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Abstract

Why do curling stones curl?
A study of the complex tribo system of curling.
The tribo system ice-curling stone was investigated in order to understand
the mechanisms behind the stones’ behaviour on the ice sheet. The problem
with non-identical stones should also be addressed.
The stone curls, that is, its sliding path deviates from a straight line to the
right for a clock-wise rotation and to the left for a anti-clock-wise rotation.
Several mechanisms to explain this behaviour have been proposed over the
years but none has been successful.
By carrying out experiments at the local curling rink and studying silicon
castings of ice- and stone-surfaces with scanning electron microscopy and
vertical scanning interferometry, it has been decided that the curl is not due
to dry friction, ice-debris or the difference in friction on the left and right
side of the stone. The side force comes from the fact that the friction is
higher at the back of the stone than at the front.
The contact between stone and ice is never completely dry, nor in the hydrodynamic lubrication regime. It is probably a combination of hydrodynamic
lubrication and a contribution from mechanical scratching of the ice. The
coefficient of friction depends upon the velocity, from 0.01 for velocities
around 1 m/s to higher values for lower velocities.
It is not possible to make identical stones, that is identical glide band structures out of Blue Hone granite, since its composition is too inhomogeneous
and its grain size is too course. It is recommended to use an amorphous or
very fine grained material, at least in the surface of the glide band.
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2.1.4 Stenens rörelse . . . . . . . . .
2.2 Nomenklatur . . . . . . . . . . . . . .
2.3 Tribolgiteori . . . . . . . . . . . . . . .
2.4 Litteratur kring isfriktion . . . . . . .
2.5 Litteratur kring curlingproblematiken

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

3
3
3
4
4

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

5
5
5
6
7
8
10
10
11
15

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

17
17
19
19
20
21
22
22
22
22
23
23
24

3 Experiment
3.1 Analysinstrument . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2 Stenen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.1 Sammansättning . . . . . . . . . . . . . .
3.2.2 Glidytan och dess alternativa preparering
3.3 Isen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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4.2.1 Framväxt . . . . . . . . . . . . . . .
4.2.2 Nypreparerad is i möte med sten och
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Kapitel 1

Introduktion
1.1

Tribologi och curling- hur hör det ihop?

Curling är en sport med anor ända tillbaka till 1500-talet. Sporten har
länge varit populär i Sverige, särskilt på senare år med stora framgångar
i internationella tävlingar. Utvecklingen går mot att sporten allt mer blir
en precisionssport där repetitivbarheten är ett måste. Samma typ av is
och sten ska möta spelarna varje gång och genom hela matcherna. För att
åstadkomma något dylikt måste man veta vad som påverar isen och stenarna samt på vilket sätt. Isen har under en längre tid utvecklats till att bli
exakt (i makroskala) med noggrant reglerad temperatur och luftfuktighet i
hallarna. Turen har nu gått till att ta en närmare titt på stenarna. Hur får
man dessa identiska? Och varför rör de sig som de gör?
Den enda kraft som påverkar en curlingsten i is-planet efter det att den
släppts av spelaren är friktionen mellan stenen och isen. För att förstå
vad som händer mellan dessa ytor gäller det att studera friktionen där den
uppstår: mellan stenen och isen i de reella kontaktytorna. Det är här tribologin kommer in; vetenskapen om friktion, nötning och smörjning. Friktion är
inte en material- utan en systemparameter. Därför måste svaren på frågorna
hittas i systemet sten-is och vad som händer där de möts.

1.2

Syftet med exjobbet

• Att utveckla en förståelse för de bakomliggande mekanismerna till
stenens rörelse på isen. Detta görs bäst där mekanismerna verkar,
nämligen inom de verkliga kontaktfläckarna, på mikronivå.
• Undersöka om stenens glidbeteende kan göras mer likvärdigt för alla
stenar. Är det möjligt att på enkelt sätt mäta stenens glidyta och
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utifrån resultatet förutse stenens bana?
• (Bonus) Varför curlar en curlingsten?

1.3

Angreppssätt

• Litteraturstudie i dels isfriktionsteorier, dels rådande teorier kring
curlens uppkomst.
• Med experiment och olika analysmetoder av is och sten ska kontakten
mellan dessa utredas; hur ser den ut och hur förändras den över tid?
Avgjutningar av sten- och isytor ger möjligheten att studera dessa ytor
i mikroskop. Analyser och experiment görs även på stenmaterialet för
att förstå hur detta ser ut idag och hur det svarar på olika typ av
behandling.

1.4

Uppdragsgivare

Examensarbetet utförs på uppdrag av Svenska Curlingförbundet och är utformat i samarbete med tribologigruppen under institutionen för teknikvetenskaper på Ångströmlaboratoriet, Uppsala Universitet.
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Kapitel 2

Bakgrund
2.1

Spelet curling

Curling spelas mellan två lag bestående av fyra spelare, där varje lag har
åtta stenar till sitt förfogande. Lagen möts på en 45,7 m lång och 5,0 m
bred isbana. Målet för varje lag är att få flest stenar närmast mitten (tee)
av boet. Sten(ar) närmast tee ger en poäng per närmsta sten. Stenarna
sätts iväg med en glidhastighet kring 1 m/s och en lätt rotation, typsikt
mellan 1-3 avslutade rotationer från det att stenen släpps tills dess att den
stannar. Glidsträckan från det att stenen släpps (hoglinjen) till tee är 28
m lång. Varje spelomgång består av att lagens vardera åtta stenar skjutsas
över banan mot boet, poängen räknas ihop och proceduren upprepas åtta
till tio gånger under en match, beroende på spelarnas nivå.
Till sin hjälp att styra stenens bana något har varje spelare en borste
(tidigare med borsthuvuden av borst, men moderna borstar har en slät
syntetdyna som sopyta) som används för att sopa framför stenen. Detta för
att få stenen att glida rakare och en längre sträcka innan curlen kommer,
det vill säga innan stenen förflyttar sig i sidled.
Sammantaget under en match skjutsas kring 160 stenar över samma
isyta, dessutom utstår den spelarnas glid och sopning under de dryga två
timmar som matchen fortgår. Idealt ska trots detta isen inte förändras,
eftersom spelet ska bygga på spelarnas precision och inte hur isen ser ut för
tillfället.

2.1.1

Ispreparationen

Isytan är inte bara fryst vatten, utan prepareras med små vattendroppar,
så kallad pebbel. Fördelaktigen (och alltid i elitsammanhang) används
avjonat vatten. Avjonat vatten fryser vid 0◦ C, med en ökat salthalt skjunker
fryspunkten och isen måste hållas kallare för samma effekt. Eftersom det
alltid sker en viss avdunstning från ytan av vatten, men inte salt, förändras
även iskvaliteten över tid om kranvatten används. Pebbeln minskar ytan
5

stenarna kan glida på vilket gör att det inte krävs någon större styrka för
att få stenarna att glida omkring 30 m.
Temperaturen på isytan hålls vid -4,0◦ C till -3,5◦ C. Strax ovanför ytan
är temperaturen +1◦ C och ungefär 1,6-1,7 m ovanför isytan är luften 7◦ C8◦ C grader varm. Den relativa luftfuktigheten hålls vid 55%. Luftfuktighet
och temperatur kontrolleras noggrant för att hålla daggtemperaturen vid
-4,2◦ C, detta för att förhindra frostbildning på isytan samt avdunstning
från densamme [19].
För att underhålla en curlingis hyvlas den dagligen ned ordentligt, så
kallad kingning, detta för att göra den plan och ta bort den gamla pebbeln.
Därefter appliceras ny pebbel i olika storlekar genom att en person går
baklänges, längs med banan och med en svepande rörelse stänker ut 40gradigt vatten, i en takt så att hela banans längd passeras på 40 sekunder.
Beroende på vattentemperatur och storlek på hålen i munstycket på kannan
som används, åstadkoms olika stor pebbel på isen. Vanligt är att först lägga
ett lager ’x-fine’-droppar (munstycke med en håldiameter på 0,45 mm, 50-65
stycken hål), vilket förväntas ge en täthet av 1,9 pebbeldroppar per cm2 .
Ovanpå första lagret läggs sedan ett lager ’fine’-droppar (håldiameter 0,50
mm, 50-65 stycken hål) med den förväntade tätheten av 1,4 pebbeldroppar
per cm2 .
Pebbeln krossas delvis av stenen när den far över isen, vilket gör att
pebbeln slits ned. För att göra isen jämnare från början och något minska
slittakten, nippas pebblarna. Detta innebär att man går med en mycket
vass hyvel över isen och hyvlar bort det allra yttersta från den pebbel som
ligger högst.

2.1.2

Curlingstenen

I World Curling Federations (WCFs) regelverk anges det inom vilka måttintervall
en curlingsten får vistas, se tabell 2.1. Mått anges även för en representativ
sten från den lokala curlinghallen i Uppsala (Curlingcompaniet AB).
Undersidan av en curlingsten är urgröpt så att den endast glider på
ungefär ett halvt centimeter brett band (glidband). Stenarna prepareras
på fabrik genom att glidbandet får en definierad radie och bredd samt
ojämnhet. Därefter är det vanligt att inköparen av stenen ser till att stenen
’scratchas’ på utprövat (hemligt) vis. Slippapper i 60-80 grids-området är
dock inblandat i proceduren. Vanligt är att stenarna prepareras på både
under och översidan, så att handtaget efter en säsong kan tas bort, stenen
vändas och handtaget sättas tillbaka och på så sätt ha tillgång till en nypreparerad sten. Ett hål är borrat genom centrum av stenen så att handtaget
kan fästas på undersidan med en mutter.
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Tabell 2.1: Tillåtna mått för en curlingsten:

vikt [kg]
höjd [cm]
ytterdiameter [cm]
glidbandsbredd [cm]
innerdiameter glidband [cm]

WCF’s tillåtna mått
17,24-19,96
>11,43
<29,12
0,54-0,80
∼11-12

IK Fyris mått
14,5
28,0
∼0,5-0,6
12,2

Tabell 2.2: Stelningsordning för olika mineral i granit:

