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Abstract
This is the official version of the report, some parts are excluded.
There are many options in the cross country ski pole market to choose from today. There are, 
however, no good ways to easily compare various properties of the poles. This report aims to 
identify important characteristics of the poles in order to be able to compare them against each 
other. Specifically, the goal is to find a good way to compare the stiffness of poles, find other 
important pole properties for comparison, and to find suitable materials for pole construction other 
than carbon fiber. To achieve the goal, a pole bending machine to measure the stiffness of ski poles 
was constructed. Poles from 4 brands were procured. The poles were weighed, the length was 
determined and they were tested for stiffness. A short survey on important pole properties were also 
conducted among elite cross country skiers and a literature overview of suitable materials was 
carried out. To create a better understanding and to test the method to build a pole, two prototypes 
were constructed.
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Sammanfattning
Detta är den officiella versionen av rapporten, vissa delar är bortplockade.
På dagens stavmarknad finns många olika alternativ att välja mellan. Det finns däremot inga bra sätt 
att enkelt kunna jämföra olika egenskaper hos stavarna. Den här rapporten syftar till att kartlägga 
olika egenskaper hos stavar för att enkelt kunna jämföra dem mot varandra. Specifikt är målet att 
hitta ett bra sätt att jämföra styvhet hos stavar, hitta andra viktiga egenskaper för jämförelse samt att 
hitta andra lämpliga material för stavkonstruktion än kolfiber. För ändamålet konstruerades en 
stavböjningsmaskin för att mäta styvheten i stavrören. Stavar från 4 märken införskaffades. 
Stavarna vägdes, längdbestämdes och testades för styvhet. En kortare undersökning om vilka 
egenskaper eliten anser är viktiga genomfördes också liksom en undersökning av lämpliga material 
för stavar. För att skapa en bättre förståelse och testa metoden att bygga en stav tillverkades två 
prototyper.
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1 Förord
Projektet genomfördes i uppdrag av Christer Majbäck, VD på Skigo, som bistod med idé och 
ekonomi. Christer bidrog även med sin gedigna kunskap om skidåkningens värld.

Per Lindkvist på Märke 1 initierade kontakt med Tom Zhou på Skigos fabrik i Kina och bidrog med 
inköp av stavar och hjälp med snabba spörsmål.

Tom Zhou har varit en värdefull källa vid frågor om tillverkning, tillverkningsmöjligheter och 
materialtillgång.

Mikael Swarén på Nationellt Vintersportcentrum i Östersund har bidragit med värdefull hjälp vid 
upplägg av rapporten och tillhandahållande av testutrustning och kunskap som har gjort projektet 
genomförbart på ett smidigt sätt.

Sist, men absolut inte minst, vill vi tacka vår handledare Jonas Danvind som har tagit sig tid att 
hjälpa oss på ett intresserat och engagerat sätt.
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2 Ordlista
Matris: Bindemedlet för fibrer i en komposit.

Sizning: Ytbehandling av en fiber för att den ska passa en viss matris.

Vätning: Uttryck för matrisens förmåga att tränga in mellan alla fibrer.

Roving: Bunt av otvinnade, enkelriktade fibrer.

UDR: Väv av enkelriktade fibrer.

Pre-Preg: Fiberväv som är förimpregnerad med matris.

NPBM: Nordic Pole Bending Machine, egentillverkad testrigg.

Kontrollrem: Stavens rem som fästs runt handen.

Truga: Plastdetaljen på stavens spets.

E-modul: Mått på styvheten hos ett material

2.1 Formelbeteckningar
JA = Tröghetsmomentet kring vridpunkten

T = Pendeltiden

m = Massa

g = Gravitationskonstanten

a = Avstånd mellan vridpunkten och tyngdpunkten
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3 Introduktion
Marknaden för längdskidåkningsstavar domineras av 2 märken med flera uppstickare. Det är flera 
av märkena som uppger sig ha de lättaste stavarna på marknaden vilket naturligtvis inte är möjligt 
för dem allihopa samtidigt. Är det dessutom önskvärt att ha den absolut lättaste staven? Risken är 
stor att det går ut över hållfastheten. Ett märke har kommit med en ny stavprofil. Hur står den sig i 
konkurrensen? Skigo letar efter en plats på tronen bredvid jättarna med sina stavar och vill hitta rätt 
material och form som utgör den optimala staven. Vad är rätt? Vilka egenskaper är viktiga för 
skidåkarna och hur ska man jämföra dessa egenskaper på ett bra sätt?

3.1 Syfte
Projektets syfte är att kartlägga viktiga egenskaper hos längdskidåkningsstavar för att kunna 
jämföra dessa på ett bra sätt.

3.2 Mål
Projektet ska ge svar på följande frågor:

• Hur uppför stavar sig vid dragbelastning i kontrollremmen?

• Vilken stav är lättast?

• Vilken stav har lägst pendelvikt?

• Vilken stav är styvast?

• Hur ska styvhet på stavar jämföras?

Projektet ska dessutom:

• Införskaffa kunskap om stavkonstruktion och tillverkning.

• Utvärdera ett nytt konstruktions- och tillverkningssätt genom prototyper.

3.3 Avgränsningar
Studien avgränsas till 4 märken. Testerna utförs på stavar med rörlängd på 150 och 155 cm.
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4 Bakgrund/Teori
Skidåkningens ursprung anses vara norra Europa och det finns fynd som daterats till ca 3200 f kr 
från både Salla i Finland och Kalvträsk i Sverige. Både skidor och stavar i fynden är tillverkade i 
furu. Skidorna är också mycket korta och liknar mer dagens snöskor än skidor. 
Användningsområdet för skidorna var energieffektiv förflyttning och då främst jakt och vallning 
men även migration till andra områden [1,2,3].

Skidornas utveckling gick under många tusen år långsamt och det är inte förrän i slutet av 1800-
talet en betydande skillnad i skidans och stavens utveckling börjar ses. Skidorna fick då en betydligt 
längre och smalare form och materialet som användes var björk eller hickory i skidorna och bambu 
i stavarna. Skidåkaren hade börjat glida framåt på skidorna och för att få fäste tjärades en del av 
belaget [3].

