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PRINCIP FÖR BERÄKNING AV SPIKFÖRBANDS BÄRFÖRMÅGA VID 
VARIERANDE MATERIALHÅLLFASTHET 

Sammanfattning 

Den vanligen tillämpade plasticitetsteorin för beräkning av bärförmåga av träförband med 
"mekaniska" förbindare (spikar, bultar, tandbrickor etc.) är en gränsvärdesmetod som i sig 
innebär stor förenkling. Beräkningen av förbindarnas förmåga att överföra kraft och moment 
mellan virkesdelama kan likväl bli komplicerad i de fall dimensioner och hållfasthet varierar 
såväl inom som mellan de samlade delarna. Detta gäller inte minst då tidsberoende försvag
ningar drabbar såväl virke som förbindare. 

Den första delen av artikeln ("textdelen") ger under rubriken "Definitioner" exempel på 
hållfasthetsvariationer och jämviktskrav. En huvudprincip för beräkningar är att elastiska 
deformationer i virke och förbindare negligeras vid sidan av plastiska, d v s den flytning som 
konstituerar olika brottmoder. En annan är att alla tänkbara sådana moder behandlas vid varje 
tidpunkt, varvid den mod som överför lägsta kraft i fogen är utslagsgivande. 

Den andra delen av artikeln ("formeldelen") ger som bilagor uttryck för beräkning av spikars 
kapacitet att överföra krafter och moment i infästningar och fogar vid olika deformationsmo
der. I bilagor 2a-c är förutsättningen att virkeshållfastheten är konstant inom men tillätes 
variera mellan samlade delar. I bilaga 3 behandlas det generella fallet att bäddhållfastheten 
varierar längs spiken, inklusive att denna variation är tidsberoende. I anslutande bilaga 4 
antydes ett par metoder att integrera hålkantspänningen längs spiken. 



Grunder 

I vanliga fall beräknas och anges bärfbrmågan av spikfbrband med förutsättningen att dimen
sioner och hållfasthet är konstanter såväl längs spikarna som med tid. Grundvärdena anges som 
flytvärden för tillämpning i en plasticitetsteori, veterligen först tillämpad av dansken K.W.J 
Johansen (1941) för okomplicerade spik- och bultförband för vilka bärförmågan kunde anges 
med slutna uttryck IM. 
Senare har teorin utvecklats för mera generella fall, t ex då virkeshållfastheten är olika i för
bundna delar, eventuellt även i olika skikt inom delar (till vilket kan räknas fall av spel mellan 
delar). Jämför Bilaga 2. 
Andra fall är då förbindaren ändrar geometri och därmed såväl böjhållfasthet som bäddhållfast
het i sin längdriktning. 

Referenser 

IM Johansen, K.W., 1941 

111 Norén, B., 1962, 

/3/ Norén, B., 1990, 

I Al Norén, J., 1995, 

Fors0g med traeforbindelser I . Bygningsstatiska Medd. No. 12, 
H 2. Kebenhavn. 

Nailed joints. A contribution to the theoretical analysis of yield 
and strength. Proc. of the First international conference on 
timber engineering, Southampton. Swed. For. Prod. Res. Lab. 
Rep. No. 123 B. 

Dimensionering av spikförband i EUR-pallen. (Bilaga 2 till G. 
Beyer: Träförpackningar). Trätek Publ. nr 9006025. 

Load bearing capacity of nailed joints exposed to fire. Trätek. 
To be published. 
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Figur 1. Tvåskähg, dragen laskskarv med 2 ggr verksamma spikskär 
i vardera av de fyra kontaktytorna. 

DEFINITIONER 

Förband 

Träfbrband (förbindningar) kan vara enkla virkesskarvar eller mera komplicerade föreningar 
(knutpunkter) av stänger i fackverk. Mekaniska förband kan ha olika typer av förbindare: 
Dom, bult, spik, spikplåtar, olika sorts mellanläggsbrickor, etc. Grunderna för beräkning av 
bärförmåga är gemensamma, i synnerhet för de tre förstnämnda. I fortsättningen refereras till 
spikar. 