1
2
3
4

Silikatunderklass
med silikatstruktur (Si:O)
Inosilikater
Kedjestruktur (1:3)
Tektosilikater
Komplex 3D-struktur (1:2)
Kvarts
3D-struktur (1:2)
Phyllosililkater
Skiktstruktur (1:2,5)

2.1.3

Mineralgrupp:
Pyroxener och amfiboler

Mineral:
Riebeckit

Fältspater

Plagioklas och ortoklas

Kvarts

Kvarts

Glimmer

Muskovit och biotit

Stenmaterialet

Curlingstenar tillverkas, och har alltid tillverkts, i granit. Den granitsort
som anses bäst till glidytematerial är ’Ailsa Craig Blue Hone’. Denna
stensort återfinns endast på ön Ailsa Craig utanför Skottlands västkust,
därav namnet. Numera är ön dock ett naturreservat och stenbrytning är
således inte längre tillåtet. De välansedda egenskaperna Blue Hone besitter är dess höga motståndskraft mot ’pitting’ (frostsprängskador från vatten
som ansamlats i porer) till följd av dess finkornighet. Vanligt är att stenar
tillverkas av en granitsort som kropp varefter en del av botten tas bort och
erstätts med en bottenplatta av graniten Blue Hone. Detta just eftersom
Blue Hone passar bäst som glidyta. Detta gör att även stenar kan restaureras genom att endast byta ut bottenplattan om den skadats.
Granit är en magmatisk, intrusiv bergart främst uppbyggd av olika silikater. Beroende på hur silikattetraedrarna ([SiO4 ]−4 ) binder till varandra och andra ämnen, delas silikaterna upp i underklasser, som i sig kan
delas in i ett flertal mineralgrupper [10]. Under bildningen av bergarten
stelnar de olika mineralerna i olika hastighet. Tabell 2.2 presenterar stelningsförfarandet för mineral som förväntas finnas i Blue Hone. Fältspaten
bildar ofta stora kristaller och får sin färgnyans från olika motjoner. Kvartsen stelnar senare och kornstorleken anpassas till hålrummen [24].
Ailsite (även namngett som riebeckit), (Na2 (Fe,Mg)5 Si8 O22 (OH)2 ) är
7

Figur 2.1: Trefassystemet ortoklas-albit-anortit. Återritad från Best [3]
ett mineral som fått sitt namn från den granitsort som finns på just ön
Ailsa Craig. Mineralet innehåller höga halter järn och lite magnesium [22].
Problemområden hos Blue Hone i curlingssammanhang är de vita fläckar
som består av kalcit. Dessa är särskilt svaga och kan ge stenen gropar som
senare kan leda till ’pitting’.
Fältspatmieralet plagioklas är en fast förening mellan anortit och albit
(Ca(Al2 Si2 )O8 -Na(AlSi3 O8 ) och alkalifältspater är fasta föreningar mellan
albit och ortoklas (Na(AlSi3 O8 -K(AlSi3 )O8 ), se trefasdiagrammet i figur 2.1.

2.1.4

Stenens rörelse

Normala hastigheter som stenarna spelas i är 1-4 m/s. Stenens totala rotation varierar mellan 1-3 varv från släppt sten tills det att den stannat
(motsvarar 0,2-2,7 rad/s med nämnda hastigheter). Stenen förflyttar sig
även i sidled, dvs curlar, upp till 1,2 m. observerat är att:
Om stenen roterar medsols (motsols), curlar den till höger (vänster)
(se figur 2.2).
En sten curlar 0,9-1,2 m.
Curlen är, mellan 1-10 roterade varv från hog till tee, oberoende av
rotationshastigheten [25]
En icke-roterande sten curlar inte.
En polerad sten curlar inte [8].
En fullkomligt slät is får inte stenen att curla [8].
En scratchad sten curlar mer [21].
En ’kingad’ is ger större curl [8].
8

Sopning förlänger glidsträckan.
Den frammåtgående rörelsen och rotationsrörelsen slutar i de allra flesta
fall simultant, vilket förväntas av cylindrar som glider och roterar över is
[14].

9

Figur 2.2: Stiliserad curlingsten i högerrotation.
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2.2

Nomenklatur

Tabell över vanlig förekommande storheter:
Tabell 2.3: Förklaring till använda storheter och dess enheter.
Storhet
FN
Ff
Ar
AN
H
µ
η
v
h
T
p
Q
t
s
a
m
ρ
λ
∆Hf us
c

2.3

Betydelse
last
friktionskraft
reell kontaktarea
nominell kontaktarea
hårdhet
friktionskoefficienten
viskositet
hastighet
tjocklek
temperatur
tryck
värmeenergi
tid
sträcka
acceleration
massa
densitet
värmeledningsförmåga
smältentalpi
specifik värmekapacitet

Enhet
N
N
m2
m2
Pa
Ns m−2
m/s
m
◦ C ibland K
Pa
J
s
m
m s−1
kg
kg m−3
W (mK)−1
J kg−1
J (kg K)−1

Tribolgiteori

Vid statisk kontakt kan den reella kontakten mellan två ytor beräknas med:
Ar =

FN
,
H

(2.1)

där FN är lasten Ar är den reella kontaktarean och H är hårdheten för det
mjukaste materialet (dvs is i curlingsammanhang). Den nominella arean är
helt oväsentlig förutom i vissa extremfall.
Friktionskoefficienten uttrycks som kraften det krävs för att skjuva en
yta dividerat med normalkraften:
µ=

Ff
FN

Vid torr friktion gäller, approximativt,följande:
11

(2.2)

• Ff är proportionell mot FN
• µ är oberoende av FN
• µ är oberoende av AN
• Ff är i princip oberoende av v
Vid smord kontakt kan friktionssystemet delas in i tre olika regimer:
gränsskiktssmörjning, blandsmörjning och fullfilmssmörjning. Om glidningen innebär att ett tillräckligt tryck byggs upp i filmen, så att den kan
separera ytorna helt ifrån varandra befinner sig systemet i fullfilmsregimen.
Om ytorna inte separeras, utan endast väts av smörjfilmen karakteriseras
regimen som gränsskiktssmörjning.
I många smörjningsfall befinner sig systemet i ett mellanområde; delar
av kontaktlasten bärs upp av en smörjfilm och en del av mekanisk kontakt
mellan smörjmedelstäckta ytor. Detta kallas blandsmörjning.
I curlingsammanhang utgörs smörjfilmen av vatten. Isytan skapar, med
hjälp av värme, sitt eget smörjmedel. Mer om detta följer i avsnitt 2.4.
För fullfilmssmörjning kan friktionskraften uttryckas som den kraft som
krävs för att skjuva en vätska:
Ff =

ηvA
,
h

(2.3)

där η är viskositeten för vätskan, v hastigheten och h tjockleken på vätskan.
För fullfilmssmörjning gäller, approximativt följande:
• Ff är proportionell mot v
• Ff är oberoende av FN
• Ff är proportionell mot AN

2.4

Litteratur kring isfriktion

Det yttersta lagret på is är inte helt kristallint, utan består av en vätskeliknande
film [1]. Detta skikt existerar ned till temperaturer omkring −20◦ C. Tjockleken är temperaturberoende och blir tjockare närmare 0◦ C och kan approximeras med ekvation 2.4
h ≈ 94 − 54log(273 − T ),

(2.4)

där h är tjockleken i nm och T temperaturen i K, [12]. För ∼ 0◦ C blir
exempelvis vätskefilmen kring 150 nm, för −2◦ C 78 nm och −10◦ C 40 nm
tjock.
Den friktionsvärme som produceras i den glidande kontakten mellan is
och motyta, smälter isen något och skapar en icke-kontinuerlig smörjande
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(a) Polerad yta

(b) Ojämn yta

Figur 2.3: Olika grad av ytfinhet kräver olika mycket smörjmedel för samma
filmtjocklek.
film som sänker friktionen [4], [5], [15]. Detta ger systemet is-motyta en
låg friktionskoefficient, µ, 0,01 eller ännu lägre värden är inte ovanligt [18].
Last, omgivande temperatur, den hastighet varmed objektet rör sig över isen
samt värmeledningsförmågan för det material som glider mot isen, inverkar
starkt på friktionen [15].
Den exakta tjockleken på den smörjande filmen är svår att mäta, olika
försök har gjorts och har gett mått på 50-250 nm tjocka filmer. Temperatur,
hastighet och olika material vid mätningar inverkar starkt på resultaten,
liksom svårigheter i mätmetoder (som att lyckas tillverka is med samma
egenskaper till varje mätning). I ett system med ett uppmätt µis på 0,03
(PMMA mot is, hastigheter mellan 0,005-0,1 m/s, temperatur −2◦ C), kunde
vattenfilmen bestämmas till att understiga 50 nm, och för en något annorlunda ytfinhet bestämdes densamme till att vara kring 250 nm tjock [11].
Andra har uppskattat filmen att vara kring 100 nm (för T = −2◦ C, v <0,1
m/s) [15].
En faktor som ytterligare påverkar smörjningsgraden och därmed friktionen är ytojämnheten hos objektet. En mycket ojämn yta kräver en större
mängd smörjmedel för att uppnå samma filmtjocklek som en finpolerad yta,
se figur 2.3, då ojämnheterna först måste fyllas ut med smörjmedel innan
samma filmtjocklek kan uppnås.
Matematiska modeller för hur µ ändras med olika parametrar har utvecklats av bla Evans samt Oksanen och Keinonen [5], [20]. Grundat på hur
mycket värme som frigörs och hur den leds genom materialen, visas det att
1
för låga temperaturer är µis proportionell mot v − 2 , för att vid temperaturer
1
närmare 0◦ C vara proportionell mot v 2 [20], se figur 2.4 och 2.5. För mycket
låga hastigheter, v < 0,01 m/s, genereras mycket lite friktionsvärme och en
plastisk plogning av isen, samt en adhesion av densamma, får friktionskoefficienten att bli mycket hög [16]. Med ökande hastighet och temperatur ökar
värmeutvecklingen och vätskefilmen växer till, vilket sänker friktionen. För
höga temperaturer (nära smälttemperaturen 0◦ C) och höga hastigheter, har
vätskefilmen ökat till den grad att den breder ut sig vilket gör att en mycket
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Figur 2.4: Friktionskoefficientens beroende av T för varierande hastigheter
(0,5, 1, 2 och 3 m/s) vid lasten 45 N [20].
större yta måste skjuvas vilket ökar friktionen.
Ekvationer för friktionskoefficientens hastighetsberoende µis (v) har approximerats för olika temperaturer. Aktuella för curlingsammanhang är bl a
1
Penners µ = 0,0080 v − 2 [21], som baseras på energöverföring samt Jensen
och Shegelskis µis = 0,0094 v α , där -0,82 < α < -0,52, baserad på litteratur
kring ämnet [8].
Hårdheten för is varierar beroende på temperatur och under hur lång tid
den mäts. Penner använder sig av 35 MPa för en kontakt under 10−3 s till
10−1 s vid T = -5◦ C, vilket motsvarar den tid en del av stenen är i kontakt
med is när den glider [21]. Bäurle menar att hårdheten för is aldrig kommer
att översiga 20 MPa (för en kontakt under 10−4 -10−3 s) på grund av kryp i
materialet [15].