Skidor och stavar började utvecklas snabbare och då första vinter-OS ägde rum i Chamonix 1924 
blev längdskidåkning, som tidigare använts för överlevnad, en erkänd sport. Skidorna tillverkades 
länge i trä men polymerer började användas i belaget och bambustavarna byttes mot lättare och 
styvare material som stål eller aluminium [3]. Idag används nästan uteslutande kompositmaterial, 
som glasfiber och kolfiber, i både skidor och stavar.

4.1 Fibrer
Det finns olika fibertyper och de klassificeras efter molekylär karaktäristik och diameter [4].

• Hår (engelska: whiskers) har en enkristallstruktur med extremt högt längd/diameter 
förhållande. Eftersom de har den strukturen är de i princip felfria vilket minimerar 
stresskoncentrationer och ger väldigt hög E-modul och brottstyrka. De används sällan 
eftersom de är dyra och svåra att använda i matriser. Exempel är grafit, kiselkarbid, 
kiselnitrid och aluminiumoxid [4].

• En fiber (engelska: fibre, fiber) har liten diameter och är antingen polykristallin eller amorf. 
Fibrer är oftast polymerer eller keramer. Exempel är kol, glas, aramid, bor, aluminiumoxid, 
kiselkarbid och polyeten [4].

• Tråd (engelska: wire) har relativt stor diameter och är oftast av någon metall som stål, 
wolfram eller molybden [4].

Nedan beskrivs fibrer i några olika material i korthet. En tabell 
över materialspecifikationer återfinns i bilaga 1.

4.1.1 Glasfiber
Glasfiber är det vanligaste fibermaterialet vilket beror på dess bra 
hållfasthetsegenskaper, låga pris och bra vidhäftning mot 
matrisen. Det är dessutom okänsligt för de flesta kemikalier och 
UV-ljus. Det har låg E-modul men finns i kvaliteter med hög 
hållfasthet vilket gör det väldigt töjbart, upp till ca 5,5% töjning 
vid brott. Glasfiber har dock relativt hög densitet vilket inte gör 
det lämpligt i applikationer där låg vikt och hög styvhet är prioriterat [4,5].
Bild 1 visar glasfiberväv.
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4.1.2 Kolfiber
Kolfiber är ett vanligt material i högpresterande applikationer och finns med egenskaper i ett stort 
intervall.  Den stora variationen av E-modul och hållfasthet gör att kolfiber klassificeras i olika 
kvaliteter. Klassgränserna är dock inte standardiserade men en indelning ser ut så här [5,6]: 

• Low modulus (LM) med en E-modul under 240 Gpa

• Standard modulus (SM) som ligger mellan 240-265 Gpa

• Intermediate modulus (IM) med en modul mellan 265-320

• High modulus (HM) med en modul mellan 320-440 Gpa

• Ultra high modulus (UHM) som ligger över 440 Gpa

Förutom indelning efter E-modul finns det även klassificering efter hållfasthet [7]:

• High tensile (HT), en LM-fiber med hållfasthet över 3000 MPa

• Super high tensile (SHT), en LM-fibrer med hållfasthet på över 4500 MPa

Det är den stora variationen i egenskaper som har gjort kolfiber till ett så populärt material i 
högpresterande konstruktioner. Hållfasthetsvärdena ligger uppåt 6400 Mpa med de högsta värdena i 
IM-klassen [5]. Kolfiber är dock ett sprött material med en  brottöjning på mellan 0,7-2,2% vilket 
måste tas med i konstruktionsberäkningarna [5].  

Obehandlad kolfiber binder medelbra mot olika 
matrismaterial vilket gör att den oftast har en oxiderad yta 
och dessutom är sizad för den matris som skall användas 
vilket ger bra vidhäftningsegenskaper [5]. Kolfiber har bra 
temperatur-, kemikalie- och UV-beständighet och det stora 
intresset av kolfiber har dessutom gjort det relativt billigt i 
förhållande till dess egenskaper.

Utöver de vanliga fibertyperna finns det även av typen hår, 
vilken benämns grafit.

Bild 2 visar förimpregnerad kolfiberväv.

4.1.3 PBO
PBO (Poly(p-phenylene-2,6-benzobisoxazole)) är den fiber som har 
högsta styrkan i förhållande till sin vikt men dock relativt låg E-
modul. PBO har i sig självt dåliga tryckupptagande egenskaper och 
binder väldigt dåligt mot olika matrismaterial vilket gör det 
olämpligt för konstruktioner som är kompressionsbelastade [8]. Det 
är dessutom väldigt känsligt för UV-ljus och kräver ett skyddande 
lager vid användning i utemiljöer vilket naturligtvis ökar vikten 
något [8]. PBO används bl a som mastriggning på tävlingsbåtar och 
som säkerhetslina till ratten i formel 1 [9]. Bild 3 visar en rulle med 
PBO-roving.

5
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Bild 2: Förimpregnerad kolfiberväv
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4.1.4 Aramid (Kevlar, Twaron)
Aramid är mest känt under handelsnamnet Kevlar men finns 
även under andra namn som Twaron. Aramid har hög styrka 
vid draglaster men relativt låg E-modul. Det fungerar dåligt i 
kompressionsbelastade konstruktioner då fibrerna har låg 
tryckhållfasthet [8,10]. Aramid har hög nötningsbeständighet 
och bra temperaturbeständighet samt bra energiupptagande 
egenskaper men är känsligt för UV-ljus och bör skyddas från 
exponering [8,10]. Det är känt för att användas i skottsäkra 
västar och används även i rep av olika slag där hög hållfasthet 
och låg vikt krävs, t ex klätterrep. Bild 4 visar kevlarväv.