I här behandlade förbindningar ligger samlade delar om lott. Anliggningsytor benämnes fogar. 
Då delarna ligger något åtskilda av ett spel, kan beteckningen fog (fogyta) hänföras till ytan av 
endera delarna eller till ett plan (mitt) emellan dessa. 
Spikarna förutsättes slagna (med sin längdriktning) vinkelrätt mot fogplanen. Stängernas 
längdriktning förutsättes sammanfalla med fiberriktningen. 

Det i Figur 1 visade förbandet har läskar på båda sidor om det i xy-planet "längdskarvade" 
virket. I fråga om virket är skarven symmetrisk kring xy-planet, i fråga om spikarna osym
metrisk, så tillvida att de till vänster genomgående spikarna till höger motsvaras av par av icke 
genomgående spikar. I ogynnsamma fall kan skillnad i böjningsfall ge olika styrka i förbanden 
på de två sidorna av skarven (x-x). 
I ett fackverk kan virkesändarna i ett idealfall utsättas för krafter i stängernas riktning (nor
malkrafter). I andra fall tillkommer tvärkrafter, vilket påverkar spikbäddens hållfasthet. 

Moder 

Under inverkan av spikbäddens (hålkantens) eftergivlighet sjunker spiken in i träet, antingen i 
en translation (parallellförskjutning) eller i en kantring (snedställning). Om därvid böjmomentet 
uppnår sitt flytvärde deformeras spiken dessutom. Spikens förflyttning och eventuella böjning i 
olika förbands virkesdelar anges med moder, se Bilaga 2a. Endast sådana fall behandlas där 
spikens delar före och under deformationen ligger i ett plan. 



Hållfasthetsvariation mellan virkesdelar 

Här är underförstått att hållfastheten inom virkesdel är konstant men olika mellan virkesdelar. 
"Virkesdel" (förbandsdel) tas i vidsträckt betydelse av olika trämaterial (konstruktionsvirke, 
plywood, fiberskivor, etc, även icke trä). 
Fallet är behandlat av författaren i /3/: Träteknik Publ. nr 9006025, Bil. 2. Relevanta delar 
återfinns i Bilaga 2a. 
Noteras skall att inverkan av elastisk intryckning av spikbädden respektive elastisk böjning av 
spiken negligeras vid sidan av inverkande flytdeformationer. 
Samtliga moder måste räknas igenom varvid först fogmomentet bestäms, därefter den i fogen 
överförda relativa avskärningskraften. Den mod gäller som ger minsta verkningsgrad! 

Hållfasthetsvariation längs spiken inom virkesdelar 

En variation av bädd(hålkant)hållfastheten kan bero på att spikens upplagsyta (diameter) 
ändras eller/och att träets tryckhållfasthet ändras. I enkla fall, t ex koniska spikar, kan man lätt 
räkna ut var längs spiken (x-koordinat) avskämingkraften i spiken har nollvärde och därmed 
momentet maximivärde och härav av fogen överförda krafter och moment. Vid andra spikfor
mer, och framför allt då bäddhållfastheten försvagas olinjärt i förhållande till x-koordinaten, 
måste man integrera försvagningsytan i relativt små steg för beräkning av fogkrafterna. 

Försvagning med tid 

Den ovan angivna försvagningen av spikbädden (hålkanten) respektive av spikens böjhållfast-
het är "geometrisk". Andra försvagningstyper orsakas av röta, insektsangrepp, rost, förbrän
ning, etc, d v s är tidsberoende, irreversibla. Ytterligare andra hänföres till temperatur- och 
fiiktkvotsförändringar som är tidsberoende men reversibla. Försvagningarna av virke och 
spikar uttrycks i fijnktion av spiktvärsnittets x-läge och tid. 

Följande uttryck (1) är ett exempel där hålkantens relativa hållfasthet <p är beroende av 
spiktvärsnittets avstånd x från ett initiellt skadeangrepp (x = 0) av t ex eld. Försvagningsftink-
tionen för hålkanthållfastheten är i detta fall en sinusfimktion som med tiden förskjuts Ax i 
angreppets riktning (x-led). Se även bilaga 3:4. 