2.5

Litteratur kring curlingproblematiken

Efter det att stenen släppts av spelaren är det endast friktionskrafter som
påverkar dess rörelse. Teoreier rörande hur friktionen inverkar på stenens
rörelse, varierar.
Redan tidigt 80-tal hävdade Johnston [13] att stenen tippar framåt i
analogi med hur en cylinder på ett torrt underlag rör sig när den roteras och
ges en glidhastighet. En sådan cylinder får en högre normalkraft i främre
delen till följd av att den tippar framåt, vilket även ger en högre friktionskraft, Ff = µFN . Detta får cylindern att förflytta sig i sidled mot cylinderns rotationsrikting, dvs tvärt emot hur en curlingsten rör sig. Johnston
menade att om curlingstenen på samma sätt får en högre normalkraften i
framkant, skulle friktionskoefficienten µis sänkas och således även friktion14

Figur 2.5: Friktionkoefficientens beroende av v vid −5◦ C. v mätt för en 0,09
cm2 stor isyta mot is, vid olika last (10 N, 30 N och 45 N) [20].
skfraften minska i den främre delen av curlingstenen. Assymetrin i friktion
skulle ge en curl till höger (vänster) för en medsols (motsols) rotation, vilket
är vad som observeras. Dessvärre (för Johnston) minskar inte friktionskoefficienten så mycket som teorin kräver. En ökning av trycket p minskar
1
visserligen µis men som µ ∝ p− 4 , vilket ger att friktionskraften ökar som
3
Ff ∝ µp ∝ p 4 [20]. Detta resulterar i att friktionen skulle bli högre i
framkanten på curlingstenen än i den bakre och stenen skulle röra sig åt fel
håll.
Eftersom stenen roterar samtidigt som den glider, uppstår en hastighetsskillnad mellan den högra och vänstra delen av stenen, och därigenom även en
friktionskoefficientskillnad med tillhörande skillnad i friktionskraft (se figur
2.6a och 2.6b). Denny menade på det sena 90-talet att detta faktum leder
till stenens curl [6]. Teorin tillbakavisades då den inte ger någon resulterande
kraft i sidled och således inte kan få stenen att förflytta sig i sidled [17], [16].
I en senare teori menar Denny att systemet sten-is endast upplever torr
friktion. Stenen plogar sig fram genom isen genom att isen krossas av stenen
och ispartiklar fastnar under glidbandet och följer med i rörelsen [7]. Torr,
konstant friktion antas där is-is friktionen antas vara ungefär fyra gånger
så låg som granit-is friktionen. Glaciärforskaren Maeno påpekar i en artikel
från 2010 att ett sådant friktionsberoende för is-is inte har visats [16]. Denny
menar att när ispartiklarna smälter bidrar de inte längre till att sänka friktionen. Att torr friktion är orsaken bakom systemet sten-is låga friktion går
stick i stäv med rådande isfriktionsteorier [4], [15], [20]. Eftersom det visats
att friktionskoefficienten är hastighetsberoende och där mängden vätska initialt sänker friktionen är även de övriga antaganden märkliga.
Shegelski driver i ett flertal artiklar från 1999 till 2004, tesen att en
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(a) Hastighetsvektorer kring en
curlingsten

(b)
Motsvarande
skrafter

friktion-

Figur 2.6: (a) Hastighetsvektorer och motsvarande (b) friktionskrafter för
vissa punkter kring en curlingsten i högerrotation.
vätskefilm bildas och dras runt med stenen [25] [17]. Dels tippar stenen
framåt och smälter isen något mer i framkant, på samma sätt som Johnstons
menade, vilket har tillbakavisats. Shegelski menar vidare att denna effekt är
för liten; friktionsskillnaden mellan bak och framkant måste vara stor. En
vätskefilm bildas under stenen och dras sedan runt, med i rörelsen. Vätskan
dras från bakre delen av stenen och sedan gradvis framåt, varpå i slutet av
rörelsen skulle den främre delen ha en mycket lägre friktion än den bakre
och därför curlar även stenen mest mot slutet. Varför vätskan under stenen
inte skulle fördelas jämt under rörelsen är oklart. Maeno påpekar även att
den mängd vätska det verkar handla om inte har påvisats existera [16].
Penner argumenterar för i en artikel från 2001, att om det existerar en
skillnad i friktion för den främre och bakre delen av stenen skulle den röra
sig så som observerats, men de teorier som framförts ger för liten effekt och
de är oftast rotationsberoende. Penner har en hypotes att friktionskraften
delvis är adhesiv i sin natur, vilket skulle få stenen att vrida sig kring den
långsammare sidan av stenen och att detta skulle vara den primära mekanismen bakom curlen. Dock har ingen modell presenterats som kan bekräfta
eller dementera hypotesen [21].
Den senaste i raden forskare att ta sig an curlingproblematiken är Maeno
som för fram en fysikalisk teori baserad på att en skillnad i istemperatur uppstår i fram- och bakkant av curlingstenen då smältvattnet avdunstar från
det att det skapats av framkanten tills dess att bakkanten möter samma
isfläck. När vatten avdunstar sänks temperaturen för den underliggande
ytan, vilket för is innebär att friktionskoefficienten höjs. Skillnaden i temperatur ger önskad friktionsskillnad.
Maeno garderar sig även med att lösa ispartiklar bildas och fastnar under
stenen på ett oförutsägbart sätt, vilket skulle kunna förstärka friktionsskillnaden. Dessa mekanismer skulle i kombination resulterar i den observerade
curlen [16].
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Kapitel 3

Experiment
Flera experiment utförs på plats i Curlingcompaniet ABs curlinghall i Uppsala, med riktigt preparerad curlingis och med riktiga curlingstenar av god
kvalité. Därefter analyseras och studeras ytor och andra mätdata med en rad
olika analysinstrument på Ångströmlaboratoriet, Uppsala universitet, vilka
presenteras nedan. En avstickare till Kungliga tekniksa högskolan (KTH)
görs även det för användning av ett ytmätningsinstrument.

3.1

Analysinstrument

Pulverröntgendiffraktion (XRD, D8 Advance): Medelbulksammansättningen av ett prov analyseras med röntgen. Eftersom röntgenstrålarna
som lämnar provet kommer från ungefär 1-2 µm djup förutsatter metoden
att en tillräcklig mängd prov och att det är tillräckligt finfördelat används
för att få information om bulkmaterialet. Utgående strålar som uppfyller
Braggs lag detekteras och räknas. Resultatet ger en uppsättning avstånd
som är kopplade till enhetscellens utseende. Varje ämne har en unik uppsättning
cellparametrar och databaser med ämnes cellparametrar gör att ett spektrum kan matchas med ett visst ämne.
Svepelektronmikroskopi (SEM, Zeiss DSM 960A): Ett svepelektionmikroskop har möjligheten att ge en bild av provytan i en rad olika
förstoringar, från 20 till 100 000 gångers förstoring. Elektroner accelereras
mot provytan och kolliderar med densamma varpå elektroner från provet
skjuts ut. I SE-mode (sekundärelektron-mode) detekteras de från provet
utlagna elektronerna vilket ger en topografisk bild av provet. I BS-mode
(bakåtspridda elektroner- mode) detekteras de från den inkommande elektronstrålen elastiskt tillbakaspridda elektronerna. Det ger möjligheten att
studera vilka ämnen som finns närvarande i ytskiktet då atomer sprider elektroner olika mycket beroende på storlek. Tunga atomer ger ljusare områden
och lättare atomer ger mörkare. Provet måste vara elektriskt ledande, an17

nars laddas det upp när elektroner lämnar provytan, vilket leder till suddiga
bilder. Ickeledande prov beläggs därför med någon metall (palladium/guldblandning (Pd/Au) i det här fallet) för att undvika problemet. Sekundärelektroner
ger information från 5-50 nm djup, bakåtspridda elektroner ger information
ned till 500 nm djup, men har något sämre upplösning.
Energidispersiv spektroskopi (EDS, LEO 440, SUTW-detektor):
EDS ger kvalitativ och kvantitativ kemisk information om provet genom
att den karakteristiska röntgenstrålingen som provet avger vid elektronbestrålning analyseras. Metoden är en ytanalysmetod då röntgenstrålarna som
lämnar provet kommer från omkring 1-2 µm djup. Röntgenstrålningen produceras genom att elektroner accelereras mot provet, slår ut elektroner från
detta, varpå elektroner som ligger längre från kärnan faller ned. Mellanskillnaden i energi avges som röntgenstrålning. Detektorns fönstertyp begränsar
analyserbara ämnen. Med en SUTW-detektor (Super Ultra Thin Window)
är det möjligt att analysera ämnen ned till atomnumemr 5 (B). Med kemisk
kartläggning kan utbredningen av ett grundämne över en yta bestämmas.
Nanoindenter (UNHT CSM Instruments): Hårdhetsmätning med
en Berkovich-diamantspets. Matriser kan programmeras men även möjligt
att manuellt positionera var intrycket ska sättas. Maximal last är 50 mN.
Intrycken kan antingen defineras med avseende på konstant last eller intrycksdjup. Mätdatan presenteras som en kurva över på- och avlastningen
och värden för hårdhet (GPa), last (N) och elasticitetsmodul (GPa) kan
beräknas ur kurvorna.
Ljusoptisk profilometri (WYKO NT 1100): Instrumentet ger mått
på en ytas ojämnhet. Optisk interferens utnyttjas för att mäta ojämnheten
hos ytan. Mätningarna går snabbt och ger en god noggrannhet i vertikalt led
även vid låg förstoring i lateral ledd. För att det ska fungera måste ytan reflektera ljus. Tvära lutningar är svåra att mäta. Den laterala upplösningen
är på 0,2 µm och den vertikala på 10 Å. Vanliga mått på ytans ojämnhet
är Ra-värdet, vilket är profilens aritmetiska medelavvikelse från en medelnivå som bestäms med linjär regression och Rq-värdet är den kvadratiska
medelavvikelsen från en medelnivå. Vitt skilda utseenden på ytor kan ge
samma Ra-värde varför det ofta anses som ett något trubbigt mått.
Laserprofilometri (WINSURF, hemmabygge på KTH): Ett annat
sätt att mäta en ytas ojämnhet är att mäta höjdskillnaden med laser. Lasern
fokuseras på provytan och intensiteten hos det tillbakaspridda ljuset mäts.
Mäter ett 6x6 mm stort område med 101x101 mätpunkter, vilket ger en
lateral upplösning på 60 µm.
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(a) ’A’