4.1.5 UHMWPE (Spectra, Dyneema)
Ultra high molecular weight polyethylene, UHMWPE, har flera positiva egenskaper. Det är den 
enda högpresterande fibern med en densitet som är lägre än 
vatten. Det är extremt kemikalie- och UV-resistent samt 
nötningståligt, har låg friktion, bra energiupptagande 
egenskaper och är vattenavstötande [11]. Den specifika 
styrkan och E-modulen ligger på samma nivå som för PBO 
men dessvärre delar det även egenskapen att binda dåligt 
mot olika matrismaterial. Det är därför inte lämpat för 
tryckbelastade konstruktioner. En annan dålig egenskap är 
att det kryper väldigt mycket vilket gör det direkt olämpligt 
för konstruktioner med konstant last. Det fungerar väldigt 
bra vid låga temperaturer men tappar sina egenskaper redan 
vid ca 100°C [12]. Används bl a i segel till segelbåtar, 
fiskelinor, kitelinor, skidbelag och har börjat ersätta kevlar i 
skottsäkra västar [5]. Bild 5 visar roving och lina av 
UHMWPE.

4.1.6 Borfiber
Borfiber har väldigt bra kompressionsupptagande egenskaper, bättre än dess dragstyrka när det 
kombineras med en lämplig matris [13]. Dessvärre är det väldigt dyrt, ca 6 gånger dyrare än 
kolfiber [14]. Det beror på tillverkningen som sker med CVD (Chemical Vapor Deposition), dvs bor 
kondenseras på ett tunt kärnmaterial. Borfiber är alltså i 
sig självt ett kompositmaterial redan innan det 
kombineras med en matris. Kärnan i en borfiber är oftast 
en tunn tråd av Wolfram men teknik som tillåter 
kolfiberkärna har även utvecklats. Borfiber är ett sprött 
material med en brottöjning på ca 1% och allteftersom 
kolfiber har utvecklats och blivit billigare har borfiber 
trängts undan pga dess höga pris och, för de flesta 
applikationer, likvärdiga egenskaper som kolfiber. Bild 6 
visar förimpregnerad väv av borfiber.
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Bild 4: Kevlarväv

Bild 5: Roving och lina av UHMWPE-
fiber

Bild 6: Förimpregnerad borfiberväv 
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4.2 Konstruktion med fiberkompositer
Fiberkompositer är anisotropa vilket innebär att de inte kan ta upp lika stora krafter i alla riktningar 
till skillnad från isotropa material som metall eller plast. Detta innebär både för- och nackdelar vid 
konstruktion med fibrer. Nedan tas några viktiga saker att tänka på upp i korthet.

4.2.1 Matris
Matrisen är bindemedlet som håller ihop fibrerna och möjliggör kraftupptagning i andra riktningar 
än i fiberns längsled. När det talas om fiberkomposit menas det 
vanligen en matris av härdplast som armeras med en fiber men 
matriser av andra material som termoplast, metall eller cement 
används också. De vanligaste härdplasterna som används är 
polyester, vinylester och epoxy. Av dessa är epoxy det mest 
högpresterande. Samtliga härdplaster finns i olika kvaliteter och 
med möjligheten att ändra egenskaper som viskositet och 
härdningstid efter behov. Fibrerna är ofta sizade för att passa en 
viss härdplastmatris [4,5].

Matrisens viktigaste uppgift är att hålla ihop fibrerna. Det är 
alltså nödvändigt för matrisen att kunna väta och fästa bra vid 
fibrerna. Matrisen måste dessutom ha tillräckligt bra hållfasthet 
och E-modul för att på ett effektivt sätt kunna överföra krafter 
mellan fibrerna. Matrisen bör också ha högre brottöjning än 
fibrerna för att inte sprickor ska uppstå i kompositen. Andra 
uppgifter för matrisen är att skydda fibrerna mot yttre mekanisk 
och kemisk påverkan [5].

Eftersom styrkan och styvheten i en fiberkomposit beror mest på 
fibrerna ska man eftersträva så låg del matris som möjligt. Dock 
måste det finnas tillräckligt med matris för att väta fibrerna helt 
[5]. Bild 7 visar epoxy med härdare.

4.2.2 Fiberorientering
En fiber utan stödjande matris kan bara ta upp krafter i fiberriktningen och är alltså bara intressant 
vid dragande last. Vid en tryckbelastning behövs en matris för att hindra utböjning av fibern och i 
det fallet kan alltså en fiberkomposit ta upp kompressionskrafter som överstiger själva 
matrismaterialets hållfasthet. Men fibrer enbart i lastens riktning ger upphov till klyvning mellan 
fibrerna vid tryckande last. Detta förhindras av fibrer som ligger i en vinkel mot lastens riktning och 
håller ihop fibrerna på tvären. Vanligast är 45 eller 90 grader eftersom det är enkelt att få tag på i 
färdiga vävar men andra vinklar kan vara bättre beroende på applikationen. Majoriteten av fibrerna 
bör dock ligga i lastens riktning då klyvningskrafterna är så små i förhållande till den tryckande 
lasten [5].

Ovanstående resonemang gäller för orienterade fibrer men det går också att använda sig av kortare 
fibrer som blandas med en matris och sprutas på eller injiceras i en form. Då fibrerna lägger sig i 
slumpvis riktning blir kompositen i detta fall i princip isotropt och svagare i lastens riktning än med 
orienterade fibrer men fortfarande starkare än matrisen [5].

7

Bild 7: Matrisen som användes  
under projektet
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4.2.3 Olika vävar
Fibermaterial kommer i olika form [5].

• Flock: Lösa korta fibrer. Ej aktuellt för högprestandaapplikationer.

• Matta: Slumpvis sammanbundna korta fibrer. Ej aktuellt för högprestandaapplikationer.

• Roving: Otvinnad tråd med långa fibrer. Finns för högprestandaapplikationer.

• Enkelriktad väv: Band med enkelriktade fibrer som är glest tvärbundna. Finns för 
högprestandaapplikationer.

• Väv: Roving vävd till tyg med olika egenskaper. Finns för högprestandaapplikationer. 

4.2.3.1Roving
Roving är långa fibrer som är sammanbundna till en otvinnad tråd, se
 Bild 8. Normalt är det 1000-24000 fibrer och de benämns efter 
fibertätheten, 24K betyder att tråden innehåller 24000 fibrer. Det som styr 
diametern på tråden är hur hårt sammanbundna fibrerna är samt 
fiberdiametern vilket gör att en 24k-tråd kan ha en diameter mellan någon 
tiondels millimeter upp till ca två millimeter. Roving används främst för 
att skapa vävar av olika slag [5].