En kurva med nummer (N) representerar den relativa hålkanthållfastheten efter en bestämd tid (T): 

(p = 0.5(sina + 1) där a = 7i((x-(N-12)Ax)/l, - 0.5) (1) 

Ovanstående ftinktion (1) för spikbäddens försvagning längs spiken kan kopplas till angreppets 
varaktighet (tid T): 

T = k F(N) (2) 

Som exempel T = kN^, där k är en konstant för tidsskala och N är kurvans nummer, motsvarar 
en med x retarderande och T = kN'^ en med x accelererande angreppshastighet. 

Anmärkning 
I det föregående valda sinusfiinktion för försvagningen kan inte utan vidare förutsättas gälla 
parallella spikar med avvikande y- eller z-koordinater. 



Försvagningen kan, alternativt till uttrycken enligt ( I ) och (2), beskrivas med en bruten linje 
som bildar en polygon med spikens längdaxel (x-axel). Denna kan delas i det antal rektanglar, 
parallelltrapetser respektive trianglar, som anpassning till provningsresultat kan kräva. 
Principen för integrering längs x-axeln till beräkning av mellan virkesdelar av spikar överförda 
krafter förändras inte med antal och form av integrationselement, men noggrannheten påver
kas. 

Som exempel på förenklade antaganden anges i Figur 3 hålkanthållfastheten (bäddhållfasthe
ten) under en spik i tre finita zoner i ett fall av påverkan från koordinaten x = O till koordinaten 
X = z, + Zq + Zjn. Gränserna mellan längderna, som är valda för lämplig approximation av 
verklig påverkan (c), har inget samband med virkestjocklek. Se även Bilaga 3. 

I Påverkad II Övergång i n Opåverkad 

C 

b 

Figur 3. Princip för antagen inverkan på hålkanthållfastheten efter viss tid 
av påverkan från vänster. 
(a) q, = 0:q„ = konstant (<qf); q,„=qf 
(b) qi = 0;q„ = ((x - ^i)/^„)qf; q„rqf 
(c) q,.,„ = q / f f x ) 

Figurnummer 2 (2:6 och 2:7) är reserverade för Bilaga 2. 



Jämvikt 

När en tänkbar brottmod för förband identifierats, antas lägen (x-koordinat = x^c) för spiktvär
snitt där hålkanttrycket växlar tecken, således där avskärningskraften i spiken är noll respektive 
där momentet har ett maximum eller minimum. Om spiken, där den passerar utsidan av en 
ytterdel i förbandet, ej är utsatt för avskämingskraft eller moment, erhålles värden på kraft och 
moment i fogen intill närmaste virkesdel sedan hålkanttrycket integrerats dit med hänsyn till 
teckenändring vid spikens rotationscentrum RC. 

Om förbandet består av endast två delar upprepas proceduren från motstående sida. Kravet på 
jämvikt i fogen betyder att av spiken i fogen överförd avskämingskraft och moment far 
oförändrade värden. Om så ej är fallet måste antagna värden på koordinaten för RC respektive 
för momentmaximum justeras eller - om detta är otillräckligt - en annan brottmod väljas. 

I ett med avseende på geometri eller materialhållfasthet osymmetriskt förband av fler än två 
delar gäller motsvarande jämviktskrav för fogkrafterna. Med iteration söker man de koordina-
ter för hålkanttryckets teckenväxling och spikens momentmaximum i de olika delarna som i var 
fog för sig ger samma avskämingskraft och moment i spiken från båda anslutna virkesdelar. 

Försvagning av förbindare 

En försvagning av spiken påverkar primärt dess böjhållfasthet (M,}). Detta medför att förban
dets hållfasthet minskar, eventuellt i samband med en växling av brottmod. Den gmndläggande 
orsaken kan vara korrosion, eller - i ett kortare tidsperspektiv - hög temperatur vid brand. 