(b) ’B’

Figur 3.1: (a): Ailsa Craig Blue Hone stenprov ’A’, (b): stenprov ’B’ (LOM)
Ljusoptiskt mikroskop (LOM): Ljusoptiskt mikroskop med en lateral
upplösning på 0,2 µm. En digital systemkamera är monterad så att mikroskopbilder kan sparas. Vid hög förstoring krävs att ytorna är plana då skärpedjupet
är lågt.

3.2

Stenen

Stenmaterialets egenskaper undersöks för att kunna utröna huruvida någon
alternativ glidytepreparerig är möjlig. Sammansättning kartläggs med XRD
och EDS.

3.2.1

Sammansättning

Två prover av stensorten Blue Hone (prov ’A’ och prov ’B’) analyseras.
Nyansen på stenproverna skiljer sig något åt, se figur 3.1a och figur 3.1b.
En flisa från vardera prov mortlas till ett fint pulver och analyseras med
XRD för att ta reda på om stenens strukturella sammansättning och huruvida den skiljer sig åt mellan prov ’A’ och ’B’ eller ej. Distributionen över ingående ämnen studeras med EDS-mapping. Analys görs dels
över ett mindre område för de båda stenproverna (ca 1 mm2 , 227 gångers
förstoring), dels ett större (några mm2 stort, 46 gångers förstoring) med
accelerationsspänningen 20 kV. Ämnen som inkluderas i analysen är: aluminium (Al), kalcium (Ca), kol (C), klor (Cl), järn (Fe), kalium (K), magnesium (Mg), natruim (Na), syre (O) och kisel (Si).
Kornstorleken hos materialet uppskattas med LOM och SEM.
Nanoindenter: Stenens hårdhet och hårdhetsvariation undersöks med
nanoindentation. Granit är ett naturmaterial uppbyggd av en rad olika
mineral med olika hårdheter. Sedan tidigare är det känt att konventionell
hårdhetsmätning (Vickers) är ett för grovt instrument som inte gör materialet rättvisa (Beste [26]). Hårdhetsmätningen utförs efter Bestes artikel
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(a) Curlingstensundersida

(b) Isavgjutningar

Figur 3.2: Curlingstenens (a) glidband och (b) curlingisen under avgjutning.
där en matris av 3x160 stycken intryck görs i materialet. Spetsen är av
Berkovich diamant-typ. Djupen på intrycken sätts till 1 µm djupa, men i
de fall instrumentets maxlast uppnås innan detta djup blir intrycket grundare. Avståndet mellan intrycken är 25 µm, med 5 s paus innan avlastning.
Innan mätningen poleras proven med diamantpolering (6 µm, 3 µm och 1
µm partikelstorlek) [26].
För att utnyttja instrumentets fulla potential utvecklas mätmetoden
från referensen [26] till att även inkludera en manuellt utplacerad matris av
hårdhetsintryck. Med det inbyggda ljusmikroskopet kan provytorna studeras. Utefter färgvariationer väljs tre områden ut för prov ’A’ och fem
områden för prov ’B’ med 20 intryck per område. Djupet sätts något lägre
för dessa, 250 µm. Ingen paus görs mellan på- och avlastning.

3.2.2

Glidytan och dess alternativa preparering

Glidytan: För att studera glidytan som den ser ut idag samt undersöka
huruvida den kan prepareras på något alternativt sätt, gjuts glidytan av med
Provil novo medium från Heraeus, ett silikonbaserat tvåkomponentsmaterial
(vinylpolysiloxan) (krymper 0,2% under stelning).
Två avgjutningar av glidbandet görs på vardera sida stenen, se figur
3.2a. Det vill säga en nyscratchad yta (Sc1, Sc2) samt en som spelats på
under en säsong (Y1, Y2). Avgjutningarna studeras sedan med WYKO och
i SEM.
Preparering:
Reptest: Ytan på stenprov ’A’ och ’B’ repas med en Rockwell C-spets
(konisk spets där toppen är sfärisk med en radie på 200 µm). Repar med en
konstant last på 40 N under en minut där rephastigheten sätts till 4 mm/min.
Under mätningen mäts lasten FN , friktionskraften Ff och akustisk emission.
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Etsning: Stenproverna etsas med buffrad vätefluorid (BHF) samt koncentrerad vätefluorid (HF, 49%-ig). BHF-sammansättningen är 87,5 vol%: 12,5
vol% ammoniumfluorid (NH4 F):HF (49%-ig). Syran angriper kiseloxiden
genom att syret protoneras varvid Si-O-bindningen försvagas för att sedan
brytas, vilket ger en positivt laddad kiseljon som fluoridjonen kan binda till.
Detta upprepas fyra gånger per kiselatom. Den bildade kiseltetrafluoriden
avgår slutligen:
HF + HO(HO) − (SiO2 )n −→ F (OH) − (SiO2 )n + H2 O,

(3.1)

HF + F (HO) − (SiO2 )n −→ F2 − (SiO2 )n + H2 O,

(3.2)

HF + F2 − (SiO2 )n −→ F3 (SiO) − (HO) − (SiO2 )(n−1) ,

(3.3)

HF + F3 (SiO) − (HO) − (SiO2 )(n−1) −→ HO − (HO) − (SiO2 )(n−1) + SiF4 .
(3.4)
SiO2 (s) + 4HF (aq) −→ SiF4 (g) + 2H2 O(aq).

(3.5)

Den buffrade vätefluoriden etsar långsammare än koncentrerad genom
att ammoniumfluoriden binder upp vätefluoriden:
N H4 F + HF  N H4 HF2 ,

(3.6)

vartefter HF konsumeras förskjuts jämvikten till vänster.
Tre prov av ’A’ och ’B’ (A1, A2, A3, B1, B2 och B3) undersöks genom
att ett av vardera etsas i koncentrerad HF i 10 minuter, NH4 F:HF i 10
minuter respektive NH4 F:HF i 30 minuter.

3.3

Isen

Isen gjuts av i olika tillstånd för att kunna studera dess topografi i mikroskop
(se figur 3.2b).

3.3.1

Framväxt

Efter varje steg i prepareringen (kingning, pebbling lager ett, pebbling lager
två och nippning (för detaljer kring prepareringen se Bakgrund sidan 5) görs
en avgjutning av isytan.

3.3.2

Nypreparerad is i möte med sten och sop

En sten låts passera över nippad pebbel, varefter området gjuts sedan av.
Sopning över nippad pebbel utförs och området gjuts av.
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3.3.3

Väl inspelad is

En väl inspelad is gjuts av direkt efter stenpassage samt efter ihärdig sopning.

3.4

Kontaktytan

Uppskattning från fotografi: Utifrån fotografier av stenpassagen över
nypebblad, onippad is, uppskattas en reell kontaktarea mellan is och sten.
Detta är möjligt då pebblarna krossas lätt av stenen där den far fram, se
figur 3.3. Genom att mäta det område som krossats kan en reell kontaktarea
uppskattas.

Figur 3.3: Fotografi av isen vid bo, vilket är markerat med ett rött band,
därav den röda färgen på isen. De vita områdena är delvis krossad pebbel.

Uppskattning med tryckkänsligt papper: Fuji Prescale Super Low
är ett tryckkänsligt papper bestående av två ark, 100 µm tjocka stycket,
som läggs samman. Trycket som appliceras får därefter färginnehållande
mikrokapslar att spricka i det ena arket. Det andra arkets uppgift är att
framkalla färgen. Beroende på färgintensitet kan tryckfördelningen studeras.
Känslighet för papperet: 0,5-2,5 MPa.
Isens kondition vid experimenttillfället är väl inspelad. Stenen ställs
ned, tas upp och fotas totalt sju gånger med samma papper på. För varje
gång stenen ställs ned vrids den något. Stenen läts även glida ungefär en
stenlängd framåt.
Försöket upprepas med ett annat pappersfabrikat: PressureX. Principen
är densamma som för Fuji Prescale: två papper sätts ihop varav det ena
släpper ut färg över ett visst tryck och det andra framkallar färgen. Tjock-
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leken på papperen är 101,6 µm per papper, med tryckkänsligheten 2,5-10
MPa, vilket är något lägre än för Fuji Presscale.
Isens kondition vid provtillfället är nypreparerad för att sedan göras
väl inspelad. Inspelad kondition åstadkoms genom att en sten förs över
testområdet flertalet gånger, ungefär 30.