Roving kan även användas direkt i produktion för lokala förstärkningar 
eller hela delar. Fördelen med det är att skräddarsydda egenskaper kan 
uppnås för specifika lastfall men det blir naturligtvis mer jobb så 
kostnaden stiger vid industriell framställning. En annan fördel är att man 
kan uppnå hög fiberhalt genom att använda sig av en hårt sammanbunden 
roving [5].

4.2.3.2Enkelriktad väv
Enkelriktad väv är ett band uppbyggd av roving och kallas även Unidirectional roving (UDR). Den 
är tvärbunden genom vävning, termoplastsvetsning eller så är de sydda. Vid sydda eller vävda band 
så kan tvärbindningstråden vara av valfritt material men är oftast av samma som bandet. Nackdelen 
med dessa tvärbindningsmetoder är att banden inte kan delas på längden utan att de faller sönder. 
Det problemet överkommer man med termoplastsvetsning som tvärbindningsmetod, flätan blir dock 
något mindre flexibel då [5]. 

Precis som med roving kan enkelriktad väv användas för att få skräddarsydda egenskaper för 
specifika lastfall samt för att uppnå hög fiberhalt. Det går även att tillverka delar för mindre 
specifika ändamål genom att laminera banden i olika riktningar i olika lager [5].
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Bild 8: Roving 24 K
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4.2.3.3Väv
Fibervävar är ett grovt tyg som är vävt av roving. Oftast är det 90 graders 
vinkel mellan rovingtrådarna men andra vinklar förekommer också samt 
vävar som har fibrerna i fler riktning än två. Olika vävtekniker används 
beroende på hur tät väven ska vara, om den ska kunna läggas över 
dubbelkrökta ytor och i vilken eller vilka riktningar fibrerna ska ligga. 
Det finns även väv i form av strumpor för bl a rörtillverkning och 
ögleväv för att väven ska fästa i skumkärnor som skummas vid 
laminattillverkningen. Bild 9 visar en kolfiberstrumpa.

Väv används vid tillverkning av produkter för mindre specifika ändamål 
men det går naturligtvis att skräddarsy produkter med specialanpassade 
vävar och/eller förstärkningar av roving eller enkelriktad väv [5].

4.2.3.4Pre-preg
Pre-preg kommer från engelskans ”pre-impregnated” och innebär att väven är förimpregnerad med 
en matris. Pre-preg finns som både som väv och UDR. Den måste förvaras kallt för att inte matrisen 
ska börja härda innan användning. Härdning sker sedan normalt i en autoklav eller ugn för att uppnå 
full hållfasthet efter formning [15].

4.3 Modern stavtillverkning
Nedan diskuteras några tillverkningssätt för stavar som används idag.

4.3.1 Rullning
Enligt Tom Zhou, som är tillverkningsansvarig för Skigo i Kina, kan rullning av stavar göras med 
två olika huvudmetoder, wet bath impregnation och med pre-preg väv.

Wet bath impregnation innebär att enkelriktade fibrer eller en vävd fiberduk rullas på stavformen i 
olika lager. Därefter doppas staven i ett epoxybad eller så stryks epoxyn på. Viktigt är att alla lager 
väts ordentligt. Därefter hettar man upp staven i en ugn så det härdar. 

Rullning med pre-pregväv sker på samma sätt som ovan med skillnaden att epoxyn redan finns i 
väven. Staven behöver alltså bara rullas och sedan härdas i ugn. Det betyder att 
tillverkningsprocessen går betydligt snabbare i och med att flera moment försvinner och dessutom 
blir det inget överskott av epoxy som måste tas om hand. Detta är därför den vanligaste 
tillverkningsformen som används när stavarna rullas.

Efter härdningen avlägsnas stavformen från röret, slipas för att få en jämn yta och lackas.

9

Bild 9: kolfiberstrumpa
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4.3.2 Formsprutning
Formsprutning är en mindre använd metod för att tillverka stavar. En anledning är att kostnaderna 
blir höga. Vid formsprutning sprutas en blandning av epoxy och korta fibrer in i en form som sedan 
hettas upp så epoxyn härdar [16]. Fibrerna i röret har ingen speciell orienteringsriktning i stavröret 
vilket minskar fördelen med fiberanvändning men fördelen är att stavrören får en väldigt jämn 
kvalitet och bra ytfinish direkt.

4.3.3 Formgjutning
Det finns flera olika sätt att gjuta ett stavrör på men de två sätt som passar till längdskidstavar är 
VARTM, Vacuum-Assisted Resin Transfer Molding,  och Bladder moulding.

VARTM innebär att fibrerna först placeras i en sluten form, sedan byggs ett vakuum upp samtidigt 
som epoxyn sugs in i formen och fyller alla hålrum. Formen hettas upp och härdar staven [16].

Bladder moulding innebär att man lägger en förimpregnerat väv i en slutenform där man sedan i 
mitten blåser upp en ballong som pressar materialet mot kanterna och formar röret som sedan 
härdas med värme [16].

Båda metoderna ger en bra ytfinish direkt men är liksom formsprutning dyra per del. Fördelen med 
formgjutning är att fibrernas egenskaper kan utnyttjas bättre då de kan läggas i önskad riktning.

4.3.3.1Stavtillverkning
Enligt Tom Zhou bygger Skigo sina stavar genom rullning med pre-preg kolfiberväv av 
enkelriktade fibrer. Väven skärs till rätt form så staven får de egenskaperna man söker. De tillskurna 
vävarken läggs i 6 lager med de olika lagrens fibrer i 90º vinkel mot varandra och rullas därefter 
runt en stavform med det yttersta lagrets fibrer i axiell riktning. En krympplast lindas runt staven 
som läggs i en ugn där epoxyn härdar i ca 30 minuter. Formen avlägsnas från det färdiga 
kolfiberröret och krymplasten slipas bort så staven får en jämn yta och till sist läggs rätt design på, 
se Bild 10.
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5 Metod
Inför projektet köptes stavar från Team Sportia i Jönköping in. Rören numrerades för att kunna 
följas genom hela projektet. Trugor, handtag och rör jämfördes mellan de olika stavarna som de 
levererades och därefter kapades rören till rätt längd. En genomgång i litteraturen om testutrustning 
för stavar genomfördes men inget liknande hittades, därför konstruerades en egen testutrustning. En 
kartläggning av vad elitskidåkare efterfrågar angående stavar genomfördes och därefter testades 
stavarna och prototypstavar konstruerades.
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Bild 10: 1. Stavform 2. Maskin där stavarna rullas 3. Form med lindade 
fiberark 4. Inplastningsmaskin 5. Rullade stavar 6.Härdade stavar 7. Slipade  
och grundade stavar 8.Väntrum inför lackering 9. Designen läggs på staven 
10. Klara stavrör
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5.1 Vad efterfrågas av eliten
Ett antal frågor skickades via e-mail till aktiva elit- och elitsatsande åkare angående utformningen 
och de viktigaste delarna på staven och hur den skall upplevas för att åkaren skall trivas bäst med 
staven. Frågorna återfinns i bilaga 2.

