøver
ikke en kurve eller en tabel. Desværre har den (også) den ulempe, at den fylder ret meget. Så jeg
prøvede igen at surfe lidt på internettet. Her blev jeg fanget af en idé vist af Sam Harper, se
http://poorfolkbows.com/spine3.htm, der foreslår et meget simpelt koncept: På en vandret lægte
på væggen klampede han en skydelære op på en stump krydsfiner. Derefter placerede han i lægten
to søm hver i en afstand af 13 tommer fra skydelæren. Pilen blev lagt på sømmene og belastet i
midten med de obligatoriske 2 lbs og nedbøjningen fandtes ved at skubbe skydelærens dybdemål
til berøring med pilen og aflæse før og efter belastningen. Simpelt, men lidt primitivt efter min
smag.
En videreudvikling af denne idé kan ses på figur 2. Det er faktisk en tester der kan ligge i en
skuffe! I hvert fald hvis skydelæren afmonteres. Den består af tre “beslag” udført i 8 mm
krydsfiner. Den midterste har påmonteret en anordning til at fastholde skydelæren, mens de to
yderste er påsat et par skafteanlæg i hårdttræ. En fordel er det også at man kan bruge den
skydelære, man har i forvejen. Jeg valgte dog den løsning at anskaffe en digital udgave (148
kroner hos Harald). Den er nemmere at aflæse, og den har tillige den fordel at den kan nulstilles

i enhver position: Man “ruller” dybdemålet til berøring med pileskaftet og tænder for displayet,
der så viser 0,000. Efter belastning “rulles” dybdemålet igen til berøring med pileskaftet og
displayet viser nu den reelle nedbøjning. Min
skydelære har yderligere den fordel at den kan
omstilles mellem tommer og millimeter, hvilket
i denne forbindelse er ret praktisk.
I figur 3 kan man se hvordan man “monterer”
testeren til brug. Alt man behøver, er en passende hylde; her vist monteret på en - noget rodet hylde i mit værksted. Jeg har brugt fire limklemmer til monteringen og jeg har selvfølgelig
mærket op, hvor de skal sidde. Hvis jeg skal
bruge testeren et andet sted, behøver jeg bare at
medbringe limklemmer og en tommestok. Hvis Figur 2. Spinetester i “hylde-“ eller
man vil kan man da også montere de tre ele- “skuffemodel”.
menter med skruer, eller man kan lave en mere
elegant fast montering.
Lidt videnskab.
De fleste der har rodet med at finde information
om spinetestere på nettet, er stødt på mere eller
mindre vanvittige påstande og unødvendige
bekymringer omkring indretningen af en tester.
I virkeligheden er det ikke særligt vigtigt at
kende den “sande” spineværdi, al den stund at
ingen kan fortælle en, hvilken værdi der passer
præcis til den bue, man har; specielt ikke hvis
det er en “hjemmefabrikeret” bue. Det er
vigtigere at man kan sammenligne stivheden i Figur 3. “Hyldemodellen” i aktion.
et sæt pile, ligesom man med en tester kan prøve at genskabe stivheden, så den svarer til den/de
pile, der flyver bedst. Jeg har hidtil brugt pile som (har jeg nu fundet ud af) har en spineværdi på
omkring 40. Hvis jeg prøver at finde anbefalinger til en 30 punds langbue får jeg oplyst, at det
skal være # 25 - #30. Teoretisk skulle det
betyde, at “archers paradox” får pilene til
konsekvent at ramme til venstre for målet. Det
gør de ikke, og det skyldes sikkert at jeg ikke
skyder særligt godt. Jeg er spændt på at se hvad
det vil betyde, når jeg nu får mulighed for at
lave pile med spine på omkring #25.
En anden ting er nøjagtighed. Hvis man forestiller sig at man måler med en god stållineal
kan man måske ramme inden for en halv milli- Figur 4. Anlæg for pileskaft.
meters nøjagtighed. For en tommes nedbøjning
vil det betyde en unøjagtighed på ca 2 %, eller værdien vil svinge mellem # 25,5 og #26,5 i stedet

for præcist #26. Og det er vel rigeligt nøjagtigt! Og ja, for en halv tomme bliver det ca 4 %! I
virkeligheden kunne man altså i stedet for skydelæren bruge en lineal med fin inddeling.
Den skarpsindige læser vil se at jeg bruger et almindeligt lod, faktisk et to-pundslod jeg fandt på
et loppemarked. Skal det ikke være præcist to engelske pund? Nej, det er ikke nødvendigt, da
differencen kan indregnes i den tabel eller kurve, der passer til en given tester. Hvis det er en
visermodel kan skalaen udformes så den passer til en anden belastning. Man vil se dette ved at
betragte formlen for nedbøjning:

hvor f er nedbøjningen, P er belastningen (de “hellige” 2 lbs), l er længden, her præcis 26" eller
660,8 mm, E er elasticitetsmodulen og I er inertimomentet.
Nu skal dette ikke være en lektion i ingeniørvidenskab, men lad os alligevel se lidt på hvad vi kan
få ud af at betragte formlen.
Hvis P vokser, fx med 10 %, så vokser f også
med 10%, mens spine bliver reduceret med 10
%. Lad os sige at jeg ved at belaste med 2 pund
(1000 gram) i stedet for 2 lbs (907,2 gram) fik
en nedbøjning på 0,746". For en belastning på
2 lbs ville nedbøjningen have været 0,746 /
1000 x 907,2 = 0,677", og spine er altså = 26 /
0,678 = 38,3.
E har størrelsesordenen 10.000 Mpa. Den
svinger kraftigt med træsorten og desværre
også noget indenfor samme træsort. For pileFigur 5.
byggere er det vigtigt at vide at “fedt” fyrretræ
har en større E-værdi, det giver altså mindre nedbøjning i testeren og dermed højere spineværdi.
Birk har ca. samme elastiske egenskaber som fyr, mens cedertræ kan have betydeligt lavere Eværdier. Det viser sig at der er en vis sammenhæng mellem vægtfylde og E-værdi på den måde,
at fyrretræ med højt harpiksindhold, altså mørkere og tungere træ, er stivere end lysere, ikke fedt
træ. Det betyder at E vil vokse med vægten. Det er derfor en god idé at grovsortere sine skafter
efter vægt inden man går i gang med fremstillingen.
Inertimomentet er en faktor der varierer med tværsnittets form og størrelse. For et cirkulært
tværsnit er I = ð /64 x D4 , og for et 5/16" skaft er I således lig med 194,8 mm4. Det er i og for sig
ikke særligt vigtigt, men det er godt at vide at man kan reducere eller forøge stivheden ved at
ændre diameteren D, og effekten er ret dramatisk, da D optræder i tredje potens. Fx vil en
reduktion til 7,5 mm give en I-værdi på 155,3 mm4, altså svarende til en reduktion af spine på
næsten 20 %. Hvis man vil have en højere værdi må man vælge et større tværsnit og reducere,
så det passer. Til sammenligning har et 11/32" skaft en I-værdi på 285,3 mm4, altså en forskel i
spine på 46 % i forhold til et 5/16" skaft. Desværre sætter udvalget af pilespidser en grænse for,
hvad man kan udrette ved at manipulere med diameteren. Jeg vil dog tro at man kan slippe af sted
med at montere fx en 5/16" spids på et 7,5 mm skaft. Det skal i hvert fald prøves!

Desværre er der en masse andre faktorer der har indflydelse på, hvordan en pil flyver. Hvis man
kontrollerer spine med en tester kan man kun styre de statiske værdier. Andre faktorer kan kaldes
“dynamiske”. Den vigtigste af disse er nok buens vægt og pilens placering i forhold til strengens
ditto. På en klassisk langbue svarer dette til halvdelen af buens bredde ved håndtaget, altså i
størrelsesordenen 12 - 15 mm. Moderne langbuer har oftest en forsat pilehylde så målet typisk
er noget mindre. Med en compoundbue afskydes pilen så at sige “gennem midten af skaftet”, og
der er således intet “archers paradox” at tage hensyn til. Af andre ting kan nævnes, at længere pile
er mere fleksible (har lavere spineværdi) og at større vægt i “snuden” har samme virkning.
Hvis man gør skaftet konisk - i praksis altid tyndere i nockenden - kan man godt opgive at måle
statisk spine med en tester. I hvert fald hvis man vil sammenligne med spine for cylindriske
skafter. Det betyder ikke at det kan være en god idé, specielt hvis man er ude efter at reducere
spine, ligesom det med en tester stadig er muligt at sammenligne fleksibiliteten af et sæt pile med
samme konicitet. Det er netop et af hovedformålene med al spinetestning: at sikre at et sæt pile
har samme stivhed.
På baggrund af ovenstående kan det undre at fortidens mesterskytter som Manden fra Sherwood
og Wilhelm Tell kunne præstere som de gjorde uden brug af en spinetester. Ét er imidlertid
sikkert: allerede i oldtiden har man været klar over at pilens egenskaber er vigtigere end buens.