3.5

Stenens glidbeteende

3.5.1

Friktionsundersökningar

Mätning av friktionen mellan is och sten: För att mäta friktionens
hastighetsberoende och kunna jämföra med litterarturdata, konstrueras en
stendragare. En likströmsmotor med maximal hastighet av 3000 varv/min
där varvtalet kan styras med spänningsaggregatet används. Motorn används
för att linda upp en fiskelina, vilken är fäst i stenen, runt en pinne som monterats på motoraxeln (Spider Wire 0,35 mm i diameter, styv, klarar laster
upp till 23 kg). För maxhastighet på motorn ger det en draghastighet på
ungefär 1 m/s. Friktionen mäts med en trådtöjningsgivare, kopplad till ett
LabView-program (skiss över uppställningen visas i figur 3.4). Hastigheten
mäts genom att med tidtagarur klocka stenen en känd sträcka.

Figur 3.4: Försöksuppställning för friktionsmätning mellan sten och is.

Scratchad sten jämförs med spelad sten: Studerar mängden snö som
genereras under en nyscratchad sten jämfört med en sten som använts under
en säsong, när de glider över nypebblad (ej nippad) is.
Borsttest: En borste där borstytan modifierats för att repa isen testas.
Ytan består av en skidbelagsslipduk från SWIX, med aluminiumoxid som
polermedel. Två stenar skjutsas iväg simultant och specialborsten brukas
framför den ena.
Tejptest: Med maskeringstejp under stenen höjs friktionen lokalt. Olika
stora delar av stenundersidan täcks av tejp vartefter stenes glidbeteende
observeras.
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3.5.2

Experiment för att utvärdera hypoteser

Snö/is-partikelgenerering: Hypotes: Snö- och ispartiklar kan fastna
under stenen och påverka friktionen. Försöken utförs med två stenar (S1 och
S2), en experimentsten och en referenssten. Stenarna skjutsas iväg simultant
med hjälp av en träram med handtag. Tre olika försök genomfördes:
• Genom S1 placeras en stålpinne (vikt 159 g) där undersidan täckts
med slippapper, grovlek 60 grid. Som tyngd ovanpå pinnen läggs tre
olika metallcylindrar (sammanlagd vikt 547 g). Båda stenarna skjutsas
sedan iväg. Tyngderna tas sedan gradvis bort och försöket upprepas.
• S1 låts köra över en ’snövall’, ett band av snö cirka två centimeter
brett och en centimeter högt. Testet upprepas även men med rotation
på stenarna.
• Några matskedar snöpartiklar hälls ned genom urgröpningen i stenen
som sedan skjutsas iväg.

IR-kamera: Utifrån en filmsekvens där en kanadensisk forskare, Thomas
R. Jenkyn (University of Western Ontario), undersökt sopeffektiviteten hos
curlingspelare och deras borstar med hjälp av att filma processen med IRkamera, uppkom hypotesen att stenen kyler isen när den rör sig över densamma. Främre delen av stenen skulle då möta varmare is än den bakre
delen av stenen. På grund av friktionens temperaturberoende skulle detta
innebära en lägre friktion fram än bak på stenen vilket är den effekt som
söks.
Stenar har dagen innan placerats på olika platser i hallen för att temperera dessa. En placeras på sargen bredvis banan (ca 20 cm ovanför isytan)
och en placeras på ett bord i hallen (ca 70 cm ovanför isytan). Filmar en
normalkall sten under glidning och stillastående samt de två uppvärmda
på samma sätt med IR-kamera för att se hur isen och stenarna påverkar
varandra.
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Kapitel 4

Resultat
4.1
4.1.1

Stenen
Sammansättning

XRD: Röntgendiffraktionen visar att med största sannolikhet består proven
(både ’A’ och ’B’) av kvarts (SiO2 ), hexagonalt kristallsystem med axlarna
a: 4,913 Å och c: 5,405 Å. Återstående toppar är troligen albit, men kan
inte sägas med säkerhet.
EDS: Ett spektrum per prov med relativa halter (i atomprocent) fås från
analysen. Varje prov ger en bild per ämne med distributionen av ämnet där
färgmängden är proportionell mot intensiteten av den avgivna röntgenstrålningen,
se figur 4.1 och 4.2. Si återfinns över hela provytan men mer i vissa områden
än andra. Al, K och Na är som mest intensivt där Si har svagast signal. Fe
har starkast intensitet där Al har väldigt svag intensitet. O finns i jämn intensitet över hela ytan. För att beräkna hur mycket av ett visst mineral som
finns i provet kombineras informationen från dessa EDS-kartor med information om ingående mineral och deras stelningsordning (se Stenmaterialet
på sidan 7). Mängden O som ges i EDS-analysen bortses ifrån, det antas
finnas tillräckligt med syre för att bilda de oxider som krävs. Den givna
C-halten stämmer illa överens med halten i spektrumet och bortses från i
beräkningarna. Även Au bortses ifrån då proven belagts med guld. Efter
att dessa ämnen tagits bort, räknas de relativa halterna om, vilka redovisas
i tabell 4.1. Albit, anortit och ortoklas antas stelna samtidigt.
Halten riebeckit, Na2 (Fe,Mg)5 Si8 O22 (OH)2 , beräknas först genom att
anta att all Fe och Mg förbrukas, varpå de övriga halterna minskar med
förhållandevis mängd till dessa ämnen. I nästa steg beräknas halten bildad
fältspat, med antagandet att Ca, Na och K förbrukas fullständigt. Efter
detta steg återstår endast Si vilket ger hur mycket kvarts som bildats.
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Tabell 4.1: Beräknad respektive mineralhalt i prov ’A’ och ’B’.

’A’:
’B’:
Allmän hallt:

Riebeckit:
6%
8%
lågt

(a) Si

Plagioklas och ortoklas:
75%
63%
40-60% och 0-30%

(b) Al

(d) Na

Kvarts:
19%
29%
20-40%

Glimmer
0-15%

(c) K

(e) Fe

Figur 4.1: Prov ’A’ EDS-karta. Ju starkare färg desto högre intensitet.
Svart är noll intensitet.
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(a) Si

(b) Al

(d) Na

(c) K

(e) Fe

Figur 4.2: Prov ’B’ EDS-karta. Ju starkare färg desto högre intensitet. Svart
är noll intensitet.
LOM: Kornstorleken uppskattas variera mellan 50 µm upp till flera hundra µm. Större vita partiklar spricker lätt sönder vid mekanisk åverkan.
Storleken på partiklarna varierar. De mest framträdande är kring 1,5-2 mm
i diameter och de mindre har en diameter kring 0,2-0,3 mm, se figur 4.3.
Nanoindenter: Varje mätpunkt i den slumpmässigt utplacerade matrisen
genererar en graf över mätningen, vilken studeras för att sortera bort felaktiga mätdata. Ur graferna beräknas sedan hårdheten. Medelhårdheten för
’A’, 454 HV är något lägre än ’B’, 666 HV, vilket båda är något lägre än
vad referensen [26] uppmätt (800 HV). Hårdhetsdistributionen för de båda
proverna visas i figur 4.4. Utmärkt är även medelhårdheten för de 240 intrycken.
De områden som valdes ut för den manuella matrisen visas i bild 4.5a
respektive 4.5b för prov ’A’ och ’B’. Hårdheten per område för prov ’A’ och
’B’ redovisas med respektive spridning i figur 4.5c. Hårdheten varierar för
’A’ mellan 292 HV och 1391 HV, för ’B’ mellan 81 HV och 1272 HV. Kvarts
förväntas ha en hårdhet kring 900-1300 HV [9], fältspater kring 600-750 HV
([9]) och glimmer ett brett spann mellan 200 HV och 750 HV ([26]).

4.1.2

Glidytan och dess preparering

Avgjutningarna beläggs med en Pd/Au-blandning och studeras i SEM.
Enstaka repor syns tydligast där glidbandet tar slut se figur 4.6a. Mitt
på glidbandet går det inte att skilja en repa från en annan, se figur 4.6b.
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(a) ’A’

(b) ’B’

(c) ’A’

(d) ’B’

Figur 4.3: LOM-bilder på polerade ytor av stenprov ’A’ och ’B’. (a):’A’,
(b):’B’, (c):’A’ samma område som (a) men i annat ljus, (d):’B’ samma
område som (b) men i annat ljus, (LOM).

28

(a) ’A’

(b) ’B’

Figur 4.4: Hårdhetsdistribution mätt med nanoindentation för (a) prov ’A’
och (b) ’B’. Medelvärdet för mätningen är utmärkt som streckad linje.
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(a) ’A’

(b) ’B’

30
(c) Hårdhetsdistribution

Figur 4.5: (a) och (b): Provområde för de manuellt utplacerade intrycken
(markerat med blått respektive rött). Observera att området för ’B’ är i
fyra gånger så hög förstoring som för ’A’). (c): Max-, min- och medianvärdet
utmärkt för respektive område markerat i (a) och (b).

(a) Y1

(b) Sc2

Figur 4.6: SEM-bilder från avgjutningar av glidbandet. (a): Stenundersida
använd ett år, (b): scratchad stenundersida.
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Tabell 4.2: Typiska RT -värden för en scratchad och en spelad sten.
RT [µm]

Y1
7 - 21

Y2
7 - 10

Sc1
5 - 18

Sc2
7 - 12

De till synes lösa partiklar som observeras i SEM ligger i 5-30 µm-området.
Dessa återfinns för både den scratchade ytan och den som spelats på under
ett år.
Med WYKO mäts ytojämnheten för glidytan. Ett typexempel av hur
ytan ser ut visas i figur 4.7a tillsammans med en ytprofil för samma yta,
figur 4.7b och figur 4.7c. Ytprofilen redovisas dels med förstärkt skillnaden
i y-led (b), dels med samma skala i x- och y-led (c). Exemplet kommer från
stensidan som använts under ett år (Y).
Från ytprofilen ger RT -värdet den maximala höjdskillnaden i mätningen.
Detta skulle motsvara måttet från den yttersta toppen på glidbandet till en
repas djupaste dal. Typiska RT -värden för en sten som spelats under ett
år respektive en scratchad sten presenteras i tabell 4.2. Värden uppmätta
längs med en 0,5 mm bred ytprofil, 1,1 mm lång.
För att kunna jämföra ytojämnheterna mellan den spelade sidan av stenen och den nyscratchade tas bärighetskurvor fram från avgjutningarna.
Dessa visar höjd- och djupfördelningen över provytan. Medelvärdet av fyra
mätningar per prov presenteras i figur 4.7d. Varje analyserad yta är 1 mm2
stor.
Reptest: Repsvaret blir ojämt, vissa områden spricker upp, andra deformeras plastiskt, se figur 4.8.
Etsning: Prov A1 och B1 (koncentrerad HF-bad i 10 minuter) resulterar
i ett mycket poröst tunnt övre lager, båda proverna till synes färglösa. Prov
A2 och B2 (NH4 F:HF-bad i 10 minuter) resulterar i endast svag påverkan.
Ytan något mattare än innan. Prov A3 och B3 (NH4 F:HF-bad i 30 minuter)
ger endast en liten påverkan. ytan något mattare än innan samt något porös.
Se figur 4.9 a-d.