5.2 Testutrustning
Testinstrumentet är egenkonstruerat och döpt till ”Nordic-Pole Bending Machine” (NPBM), se Bild
11. Den består av en ram av kvadratiska stålrör. På ramen sitter det en släde som förflyttar sig längs 
ramen med hjälp av en gängstav som drivs av en skruvdragare.

Staven fästes med en rem från handtaget i en bygel på släden, 
detta för att simulera ett drag i kontrollremmen. Trugan ersätts 
av en skruv med rund skalle och diametern på skruven 
varieras med tejp så den passar hålet i staven. Spetsen vilar i 
ett koniskt hål för att ge den frihetsgrader i rotation men låsa i 
translation. För att kunna läsa av utböjningen på valfritt ställe 
är tre flyttbara mätskalor med 0,5 mm noggrannhet monterade 
hängande ovanför staven, se Bild 12. För att utläsa kraften 
som läggs på staven sitter det en trycksensor från KTOYO co. 
Ltd, Korea av modell ”One K Toyo 333A load cell” som 
registrerar tryckbelastningen i botten på testinstrumentet, se 
Bild 11. Trycksensorn kalibrerades innan testerna med en 25 
kg precisionsvikt från Eleiko. Signalbehandlare till 
trycksensorn är MuscleLab 4010 unit från Ergotest Innovation 
a.s., Porsgrunn, Norway med tillhörande mjukvara MuscleLab V.8 för Windows.
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Bild 12: Sekretess

Bild 11: Detta är NPB-maskinen där stavarnas utböjning mäts.
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5.3 Testgenomförande 
För utvärdering av NPB-maskinen och för att kunna lägga upp testtillfällena på ett strukturerat och 
problemfritt sätt utfördes preliminärtester. I preliminärtesterna användes en billigare Tecno pro stav 
med glas- och kolfiberblandning och en Swix CT1 med 100% kolfiber. Både knäckning och 
utböjning genomfördes. Huvudtestningen av utböjning genomfördes i tre omgångar, första 
omgången genomfördes 110417, andra 110418 och den tredje 110518. Knäckningstesterna 
genomfördes 110518.

5.3.1 Vikt, längd och tyngdpunkt
Stavarna vägdes på vågen, en Sartorius B 310, i det skick de levererades. Stavarnas längd mättes 
med ett måttband av stål från spetsen upp kanten på främre delen på handtaget precis under 
kontrollremmens fästkil. Tyngdpunkten mättes genom att balansera staven på en 2 mm bred 
aluminiumprofil och sedan markera balanspunkten med en penna och därefter mäta från spetsen 
med måttbandet. Staven plockades därefter isär i delar och de vägdes var för sig. Rören vägdes och 
mättes för längd och tyngdpunkt före och efter kapning till testlängd. En teoretisk minsta vikt 
räknades ut från de lättaste delarna från varje märke.

5.3.2 Pendelvikt
För att mäta pendelvikten på stavröret borrades ett hål i ett av handtagen som sedan monterades på 
den stav som skulle mätas. I hålet sattes en metallaxel som staven kunde rotera fritt runt. Axeln 
vilade vågrätt på två klossar och spetsen på staven vilade på vågen. Staven hade en liten vinkel från 
horisontalplanet så enbart spetsen vidrörde vågplattan, se Bild 13.

5.3.3 Utböjning
Krafter över 300 N per stav har uppmätts vid dubbelstakning i tester [17]. Dock kan kraften snabbt 
öka och närma sig större delen av hela kroppsvikten om skidåkaren tappar balansen och försöker 
rädda sig med staven. Ett annat problem är att få staven att hålla bättre vid t ex större masstarter när 
staven är under belastning och andra åkare trampar på den eller att slag mot staven kan uppkomma. 
Därför bestämdes att testa utböjning upp till 550 N. 

Försöken genomfördes i NPBM:n och på varje stav gjordes tre mätningar vid åtta olika krafter, 10, 
100, 200, 300, 400, 450, 500 och 550 N. 10 N användes som utgångspunkt och differensen mellan 
startvärde och värdet vid respektive kraft räknades som stavens utböjning. Utböjningen lästes av vid 
1/4, 1/2 samt 3/4 av stavrörets längd.
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Bild 13: Utförande av pendelvikts mätningar
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Rören var kapade i två olika längder, 150 och 155 cm. För att göra dessa tester så likvärdiga som 
möjligt användes två olika handtag. Ett av märkena hade andra mått på stavröret måste därför 
använda originalhandtaget som har likvärdig form som de andra märkenas handtag. Stavarna mättes 
med sitt märkestryck framåt.

5.3.4 Knäckning
För att kunna följa hela händelseförloppet vid knäckning och mäta utböjning vid 
knäckningsögonblicket filmades försöken med en höghastighetskamera av modellen Olympus i-
speed TR. Den var inställd på att lagra 2000 biler/sekund i upplösning 1280 x 1024. De 10 olika 
stavarna som testades monterades i NPB-maskinen på samma sätt som i utböjningstesterna men 
utan de hängande mätskalorna. Hjälp med kamerautrustning och ljussättning tillhandahölls av 
Mikael Swarén från Nationellt Vintersportcentrum i Östersund.