Principen för beräkning av förbandshållfastheten som funktion av tid och lägeskoordinater för 
spiktvärsnitt överensstämmer med den vid hålkantförsvagning. Givetvis måste hållfasthetsre
duktionen av virket (hålkanten) och spikars hållfasthetsreduktion behandlas med tid och 
lägeskoordinat som sammanbindande oberoende variabler! 



Bilaga 1 

B E T E C K N I N G A R För relativa (dimensionsfiia) tal se även tabell 2:2 (s. 8). 

Längdmått 

1 virkestjocklek (alt. spiklängd i virke) 
h del av spiklängd (hålkant) 
s fritt avstånd (spel) mellan virkesdelar 
v relativt spel 
u = 2v + 1 
X koordinat av spiktvärsnitt 
r kvot av virkestjocklekar (effektiva spiklängder) 

Krafter och moment 

P, Q avskärningskraft i spiktvärsnitt 
q hålkantkraft per längdenhet spik (flytvärde) 
f kvot av hålkanthållfasthet 
/ avstånd till fog 

M böjande moment i spik 
Mg dito, flytvärde 
m, mg relativt, dimensionslöst moment 

p verkningsgrad m.a.p. i fog överförd avskärningskraft 
(p relativ hålkanthållfasthet m a p. försvagning 

RC rotationscentrum 



Bilaga 2a: 1 

TVÄRKRAFT VID FOGAR 

Efterföljande innehåller formler för beräkning av tvärkraft på spikar i förband. Innehållet i 
Bilaga 2a: 1-3 är i allt väsentligt hämtat från TräteknikCentrum Publ.nr 9006025, Bilaga 2, sid. 
184-188 B. Norén 1987-88 IV. 
De behandlade enskäriga förbandens två virkesdelar har i citerade delar liksom i originalet 
benämnts "däck" respektive "klots", men gäller virkesdelar av alla slag. 

Tvärkraften ges i relation till bärförmågan hos spikar då bäddtrycket i en av virkesdelarna är 
konstant i tid och läge (flytning), d v s relativt maximalt överförd tvärkraft i fogen. Denna 
relation uttrycks med en verkningsgrad p. 

Här citeras ur ovannämnda publikation: 

del 12 

del 3 

Figur 2:6. Tre elementära moder för spikars translation, kantring och höjning bildar sex 
brottmoder vid överföring av tvärkraft mellan två virkesdelar. Fallet 6S är ett 
specialfall av mod 6 och förekommer endast i samband med spel i fogen. 
Observera att elementarfallen är tillämpliga på tvåskäriga symmetriska förband, 
typ laskskarvar, förutsatt att även belastningen är symmetrisk, t ex tvåsidig 
brandpåverkan. Detta inses om en linje genom spikspetsarna (del 3) antages vara 
det tvåskäriga förbandets symmetrilinje. Beteckningarna för de två delarna, den 
nedre del 3 och den övre (egentligen bestående av två delar), del 12, har (t v) 
bibehållits från den citerade artikeln om förband i lastpallar. 

Figur 2:7. Uppskuren Jog" mellan däck och mellanrum till klots (s). Snittmomentet M03 
(= -MO 12) bestäms av att uttrycken för bärförmåga i däck och klots förväntas ge 
samma resultat. 
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Bilaga 2a:2 

Uppställningen, Tabell 2:2, ger grunduttryck för beräkning av spikars förmåga att ta skärkraft 
(P03) i en fog mellan två virkesdelar som är något åtskilda och dessutom har olika hållfasthet. 
Verkningsgraden ( P ) och alla parametrar är kvoter, alla relaterade till en och samma av de två 
fogade virkesdelama, här klotsen (index 3). I tabellen anges p, för sex olika brottmoder (1 -
6). För moderna 1 och 2 anges ett uttryck för p, för moder 3 - 6 två uttryck, varvid det första 
representerar spikens infästning i virkesdelen på ena sidan fogen (i däcket) och det andra 
styrkan av infästningen på andra sidan fogen (i klotsen över spelet). Båda innehåller den 
okända storheten m, som här är vald att representera momentet i spiken (M^,) där den passerar 
in i däcket, enligt: 

m = m„3 = 4 H ) 3 / ( q / 3 ) ( A l ) 