4.2

Isen

Det nätliknande mönster som anas i avgjutningsbilderna är korngränserna
mellan iskornen, se figur 4.10. Dessa går i verkligheten nedåt, bort från
ytan.
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(a) Yta, använd ett år (Y2)

(b) Ytprofil, använd ett år (Y2)

(c) Ytprofil omskalad, använd ett år (Y2)

(d) Bärighetskurvor för Y1 och Y2 jämfört med Sc1 och Sc2.

Figur 4.7: Ytstudier med WYKO, (a): en 0,9 gånger 1,1 mm stor yta, från
avgjutning Y2, och (b): en typisk ytprofil från samma yta, RT = 10 µm,
samt (c): samma ytprofil men omskalad till samma skala i x- och y-led. (d):
Bärighetskurvor för en scratcad sten (Sc1 och Sc2) och en som använts ett
år (Y1 och Y2.)
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Figur 4.8: Ojämnt represultat efter repning i prov ’A’, konstant last på 40
N (SEM-bild)

(a) ’A’ HF-etsad i 10 min

(b) ’B’ HF-etsad i 10 min

(c) ’A’ BHF-etsad i 30 min

(d) ’B’ BHF-etsad i 30 min

Figur 4.9: Etsade ytor(LOM 1,1x0,7 mm stora ytor ). (a): ’A’ etsad i HF
10 min, (b): ’B’ etsad i HF 10 min, (c): ’A’ etsad i BHF i 30 min, (d): ’B’
etsad i BHF i 30 min.
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4.2.1

Framväxt

Kingning: Eventuell frostbildning på ytan. Många små knottriga ojämnheter
observeras, frånsett dessa är isen jämn med en del repor från hyveln.
Om inte kingningen har gjorts på ett tag, eller inte gjorts så grundligt,
kan man fortfarande se rester av gammal pebbel på isen. Dessa är låga och
nedslitna, men klart synliga.
Pebbling: Att pebba med ’x-fine’-munstycket resulterar i storleksordningen 2-3 mm stor pebbel. Tätheten uppskattas till 2 pebbeltoppar /cm2 ,
vilket är vad som förväntas (enligt ismakarlitteratur) [19].
Den något större dimensionen ’fine’ ger pebbel i storleksordningen 5-6
mm, om isolerade; flera hamnar omlott med den tidigare gjorda pebbeln
och bildar större pebbelkluster. 2-3 pebbeltoppar / cm2 , där storleken på
pebbeln varierar mellan 2-6 mm i diameter.
Nippning: För nippad pebbel syns en skarp kant där hyveln har farit
fram, se figur 4.10. Variationen för storleken på avfasningarna för en nypreparerad is ligger mellan 0,7-4,5 mm i diameter. Endast enstaka pebblel har
en diameter över 2,5 mm, de flesta ligger kring 2 mm och under det.
Med Winsuf kunde höjden hos en nippad pebbel bestämmas till 0,2 mm,
se figur 4.11.

4.2.2

Nypreparerad is i möte med sten och sop

En pebbel som en sten farit över är klart repig och skadad i kanterna av
pebbeln, se figur 4.12a. En nippad pebbel som sopats är klart jämnare både
på ytan och kanterna av pebbeln se figur 4.12b.
För att överblicka ytfinhetens förändring mellan en nippad topp, en stenpasserad nippad topp samt en sopad, nippad topp, tas bärighetskurvor fram
från några mätområden (1,1x0,9 mm stora stycket), medelvärden tas mellan
dessa och presenteras i figur 4.13

4.2.3

Väl inspelad

Under spelets gång slits pebbeln ned då den krossas lätt av stenarna, den
sopas en hel del och det glids även över pebbeln av spelarna själva se figur
4.14a-b.
För att jämföra en nytillverkad is där en sten just passerat med en inspelad is där en sten just passerat, plottas bärighetskurvor från respektive
händelse (figur 4.15).

35

(a) Nippad pebbel

(b) Detalj i högre förstoring

Figur 4.10: SEM-bilder av nippad pebbel. Skarp kant på pebbeln där hyveln
farit fram. (b) visar en närbild av pebbelkanten från (a).
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Figur 4.11: Höjdplot för en nippad, spelad pebbel (WINSURF). Maxhöjd
ca 0,2 mm.

4.3

Kontaktytan

En minsta möjlig kontaktarea kan uppskattas med ekvation 2.1. Hårdhet
för is sätts till 35 MPa (5◦ C i kontakt under 0,001-0,1 s [21] (vilket är rimligt
i curlingsammanhang). Stenens tyngd är ungefär 20 kg vilket ger en reell
kontaktarea på 6 mm2 .
Utifrån fotografier av isen uppskattas antalet krossade pebbeltoppar till
fem stycken i storleksordningen 2,5-3 mm i diameter vardera, på en 26 cm2
stor yta. Detta ger en kontaktarea på 1 mm2 /cm2 . Då stenens hela glidband
är ca 22 cm2 hamnar kontakt mellan is och sten således i storleksordningen
22 mm2 .
Uppskattning av kontaktarean med tryckpapperet från Fuji Prescale resulterar i gradvis fler avtryckspunktern för varje nedsättning, se figur 4.16ac. Vissa delar av stenen verkar ha svårare att komma i kontakt med underlaget än andra. Efter att stenen glidit visar märkena på tryckpapperet
tydligt i vilken riktning stenen glidit. Efter upprepning med rotation och
glid samma längd, visar tryckpapperet maxtryck överallt och är således
förbrukat.
Tabell 4.3 presenterar data för antalet kontaktpunkter vid nypreparerad
respektive inspelad is.
Från en nypreparerad is är kontaktarean kring 20 mm2 med ungefär 1%
av glidytan i kontakt med isen. För en väl inspelad is fördubblas kontakten
till ung 3,5% med en kontaktarea kring 70 mm2 .
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(a) Sten över nippad pebbel

(b) Sopad, nippad pebbel

Figur 4.12: SEM-bilder för (a): sten som farit över nippad pebbel, (b):
sopad, nippad pebbel.
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Figur 4.13: Bärighetskurva för en nippad pebbel, sopad nippad pebbel och
nippad pebbel överkörd av en sten.

Tabell 4.3: Mätning av kontaktytan mellan is och sten för olika iskondition
med olika mätmedoder.
Iskondition:

Obs.smetod:

Antal märken:

Nypreparerad
Nypreparerad
Nypreparerad
Väl Inspelad
Väl inspelad

Foto
PressureX
Fuji Prescale
Fuji Prescale
PressureX

17
22
40
42

39

Uppskattad area
[mm2 ]
22
18
22
100
117

Andel av
glidbandet [%]
1
0,8
1
4,5
5,3

(a) Inspelad is efter stenpassage

(b) Inspelad is efter sopning

Figur 4.14: SEM-bild över (a): inspelad is efter att en sten passerat, (b):
inspelad is efter sopning.
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Figur 4.15: Bärighetskurva för en nippad pebbel efter en stenpassage i
jämförelse med en inspelad is där en sten just passerat.

(a) Sten mot nypreparerad is

(b) Sten mot inspelad is

(c) Sten som glidit över
nypreparerad is

Figur 4.16: Kontaktarean mellan is och sten uppmätt med tryckkänsligt
papper. (a): Sten ställd på nypreparerad is, (b): sten ställd på inspelad is,
(c): sten som glidit en stenlängd.
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4.4

Stenens glidbeteende

4.4.1

Friktionsundersökningar

Mätning av friktionen mellan is och sten: Då motorn visar sig vara
för svag för ett brett hastighetsspann kan endast hastigheter i området
0,2 m/s - 0,9 m/s undersökas. Uppmätt friktionskoefficient vid rådande
hastighet med standardavvikelse presenteras i figur 4.17 (a). Resultat från
Oksanen och Keinonen artikel [20], presenteras i (b) av samma figur för
motsvarande hastighetsintervall (data för ett större hastighetsintervall finns
i avsnittet Litteratur kring isfriktionen, figur 2.5).
Scratchad sten jämförs med spelad sten: Att skjutsa iväg en scratchad
sten och en 1år gammal samtidigt visar inga dramatiska skillnader i glidlängd
och curl.
Att passera nygjorda (icke nippade) pebblar påverkar mängden snö under stenen marginellt. Den mesta av snön som fastnar under stenen gör det
på glidbandets ytterkant. En liten andel kan skönjas på glidbandets inre
sida. Mellan en nyscratchad sten och en som har använts under ett år kan
ingen större skillnad ses. Glidbandet ser däremot fuktigare ut än det på den
välanvända stenen. Det kan även ha att göra med nyansen på stenen och
hur ljuset reflekteras.
Borsttest: När två stenar skjutsas iväg och det borstas framför den ena
med specialborsten kan ingen tydlig skillnad ses i hur långt stenarna går.
Isen blir tydligt mattare av att borstas med specialborsten och förväntas
höja friktionen för sten-is, men övertygande skillnader kunde inte ses.
Tejptest: En tejpbit under stenen får stenen att ändra sin rotation så
att tejpbiten blir den långsamma sidan i rotationen. Exempelvis om stenen
roterar i högervarv med en tejpbit på högra sidan, byter stenen rotationsriktning när tejpen når den vänstra sidan. Stenen bromsas upp betydligt av
tejpen. För tejp på halva sidan stenen bromsas rotationen upp så att tejpen
håller sig i bakkant av stenen. För tejp på hela stenen går stenen väldigt
trögt. Att köra över en tejpremsa med ena sidan av stenen får stenen att
rotera, men inte curla.