Gängstaven drevs av en Bosch skruvdragare med en angiven maxhastighet på 800 varv/minut. 
Testerna påbörjades vid ett tryck på mellan 3-10 N och sedan kördes borrmaskinen på max tills 
staven gick av. Höghastighetskameran stoppades manuellt så nära efter knäckningen som möjligt. 
Mätvärdena från kraftsensorn gjordes om till grafer. För att kunna utvärdera hur de olika stavarna 
knäcktes studerades filmen från höghastighetskameran i knäckningsögonblicket.

5.4 Prototyptillverkning
I detta avsnitt beskrivs material till, och arbetsgång för, 
prototyptillverkningen av stavrör. Kolfiberstrumpa och -roving samt epoxy, 
krymptejp och släppmedel beställdes från www.carbix.se. Bild 14 visar 
krymptejpen som användes

5.4.1 Form
En stavform beställdes från Östersunds industriverktyg. Formen är ett solitt stålrör med en diameter 
i överkant på 14mm och 7 mm i spetsen. Formens konade del är 50 cm lång. Formen slipades i 
axiell led till en slät yta för att kolfibrerna som utformar stavröret skulle släppa lättare. Se Bild 15 
för utformning.

5.4.2 Släppmedel
Släppmedlet som inköptes var Formula 5 release wax med vilket stavformen preparerades enligt 
instruktionerna på burken.
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Bild 15: Mått stavform

Bild 14: Krymptejp

http://www.carbix.se/


En jämförande studie av längdskidåkningsstavar avseende pendelvikt, vikt och styvhet

Andreas Karlsson, Mikael Therell       11-05-31

5.4.3 Matris
Epoxyn var av fabrikat Nils Malmgren och hette NM laminering 650. Det är ett epoxysystem med 
hög modul och hållfasthet samt låg viskositet för bra vätning av fibrerna.

5.4.4 Fiber  
Kolfiberstrumpan hade diameter på 18 mm och vikt 18,1 g/m vid 45° vinkel på fibrerna. Rovingen 
med namn UNS 800 hade specifikationer enligt Tabell 1.

Tabell 1: Specifikationer på rovingen som användes i prototypbygget

Specifikationer roving UNS 800
E-modul 395 GPa
Draghållfasthet 4560 MPa
Brottöjning 1,1%
Densitet 1,79 g/cm³
Fiberantal 24 K
Vikt 0,8 g/m

Rovingen var alltså av typ HM och strumpan antogs vara SM i avsaknad av specifikationer.

5.4.5 Prototyp 1
Stavformen lindades först med 5 varv roving i stavens längsled och sen 2 
lager kolfiberstrumpa ovanpå det, se Bild 16. Strumpan sträcktes ordentligt 
och hängdes sedan upp med spetsen neråt. Efter det blandades epoxy enligt 
instruktionerna som arbetades in ordentligt med händerna (handskar 
användes) för att det skulle väta kolfibrerna helt. När epoxyn var inarbetad 
och överflödig epoxy borttagen lindades staven med krymptejp. Den fästes 
med vanlig maskeringstejp i spetsen och i toppen. Krymptejpen värmdes 
därefter med en värmepistol och hela staven sattes in i ett värmeskåp i 90°C i 
90 minuter.

15

Bild 16: Pådragning 
av kolfiberstrumpa
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5.4.6 Prototyp 2
På prototyp nummer 2 användes en annan metod för att dela ut de enkelriktade 
fibrerna runt hela staven och inte bara på bak och framsidan i stavens böjriktning. 
I stavens ändar fästes fördelare som såg till att fibrerna hamnade med ett jämt 
avstånd runtom formen, se Bild 17. Rovingen lindades 16 varv längsmed staven. 
Ovanpå det fördes sedan 2 lager av kolfiberstrumpan på. Epoxy och krymptejp 
påfördes på samma sätt som prototyp 1.

6 Resultat

6.1 Vad efterfrågas av eliten
Konfidentiellt

6.2 Mätdata för stavar 
Här under presenteras samtliga modellers längd, vikt, tyngdpunkt och pendelvikt.

6.2.1 Längd
Konfidentiellt

6.2.2 Vikt
Konfidentiellt

6.2.3 Tyngdpunkt
Konfidentiellt

6.2.4 Pendelvikt
Konfidentiellt

6.3 Mätdata för tillbehör
Här följer mätdata på de olika delarna, trugor, handtag och kontrollremmar, som är monterade på 
stavarna vid leverans

6.3.1 Trugor
Konfidentiellt

6.3.2 Handtag
Konfidentiellt
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Bild 17: 
Rovingen lindas  
på prototyp 2. 
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6.3.3 Kontrollrem
Konfidentiellt

6.4 Preliminärtester
Konfidentiellt

6.5 Utböjning
Konfidentiellt

6.6 Knäckning
Konfidentiellt

6.7 Märke 1 
Konfidentiellt

6.7.1 Märke 2
Konfidentiellt

6.7.2 Märke 3
Konfidentiellt

6.7.3 Märke 4
Konfidentiellt

6.8 Prototyper
Här presenteras resultatet av prototyptillverkningen.

6.8.1 Prototyp 1
Staven visade en väldigt dålig styvhet i sidled men i tänkt böjriktning blev staven betydligt styvare. 
Utböjningen vid drag i kontrollremmen skedde först framåt men vid relativt låg kraft böjde sig 
staven åt sidan istället. Staven vägde 55 g/m inklusive krymptejpen då den ej slipades bort och hade 
en lätt oval form. Den hade dålig hållfasthet och gick vid en ovarsam böjning över knäet.

6.8.2 Prototyp 2
Den andra staven blev betydligt styvare än första prototypen. Den hade dock inte samma styvhet i 
alla riktningar trots försök till jämn lindning. Staven fick en ytterdiameter på 10 mm i spetsen och 
16 mm vid handtaget vilket är ett standardmått på alla runda stavar. Stavrörets vikt var 70 g/m varav 
63% kolfiber och 37% epoxy.
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7 Slutsatser och diskussion
Metoden som användes i projektet ger svar på de frågor som ställts. Vissa delar ger svar med bra 
precision och andra delar har många felkällor och kanske inte är mätt med helt rätt metod. Nedan 
diskuteras de olika delarna, felkällor och vad som kan förbättras.