Avskärningskraften i samma snitt (fogen) är: 

P03 = P • q3Ö3 

Fogmomentet (eller M^j) är vid en spikinfästning i en trädel beroende av i vilken grad spikens 
vinkeländring vid ingången i träet kan förhindras. När termerna i Tabell 2:2 används för att 
beräkna spikens förmåga att hindra förskjutning mellan två virkesdelar (däck 12 och klots 3) 
representerar m av förskjutningen genererat moment i spiken vid fogen. Tecknet framför m är 
obestämt men är motsatt i de båda virkesdelarna eftersom det är fråga om ett inre moment som 
i ett antimetriskt förband (f = r = y = 1) skall ha värdet noll. 

Index 03 markerar att fogen föriagts så att hela spelet mellan delarna (s) hänföres till klotsen. 

Tabell 2:2. Verkningsgrad p för tvärkraft vid spikinfästning. 

Fall P = P312 = P...3 

1 1 

2 fr 

3 ( 2 f V - f m ) ° ' - f r (1 + m + u Y ^ - u 

4 ( 2 f ¥ - f m ) " ' - f r 

5 (f(m3 - myir (1 +m + u y - u 

6 ( f ( m B - m)/2r ((m« + m)/2 -
Beteckningar för kvoter (se även Figur 2:6). 

P = p 3 = Po3/(q3C3) 

r = 6,2/63 

m = 4Mo3/q3C'3) 

v = s/C, 

f = q i2 /q3 

mj) = 4MB/(q36^3) är momentets flytvärde 

u = 2v + 1 
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Bilaga 2a:3 

Uttryckens anknytning till de olika brottmoderna och läget av fogsnittet inses av Figurerna 2:6 
och 2:7. Således ingår v och u, som representerar spelet (se beteckningslistan till Tabell 2:2), 
endast i det andra uttrycket inom paren, avseende spel + spiklängd i klotsen (03). Storheten 
X X X Q , som representerar spikens relativa böjhållfasthet, förekommer givetvis endast i de uttryck 
som refererar till fallet att spiken böjs. De båda uttrycken inom varje mod avser bärförmågan 
på vardera sidan om fogen. Villkoret att den skall vara lika bestämmer värdet på m. Jämför 
Bilaga 2b. 

Specialfall: Inga spel, varierande virke 

I föregående fall (Tabell 2:2) med två variabler - spel i fogarna och olika hållfasthet i fogade 
delar - har endast gmnduttryck redovisats. Med villkoret P312 = P3.3 är det möjligt att ta ut 
explicita uttryck för p (respektive kraften P). 

Tabell 2:3. Verkningsgrad p för tvärkraft på spik i fog mellan två anliggande virkesdelar. 
Betechnngar enligt Tabell 2.2. 

Fall 

(20) 

(20) 

(21) 

(22) 

(22) 

(23) 

fr 

f r 

2f + 1 
((2f + l 

mc 

fr2 
+ 1) + 1 ) ° ^ - 1 

1 

2 + 1 " f 

f 

((4+1)mB + 1) + 1 ) ° ^ - 1 

f 

1 + f 
m , \05 

Anmärkning 
Observera att kopplingen mellan uttrycken i Tabell 2:2 (Tabell 2:3) och "deformations"-
modema i Figur 2:6 ej är entydig för de med avseende på fogen osymmetriska fallen I och 2 
samt 4 och 5. I dessa fall bestäms delfall (1 eller 2 respektive 4 eller 5) av relationerna mellan 
materialegenskaper och tjocklek i de två virkesdelama. I Tabell 2:2 är förhållandet mellan 
maximal bäddkapacitet i delama (ql)i2/(ql)3 = fr avgörande så att fall 1, d v s flytning i del 3, 
uppkommer om fr > 1, under det att fall 2 gäller, d v s flytning i del 12, då fr < I . (En anmärk
ning i anmärkningen är att p-värden för fallen 1 och 2 i Tabell 2:3 skall byta plats om nämnda 
villkor för fr skall gälla också där). 
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Bilaga 2b: 1 