4.4.2

Resultat av hypotesutvärderingen

Snö/is-partikelgenerering: Stenarna rör sig mer eller mindre identiskt
utefter banan när de skjutsas iväg innan någon åverkan har gjorts på dem.
Efter att pinnen med slippapper på undersidan satts i stenen ’Svart 1D,
går den nästan hälften så långt som ’Gul 1D’, men de visar ingen skillnad i
curlbeteende mot innan slippapperet sattes i stenen. Den snö som genererats
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(a) µ(v) uppmätt i curlinghallen (Curlingcompaniet AB, Uppsala)

(b) µ(v) från litteraturen (Oksanen och Keinonen [20])

Figur 4.17: (a): Uppmätt friktionskoefficient för olika hastigheter vid temperaturen −5◦ C, (b): Litteraturdata över friktionskoefficientens hastighetsberoende vid temperaturen −5◦ C med varierande hastighet [20].
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Tabell 4.4: Typiska temperaturer för sten och is.

Temperatur
(◦ C)

Bulkis
-3,5 - -4

Ovansida sten
+2

Undersida sten
-1

Glidband
-2

Tabell 4.5: Istemperatur och dess förändring vid olika typer av påverkan.

Temperatur (max)
(◦ C)
Temperaturändring
(◦ C)

Sopad
-1,5

Kall sten passerar
-3,5

Varm sten passerar
-0,2

+2

0

+3,6

stannar inuti urgröpningen på stenen. Ingen snö kan ses ha passerat eller
fastnat på själva glidbandet. Med minskade tyngd på pinnen kan ingen
skillnad observeras mellan stenens rörelse mot tidigare, däremot minskar
den bromsande kraften i takt med att tyngderna tas bort.
När stenen låts glida över/genom snövallen följer snön med stenen i dess
framåtrörelse men påverkar inte av hur stenen rör sig då ’Gul 1D’ rör sig i
princip likadant, utan att passera över/genom vallen. När testet upprepas
fast med rotation på stenen dras snön med runt ytterkanten av glidbandet,
en del faller av på stenens långsamma sida, men ingen skillnad i rörelse
mellan stenarna kan observeras. Inte heller för dessa test förflyttar sig snö
över, eller till, glidbandet av stenen. En liten, liten del snö kan skönjas på
insidan av glidbandet i bakkant av stenen, men den kan ha fångats upp från
isen under färden. Efter att snö har hällts ned i stenen och sedan skjutsats
iväg kunde ingen skillnad synas i stenarnas beteende. All snö stannar kvar
inuti stenen
IR-kamera: Effekten att stenen kyler isen som synts i filmreferensen, kan
inte observeras vid experimenttillfället.
En stillastående sten som lyfts bort, lämnar en uppvärmd ring på isen
där de varit i kontakt. Stenar som värmts under natten genom att stå vid
sidan av isen, värmer isen mer än vad kalla stenar gör. Glidbandet på stenen
kyls av isen.
En kall sten som skjutsas över isen visar ingen mätbar värmning av
densamma. En uppvärmd sten visar ett tydlig uppvärmningsspår på isen
Intensiv sopning höjer istemperaturen med upp till två grader.
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(a) Varm sten på is

(b) Märke på isen efter att den varma stenen
tagits bort

(c) Undersida kall sten

Figur 4.18: Bilder från IR-kamera. (a): Varm sten, (b): märke på isen efter
att stenen tagits bort, (c): undersidan av en kall sten.
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Kapitel 5

Diskussion
5.1

Sten- och isytorna

Stenen Curlingstenen består av en finkornig granit med kornstorlekar från
några tiotals µm till flera hundra µm. Hårdheten för materialet spänner
över ett brett intervall från omkring 100 HV till 1400 HV för de båda stenproverna.
Svårigheten att karakterisera materialet med XRD berodde nog främst
på att fältspatsystemet ortoklas-albit-anorit bildat en eller flera olika fasta
föreningar med varandra och där ortoklas tillhör det monoklina kristallsystemet medan albit och anortit tillhör det triklina. Beräkningarna av halterna
får ses som ungefärliga, sannolikheten att det finns fler mineral inblandade
är stor, vilken kommer att dra ned övriga mineralhalter. Glimmer är en rimlig kandidat (hårdhet mellan 200-750 HV [26], mörka korn som ofta återfinns
i kluster [24]).
Materialets diversitet i egenskaper framkommer tydligt vid repningen av
detsamma. För samma last och rephastighet svarar olika delar av materialet
olika på behandlingen. Vissa områden plastiseras endast lätt medan andra
spricker upp långt utanför repområdet. Ingen tydlig skillnad i beteende
kunde identifieras till ett visst mineral. Troligen var repspetsen något för
grov (400 µm i diameter) för kornstorleken i provet.
Själva glidytan hos stenen har repor i alla riktningar. Bredden på reporna varierar från några få upp till 50 µm och djupen varierar från en knapp
µm ned till 20 µm djupa. Inom samma glidband finns större variationer i
ytojämnhet än mellan ett scratchat glidband och ett som spelats på under
ett år. Till den observationen bör tilläggas att det finns vissa svårigheter
i ytanalysen. Det börjar vid provtagningen: Hela bandets yta är 22 cm2
stort. Av detta täcker avgjutningarna in ca 3,5 cm2 , vilket motsvarar 16%.
I mikroskop har sedan avgjutningarna studerats, ca 1 mm2 i taget, i genomsnitt på fem ställen per avgjutning. Detta ger en analyserad yta av 0,05
cm2 , ca 0,2% av den totala glidytan. Nu är ju inte hela glidytan intressant.
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Den reella kontakten är fördelad på mellan 20 och 40 punkter som täcker
glidytan upp till 5%. För en rättvis ytanalys måste dessa punker och inga
andra studeras. Att endast täcka in ett 0,2% stort område av ytan i analysen, gör att det är det mycket svårt att få representativa resultat för den
lilla kontaktytan som är av intresse. Tilläggas bör att det även finns stora
svårigheter i att lokalisera de intressanta områdena på ett väldefinierat sätt.
Isen En nytillverkad, nippad pebbel är ungefär 0,2 mm hög. Arean för
avfasningen på pebbeltoppen varierar uppskattningsvis mellan 0-16 mm2 för
en nypreprarerad is. Ytfinheten förändras hela tiden i möte med sten och
sop. En sten krossar pebbeln lätt till skillnad från nippningen som endast
hyvlar av toppen. Repspåren från nippningen är mer ojämna än när en sten
passerar, vilken ger prydliga fåror över hela ytan. När pebbeln sedan sopas
jämnas ytan till betydligt.
Under spelets gång förändras isytan; pebbeln slits ned med följden att
ytan som stenarna glider över ökar. Topparnas utseende förändras även de
och blir jämnare. Hur mycket mer yta av pebblarna som stenen glider på
är utifrån avgjutningarna svårt att avgöra. Höjden mellan de pebblar som
spelas på skiljer sig inte så mycket från gamla pebbelrester som finns kvar
från tidigare omgångar. Vissa av dessa pebblar har tydliga gropar och hål i
sig; det är möjligt att dessa uppkommer när pebbeln slits ned i spelet, men
det kan också vara pebbelresterna som har detta uteseende.
Kontakten mellan sten och is Utifrån tryckpapperen bekräftas det att
pebbeln verkligen slits ned. En nypreparerad is har en kontaktarea mellan
is och sten på cirka 20 mm2 , vilket motsvarar kring 1% av glidbandets
area. En inspelad is har en kontaktarea kring 100 mm2 , motsvarande kring
5% av glidbandet. En minsta kontakyta kan även beräknas utifrån isens
hårdhet med ekvation 2.1. Med en ishårdhet på 35 MPa ([21]), hamnar
kontaktytan kring 6 mm2 . Men en något lägre ishårdhet, 20 MPa ([15]),
ger samma ekvation 10 mm2 . Båda värdena är lägre än vad som uppmätts,
men är även en uppskattning av kontaktytan. Tryckpapperens tjocklek och
mjukhet inverkar även på resultatet genom att överskatta arean, och ska
därför främst ses som en mycket god illustration av förändringen av ytan
snarare än exakta värden på kontaktytan.
För att relatera isens ojämnhet, det vill säga själva pebbelytans ojämnhet,
mot stenens ojämnhet visas dessa samtidigt i figur, 5.1.
Det är tydligt att stenens ojämnheter vida överstiger isens, och att de
intressanta områdena endast är de allra yttersta av stenen. I figur 5.1b, blir
det också tydligt att det i en makroskala är försvinnande små ojämnheter
som har betydelse för friktionen mellan curlingstenen och isen. Olika platser
på isen kommer att resultera i olika kontaktpunkter mellan glidbandet och
isen, då isens ojämnhet varierar. Den totala kontakten mellan is och sten
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(a) Sten möter is, förstärkt y-skala

(b) Sten möter is, samma skala

Figur 5.1: Ytprofiler för del av glidbandet och del av en pebbel presenterade
i samma bild. Förstärkt y-skala (a), samt samma skala i x- och y-led (b)

48

(a) x-komponenten av friktionskrafterna som krävs
för observerad rörelse.

(b) Friktion och hastighet kring stenen

Figur 5.2: (a): Friktionskraften måste vara högre i bakkant än i framkant av
stenen för att den ska röra sig som observeras. (b) Hastigheten, v varierar
kring stenen och ger olika stora friktionskrafter, Ff , men resulterar inte i
några sidokrafter.
kommer hålla sig relativt konstant, men i stort sett hela glidbandet kommer
att komma i kontakt med isen under tiden som stenen glider över isytan.