7.1 Pendelvikt och tyngdpunkt
När vi skulle mäta pendelvikten frågade vi oss själva vad pendelvikten egentligen är på en stav och 
hur den ska mätas. Vi kom fram till att pendeln för en stav inte är precis densamma som om man 
slår upp tröghetsmoment i en formelsamling utan det skulle kunna gå och göra ett helt projekt bara 
kring rörelsemönstret. Det skulle visserligen gå att räkna ut tröghetsmomentet på en stav genom att 
mäta pendeltiden för staven och sedan använda Formel 1 nedan för att räkna ut tröghetsmomentet 
kring handtaget.

Formel 1: Beräkning av tröghetsmoment  
vid känd pendeltid

Det största problemet med det sättet är troligen luftmotståndet eftersom stavarna är så lätta och har 
förhållandevis stor frontalarea. Det skulle ge lättare eller längre stavar en längre pendeltid och då ett 
förhållandevis högre tröghetsmoment än en tyngre respektive kortare stav. Vi valde därför att mäta 
vikten längst ut på staven för att få ett lättförståeligt resultat som är enkelt att jämföra och dessutom 
enkelt att få fram.

Vi gjorde mätningarna utan trugor eftersom det ger pendelvikten på rören, som är enkel att jämföra 
mellan olika märken. Adderas sedan vikten av trugan, som också är enkel att väga och jämföra 
mellan olika märken, fås stavens pendelvikt. Handtaget påverkar naturligtvis pendelvikten men 
skillnaden mellan att använda handtag eller inte, är större än skillnaden mellan att använda olika 
handtag. Vi ansåg därför att den bästa lösningen för att mäta pendelvikten var att använda ett 
handtag som passar alla rören som ett referenshandtag.

Tyngdpunkten är ett dåligt mått på pendelvikten då en tung stav med högt belägen tyngdpunkt kan 
ha högre pendelvikt än en lätt stav med lågt belägen tyngdpunkt. Tyngdpunkten på en stav bör dock 
ligga högre upp än 50% av stavens längd, mätt från spetsen, om pendelvikten skall minimeras.

Felmarginalen på tyngdpunktsmätningen är dock förhållandevis stor. Den ligger delvis i kanten som 
staven balanserades på, delvis i markeringen och delvis i måttbandet samt avläsningen av 
detsamma. Det är dessutom svårt att avlägsna precis allt lim för truga och handtag från röret. Det 
ger uppskattningsvis en felmarginal på ± 5 mm. Det är inte tillräckligt mycket för att påverka 
resultaten i någon större omfattning men det är en omständlig procedur för att få ett resultat som 
säger väldigt lite om stavens egenskaper.

Felmarginalen för pendelviktsmätningen är betydligt mindre. Limmet uppe vid handtaget påverkar 
antagligen endast med något hundradels gram och limmet som var kvar i spetsen varierar inte med 
många tiondels gram mellan de olika stavarna. Det ger alltså ett tillförlitligt resultat vid användande 
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av en bra våg och det är väldigt enkelt att genomföra mätningarna.

Vid framtida undersökningar av, vad som av skidåkare kallas, pendeln är det viktigt att först 
fastställa vad det är för egenskaper som är viktiga att mäta. Pendelvikten är troligen bara en del av 
pendeln och det kan vara så att pendelvikten är ett för enkelt mått för att beskriva pendeln. Är 
masströghetsmomentet därför viktigt att räkna ut bör pendeltiden mätas i vakuum för att minska 
luftmotståndets inverkan. Luftmotståndet vid åkning gör att staven rör sig något långsammare med 
en lägre pendelvikt än motsvarande stav med högre pendelvikt, är det önskvärt eller är en snabbare 
pendelrörelse att föredra? Pendeln verkar vara en komplex egenskap hos stavar och den framhålls 
också som viktig så det är en viktig del att forska vidare på inför framtida stavkonstruktioner.

7.2 Vikt
Vägningen har få felkällor om staven vägs med tyngdpunkten på mitten av vågskålen och en bra 
våg används. Felmarginalen i det fallet blir så liten att det knappast påverkar valet av stav eller 
möjligheten att jämföra olika stavar med rimlig precision. Största felkällan är troligen limmet som 
kan ge några grams skillnad om det inte tas bort.

Med tanke på hur lätta stavrören är idag så är det knappast de som bör vidareutvecklas för att sänka 
stavarnas vikt. Stavrören bör vidareutvecklas med fokus på högre styvhet och lägre pendelvikt, med 
bibehållen rörvikt. Det är istället i handtagen som den stora viktbesparingspotentialen finns. Frågan 
är om det verkligen behövs så mycket handtag som det är på stavarna idag. Kan det inte räcka med 
ett tunt lager kork runt röret och en minimal infästning av kontrollremmen?

7.3 Styvhet
Att mäta utböjningen och knäckkraften gav värdefull information om stavarnas styvhet.

Hur mycket kraft ska en stav klara för att vara tillräckligt styv? Högsta uppmätta kraft som 
uppmätts vid dubbelstakning, som vi har funnit, är 346 N vilket var 42% av den personens 
kroppsvikt på 83 kg [17]. Det är troligen inte omöjligt att vissa åkare kommer upp i ungefär halva 
kroppsvikten i tävlingssituationer vilket för stora åkare betyder krafter kring 450-500 N. Tunga 
elitåkare är dessutom ofta långa vilket betyder långa stavrör och tyvärr blir stavrören svagare om de 
är längre. I stavlängder under 150 cm, alltså rörlängder under ca 140 cm är styvheten troligen 
tillräcklig för de flesta åkare oavsett stav. Då bör staven väljas på andra egenskaper än styvhet. 
Långa, tunga åkare bör däremot försäkra sig om att staven är styv nog för deras behov.