MOMENT VID FOGAR 

I Bilaga 2a, Tabell 2:2, angavs uttryck för av spiken i fogen överförd kraft till vardera 
virkesdelen kring en fog. Dessa uttryck kan användas fristående, t ex för att beräkna hur stor 
vikt som kan hängas på en i en vägg inslagen spik, antingen kraften (P) verkar intill väggen 
(M = 0) eller ett stycke (e) utanför (M = eP). Maximal sådan infästningkapacitet erhålles när 
m = 0. Detta gäller också vid överföring i fog, såsom i ett förband som är geometriskt 
antimetriskt och har samma trä- respektive spikhållfasthet på ömse sidor om fogen. ( I detta 
speciella fall blir förbandsmodema 1 + 2, 3 och 6 enligt Figur 2:6 tillämpliga med 
f = r = fi-= 1.) 

Tvärkraftskapaciteten av spikinfästningen påverkas alltså av spikmomentet i fogen, positivt i 
den ena och lika mycket negativt i den andra av de fogade delarna. Värdet på m framkommer 
om de två uttryckena på samma rad i Tabell 2:2 sättas lika. 

Exempel Mod 6 utan spel, v = 0: 

Efter kvadrering 
f(mB - m)/2 = (me + m)/2 

varav m = ((f-1 )/(f+1 ))mB (6) 

I denna mod (6) förutsättes virkestjockleken i båda delarna vara tillräcklig för att böja spiken. 
Följaktligen saknas faktorn r. Som framgår av efterföljande Tabell påverkar detta inte värdet 
på m. (Teckenkonventionen skall givetvis beaktas.) 
Hållfasthetskvoten f har kompletterats med inversen f ' = 1/f 

f r m 

0,04 25 -0,92 
0,1 10 -0,82 
0,5 2 -0,33 
0,67 1,5 -0,20 
1 1 0 
1,5 0,67 0,20 
2 0,5 0,33 

10 0,1 0,82 
25 0,04 0,92 

Vid tilltagande skillnad (kvot f) i delamas hållfasthet kryper punkten för spikens böjning i den 
starkare delen närmare fogen. Samtidigt avlägsnar sig böjningspunkten i den svagare delen från 
fogen och spikens förankring intill att motverkan av ett spikmoment motsvarande flytning 
upphör: 
Böjningen övergår till mod 5. 
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Exempel Mod 5: 

I mod 5 är ekvationen för lösande av fogmomentet i spiken osymmetrisk (se Tabell 2:2 vid 
v = O och u = 1): 

(f(mB - m)/2)' ' = (1 + m +1)'̂ ^ -1 eller efter kvadrering: 

f(mB - m)/2 =1 + m + 1 + 1 - 2(1 + m + 1)° ' 

Efter förnyad kvadrering kan momentet m lösas ur: 

m\f+ 2f + 4m(2 + 3f - fine) - 4 = O (5) 

Exempel Mod 4 : 

Mod 4 skiljer sig från mod 5 endast genom att virkesdelarna "kastas om", d v s spiken böjer i 
den andra virkesdelen. 
Det är inte alldeles lätt att inse varför r förekommer i uttrycket för den inte böjande delen i 
mod 4 men ej i mod 5. Orsaken är att värdet på tjockleken av virkesdel 12, alltså 1,2, och 
därmed kvoten r = 1,2/13, inte är relevant när mod 5 antas gälla. Med antagande av denna mod 
följer ju att spiken i denna del är tillräckligt förankrad för att medge böjning till flytning. 