5.2

Curlproblematiken

Krafter För att stenen ska curla måste en resulterande kraft i sidled (xled) uppstå. Den enda kraft som kan verka på stenen är friktionskraften,
då normalkraften inte förväntas avvika från den vertikala axeln, vilket leder
till att det måste uppstå en friktionsskillnad runt om stenen. Det enda
sättet att få en resulterande kraft åt rätt håll är om friktionen är högre i
stenens bakkant än i framkant, se figur 5.2a. Skillnaden kan inte komma från
hastighetsskillnaden som uppstår mellan höger och vänster sida av stenen
(i färdriktningen, y-led) då stenen roterar. Denna ger endast krafter i y-led,
se figur 5.2b.
Den sidkraft som krävs för att stenen ska förflytta sig de observerade 1,2
metrarna kan förenklat uppskattas med ekvation 5.3, under antagandet att
accelerationen är konstant:
1
s = at2 ,
(5.1)
2
där s är sträcka, a acceleration och t tid. Kombineras ekvation 5.1 med
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ekvation 5.2:
F = ma,

(5.2)

där F är kraft och m massa, ges att
2sm
,
(5.3)
t2
vilket ger en sidkraft på 0,08 N med v = 1,1 m/s från hog till tee. Denna
kan jämföras med den bromsande kraften som verkar på stenen, vilken för
µ = 0,01 är 2 N (ekvation 2.2).
Eftersom µ ändras med hastigheten ändras även Ff med hastigheten.
Under uppmätningen av friktionen mellan sten och is i curlinghallen observerades även systemets stick-slip-beteende vid låga hastigheter. Kring
0,3 m/s växlade friktionkraften mellan 2 N och 6 N. Att överhuvudtaget
få stenen att rubbas från stillastående var inte möjligt med den motor som
användes. Friktionskraften gick upp till 60 N utan att stenen rubbades,
därefter havererade försöksuppställningen.
Rotationen drivs av friktionsskillnaden som uppkommer av rotationen.
Rotationshastigheten samt friktionskoefficientens hastighetsberoende styr
hur stor skillnaden blir. För höga hastigheter är skillnaden i µ mindre
än vid låga hastigheter. På grund av detta kan även stenen ses byta rotation under färd om rotationshastigheten är låg. Detta då den passerat över
något damm eller skräp på isen som lokalt höjt friktionen under stenen. Den
delen av stenen som upplever högst friktion blir den långsamma sidan av
stenen. Detta var även vad som sågs under tejp-experimenten; att lokalt
höja friktionen fick stenen att ändra sin rotation så att tejpen hamnade på
den långsamma sidan och sedan bromsade in stenen helt.
Tack vare att rotationen drivs på av friktionsskillnaden mellan den snabbare och den långsammare sidan av stenen sett i framåtriktningen kommer
inte stenens rotationshastighet att påverkas nämnvärt förrän skillnaden mellan vvänster och vhöger i figur 5.2b blir stor alldeles innan stenen stannar.
F =

Friktionsmekanismer Som uppmätt och bekräftat av litteraturen [23],
[15], [5], [20], förändras friktionskoefficienten med hastigheten. För låga
hastigheter ökar µ kraftigt. Stenens beteende kommer därför att förändras
beroende på vilken hastighet den har, det vill säga inom vilket friktionsintervall den befinner sig.
Friktionen kan antingen vara av våt, torr eller blandad karaktär. För att
utröna i vilken regim sten-is-systemet befinner sig måste mängden vätska
som finns i systemet utvärderas.
Från ekvation 2.4 kan det vätskelikande lagrets, som alltid finns på is,
tjocklek beräknas (se Litteratur kring isfriktion sidan 11, ekvation 2.4). För
−4, 5◦ C blir det 60 nm tjock.
Utöver den vätskefilm som redan finns på isen, tillkommer den vätska
som bildas från friktionsvärmen. Utvecklad värmeenergi kan beräknas med
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Figur 5.3: Uppmätta friktionskoefficienter för olika hastigheter under försök
i curlinghallen (Curlingcompaniet AB, Uppsala).
följande ekvationer (som hos Oksanen och Keinonen [20]). Mängden energi
som produceras över en kontaktpunkt med sidan a är:
Qf = µFN v

a
= µFN a,
v

(5.4)

Den värmeenergi, Qm som krävs för att smälta ett h tjock islager beräknas
med:
Qm = a2 h∆Hf us ρi ,
(5.5)
där ∆Hf us är isens smältentalpi och ρi densiteten för vatten vid 0◦ C.Termerna
Qi och Qs är den värme som leds in i respektive material; is (i) och sten(s),
vilka kan beräknas med:
 1
1
3
1 2
Qi = a 2
∆Ti (λi ρi ci ) 2 ,
(5.6)
2v
där λi , ρi och ci är isens värmeledningsförmåga, densitet respektive specifika
värmekapcitet.
 1
1
3
1 2
(5.7)
Qs = a 2
∆Ts (λs ρs cs ) 2 ,
2v
är motsvarande ekvation för stenen. Med
Qf = Qi + Qs + Qm .
kan sedan h lösas ut och beräknas:


1
1
1
µFN  a  12 
−
v
∆Ti (λi ρi ci ) 2 + ∆Ts (λs ρs cs ) 2
h=
∆Hf us ρi
a
2
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(5.8)

(5.9)

Värden på ∆Ti och ∆Ts är 0,1 och 0,5 utifrån observationer under IRkameraförsöken. Kontaktpunktsdiametern (betecknad a) är 1 mm. För en
nypreparerad is innebär det att h blir 300 nm.
Om friktionsmekanismen enbart bestod av att skjuva denna mängd vätska,
kan friktionskoefficienten för systemet beräknas med 2.3. Om Ar ersätts med
FN
fås:
H
ηv
µ=
,
(5.10)
Hh
där H är hårdheten för materialet, vilken sätts till 35 MPa ([21]) och v
till 1 m/s. Vilket ger ett µ på 1,9 * 10−4 . Detta är fem gånger lägre än
vad som observeras. Alltså kan det inte vara enbart våt friktion som råder,
utan friktionen får ett ytterligare bidrag från att stenen plogar sig genom
isen. Det går även att konstatera att stenens ojämnheter vida överskrider
tjockleken på vätskefilmen varför det är mycket sannolikt att en blandad
friktionsregim råder där både friktionshöjande plogning och friktionssänkade
vätksa är inblandade.
Under sopning av isen höjs isytetemperaturen ytterligare med upp till
2◦ C (från ca −5◦ C till omkring −3◦ C). Detta förlänger glidträckan för stenen
med upp till 1,8 - 2,1 m [2]. Detta är främst på grund av att mer värme
frigörs, en polering av isytan tillkommer även det men inverkar i mindre grad
till friktionssänkningen. Att stenen glider längre påverkar inte storleken på
curlen, den bara senareläggs.
Is-/snöpartiklar Eftersom det framkom i litteraturen att det bildas en
del is-/snöpartiklar när stenen möter isen, vilket även kunde observeras på
plats i curlinghallen, utfördes testet Snö-/is-partikelgenerering (se Resultat
sidan 47). Det som framkom under försöket var att snö/is framför eller i
stenen stannar där och passerar inte glidbandet. Det hamnar därför inte
under stenen och påverkar således inte stenens rörelse i huvudtaget. Det
finns fortfarande en sannolikhet att mindre partiklar skulle kunna skapas
direkt under glidbandet, men det är med stöd av experimentet svårt att tro
att dessa partiklar skulle vara en av de främsta orsakerna till curlen.
Skillnader mellan fram och bakkant När stenen far över isen interagerar den främre kanten hela tiden med ’färsk’ is, medan den bakre hela
tiden möter is som precis påverkats av den främre kanten. Troligt är att den
främre kanten skrapar bort mindre frostpartiklar från pebbeln som sedan
bakkanten möter. Det är oklart exakt hur isskillnaden ser ut mellan dessa
två passager, men det kan inte uteslutas att den innehåller ledtrådar till
curlens uppkomst.
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5.3

Hur ska alla stenar fås att glida och curla likadant?

Alla stenar skulle röra sig identiskt med varandra om glidytorna görs identiska.
Eftersom det endast är de allra yttersta topparna av stenens ytaojämnheter
som möter isen, är det här alla stenar måste se lika dana ut för att bete sig
identiskt. Reporna i dessa toppområden är några få µm djupa och några
µm breda. Relaterat till stenmaterialets kornstorleksvariation där flertalet
befinner sig i hundra-µm området, med vitt skilda hårdheter sinsemellan,
kommer kornens utseende snarare än repmönstret att bestämma stenens
splegenskaper. Därför är det omöjligt att tillverka identiska mönster med
dagens material eftersom stenarna inte är identiska i sin struktur.
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Kapitel 6

Slutsater och
rekomendationer
Eftersom mekanismen till varför stenen curlar ännu är höljd i dunkel, kan det
inte sägas exakt vilka parametrar som ska mätas hos stenen för att kunna
förutsäga dess spelbeteende. Därför kan heller ingen mätmetod läggas fram.
Vad som är viktigt för att få stenarna så lika som möjligt är att ha ett
homogenare material att utgå ifrån än det som används idag. Granitens
inneboende mineralvariationer gör det idag omöjligt att få två stenar med
identiska repmönster.
Ett mycket mer finkornigt material eller ett amorft material skulle kunna
användas. Exempelvis porslin eller glas. Ett mönster som passar det materialet för att ge önskad effekt skulle behöva utvecklas, men bara vid ett
tillfälle. För att behålla stenarnas i övriga avseenden goda egenskaper (vikt,
tålig slagyta, utseende) skulle det nya materialet kunna användas enbart som
glidyta, precis om man i dagsläget byter ut glidytorna på vissa stenar.
Kontaktytan mellan sten och is förändras under spelets gång, från ungefär
20 mm2 (motsvarande 1% av glidbandets area) för en nypreparerad is till
omkring 100 mm2 (5% av glidbandets area) för en väl inspelad is. Ytorna
smörjs delvis av att isen smälter något i kontaktpunkterna till följd av friktionsvärmen. Kontakten är en blandning av våt friktion och mekanisk plogning av isen.
Friktionskoefficienten ändras med stenens hastighet, lägre hastigheter
ger en högre friktionskoefficient. Kring hastigheten 1 m/s ligger friktionskoefficienten runt 0,01.
Curlen uppstår inte på grund av torr friktion, ispartiklar eller den skillnad
i hastighet som uppstår på stenens högra och vänstra sida.
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