7.4 NPB-Maskinen 
Det egenkonstruerade och, för projektet, tillverkade testinstrument NPBM som användes för 
styvhetstesterna visade sig fungera bra för ändamålet. Det bör dock tänkas på att den inte är 
validerad eller reliabilitetstestad. Det går att göra ett helt eget projekt bara att utveckla den till ett 
bra och enkelt mätinstrument för stavar. Nedan följer en lista på möjliga felkällor samt förbättrings 
punkter:

• Utböjningen kan ske utanför det tänkta utböjningsplanet. Det ger visserligen information om 
stavens konstruktion är homogen eller inte men påverkar utböjningsresultatet.
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• Mätskalorna är inte helt stabila. Det gäller både den hängande mätskalan och de, på 
mätstängerna, glidande mätklossarna. Det kan troligen ge fel i mätningen på några 
millimeter.

• Mätskalorna är svåravlästa. Dessa bör göras tydligare för snabb avläsning och för att minska 
risken för felavläsning. Det bästa vore en mätanordning som läser av med hög noggrannhet 
över hela staven och sparar resultatet direkt i en datafil.

• I princip omöjligt att hitta maxpunkten för utböjning. Bättre noggrannhet krävs för 
mätningen. 

• Tillverkningsnoggrannhet av NPBM. Påverkar inte repeterbarheten av testningen men dock 
hur exakta mätresultaten är. NPBM är tillverkad för hand av mindre skickliga svetsare. En 
vidareutveckling av NPBM bör ske med bättre tillverkningsmetoder.

• Dragremmen och kraftsensorn ligger är på samma nivå vilket borde vara bra men det medför 
också att staven inte ligger horisontellt. Om det påverkar mätresultaten bör undersökas.

• Olika handtag till olika stavar. En upphängning som inte påverkas av formen på stavröret 
bör finnas för bättre resultat. Vi använde oss av två olika handtag Märke 2 till Märke 
2staven och Märke 3 till resterande stavar.

• Dragkraften hamnar längre bakåt än där stavröret slutar. Pga av handtagen blir den effektiva 
mätlängden alltså några cm längre än stavrörslängden vilket påverkar utböjningen.

• Mäter inte förkortning av staven från start till staven knäcks. Ett enkelt sätt att få fler 
mätvärden är att lägga till en mätskala som mäter förkortning. Det ger troligen ett säkrare 
resultat om det finns resultat som gör det möjligt att jämföra både utböjning och förkortning.

• Drivningen är inte jämn med varierande last. En kraftigare motor som behåller samma 
varvtal även när krafterna varierar och med ett känt varvtal bör användas. Detta för att öka 
repeterbarheten av testerna.. 

• Svårt med rätt kraftpåläggning pga krypning. Kraftsensorn visar att kraften ej håller sig 
konstant utan sjunker vid vila. Troligen är det dragremmen eller handtaget som ger upphov 
till krypning men det kan inte, i dagsläget, uteslutas att det inte är själva staven.

• NPBM kan inte användas till alla längder av stavar. Maskinen kan användas till stavrör som 
är upp till ca 155 cm. Det räckte till för det här projektet men med tanke på att det är de 
längsta stavarna som används av de tyngre åkare bör det gå att mäta längre stavar.

• Ska det gå att mäta hela stavar istället för bara stavrör?

7.5 Sensor
Utrustningen som användes för kraftmätning lagrade 100 mätningar/sekund. Det bedömdes som 
tillräckligt för våra tester men vid snabbare knäcktester bör man överväga och välja en snabbare 
programvara som kan göra flera lagringar.
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För att få tillförlitliga resultat är det viktigt att sensorn är kalibrerad i samma temperatur som vid 
testerna och att den även har den temperaturen vid testtillfället. Temperaturskillnad mellan luft och 
den sortens sensor som användes ger materialutvidgning eller -ihopdragning som påverkar 
mätresultatet.

Sensorn var monterad i höjd och linje med dragremmen på staven för att få en så liten radiell 
kraftpåverkan som möjligt. Är det bäst att lägga upp testet så eller blir det mer tillförlitliga 
utböjningsresultat om staven är helt vertikal och en liten radiell kraftkomposant tillåts.

Något annat att tänka på vid framtida tester är om, och hur, tester med trugan på staven ska utföras. 
Trugans kraftupptagningscentrum ligger offset bakåt från stavrörets spets och dessutom är den inte 
en stum förbindelse mellan snö och stavrör. Hur ska ytan mellan sensor och stav vara utformad för 
att ge relevanta resultat och bör en sensor som även mäter radiell komposant användas?

7.6 Inspelning av knäckning 
Kameran som användes lagrade vid testtillfället 2000 bilder per sekund, vilket räckte för de studier 
som filmerna användes till. Inspelningen av knäckningen gjordes för att kunna analysera hur staven 
knäcktes samt att studera stavens maxutböjning. Precis i knäckögonblicket blev bilderna lite 
suddiga pga den snabba knäckningen men det anser vi inte påverka resultatet i den omfattningen att 
en snabbare inspelningshastighet är nödvändig. Finns möjlighet till snabbare inspelning bör det 
vägas in att analysen av materialet troligen tar längre tid vilket kanske inte är är värt merarbetet.

Skalan i bakgrunden på NPBM användes för att mäta den maximala utböjningen. Det är en metod 
som inte är exakt då det blir ett vinkelfel mellan skalan och kameran. Dessutom böjer sig inte alla 
stavar i samma plan vilket även där ger ett fel. Det ger dock en hyfsad uppfattning om den 
maximala utböjningen vid knäckningen.

7.7 Prototyper
Att göra bakgrundsstudier på hur stavarna byggs i dag visade sig vara svårt, inte ens Skigos 
tillverkare som vi ändå har direktkontakt med ville släppa på allt för mycket information. Det visade 
sig till och med vara svårt att få reda på vilket tillverkningsätt som används av de olika tillverkarna, 
alltså om man rullar, sprutar eller gjuter sina stavar. Endast ett märke svarade på det mail som 
skickades ut med enkla frågor om tankar bakom stavkonstruktionen och tillverkningssätt.

7.8 Framtida studier
I fortsatta studier är det intressant att utföra mätningar av vibrationer vid stavisättning och hur det 
påverkar hållbarhet och känsla i staven. Hållbarhet vid ett slag eller tryck från sidan på staven när 
den är under tryckbelastning och hur hållfastheten ska kunna ökas i dessa situationer är ett annat 
uppslag. Det skulle även vara bra att göra FEM-analyser på stavens konstruktion för att optimera 
stavens hållfasthet.
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