Ekvationen för lösande av momentet m i mod 4 är: 

m'(f + 0 .5)2+ ^ ( ( f ^ 0.5)m^ - (2f + 3)(fr) ') + ( f i - ) ' - 3(fr)' me + (me llf = O (4') 

Efter förlängning med faktorn 4 blir ekvationen: 

m'(2f + I ) ' + 2m((2f + l ) m B - 2(2f + '3){^f ) + (2(fr)' - mg ) ' - Smg ( f r ) ' - O (4) 

Anmärkning 

Ekvationerna för de antimetriska moderna 4 och 5 är ej användbara för de med avseende på 
dimensioner och hållfasthet symmetriska fallen f = r = 1. 
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Exempel Mod 3: 

I kräftgången genom moderna i Tabell 2:2 kommer vi till fallet 3 som innebär att spiken 
snedställs utan att böja sig. Därmed saknas faktorn m^. Det framgår också att i ett antimetriskt 
fall, f = r = 1, och anliggning mellan delarna, u = 1, de två deluttrycken blir lika (så när som på 
tecknet för m). Spikens förskjutning är antimetrisk med inflexionspunkt i fogen, d v s m = 0. 

I det mera generella fallet att virkesdelama är olika map tjocklek och /eller hållfasthet löses 
spikmomentet över fogen ur 

(2({rf - fmf - fr = (2 + mf - 1 (3') 

Efter upprepad kvadrering: (3): 

m\r+\f + m(-2(f+l)(fr+l)2 + 8(f + 1) - 4(fr-l) ' ) + C = O 

där C = ( f r + l ) ' + 16 - 8 ( f r - l ) ' - 8(fr+l)^ d v s = (fr+1)' - 16(fr)' (3) 

Exempel Mod 1 och Mod 2: 

Beträffande fallen att spiken parallellförskjutes till hålkanttryckets flytvärde i endera av 
virkesdelarna (i ett specialfall av antimetri i båda delarna), krävs dels att spikens styvhet är stor 
nog att förhindra böjning, dels att spikens kantring motverkas genom särskild inspänning. 
Storleken av den över fogen överförda avskämingskraften bestäms helt av den svagare av 
förbandets två delar: 
P(03j= q3l3 i mod 1 resp P(i2)= qi2'i2' 2. Hålkantspänningen i den motstående "starkare" 
delen når inte flytvärdet och är därmed ointressant. 
Samtidigt överfört moment är M^j = qi\i^/2. Med beteckningen för relativt moment enligt 
bilaga 2a, sida 6, blir detta 

m = 4H,3/(q3l30 = 2 

(Av ett förbiseende har koefficienten i beteckningen satts till 4. Den kunde lika väl satts till 2 
varvid det relativa momentet i mod 1 skulle fatt värdet m = 1). 
Verkningsgraden (P) i mod 1 är definitionsmässigt lika med 1. 

Då f = r = 1 är mod 1 och mod 2 antimetriskt identiska. Enbart ett värde fr = 1 är inte till
räckligt för en sådan likhet. Detta säger endast att olikhet i t ex virkestjocklek är kompenserad 
av en inverterad olikhet i hållfasthet (q) till lika storiek - men ej läge - av hålkanttryckets 
resultanter (respektive vice versa). Motsvarande gäller för mod 3! 
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J Ä M V I K T I F O G 

I bilagor 2a och 2b (Tabell 2:2) behandlades tvärkraft (avskämingskraft) och moment i fogar. 
Därvid förutsattes konstant hålkanthållfasthet inom en och samma virkesdel men godtogs olika 
hållfasthet i de sammanfogade delarna. I denna Bilaga 2c behandlas under samma förutsättning 
ett par exempel (fallen 1,2 och 3), som belyser jämviktsvillkoret för en fog: Resulterande 
krafter och moment som överförs genom förbindare (spikar, etc) skall vara lika stora från båda 
håll. I dessa exempel gäller fortfarande regeln att hålkanthållfastheten är konstant inom 
respektive del, men de två virkesdelama (1 och 3) har olika hållfasthet: q, respektive Se 
Figurer 4 och 5. 

Tjockleken av (spiklängden i) delarna betecknas 1, och I3 (till skillnad mot tidigare 1,2 och I3) 
med motsvarande indicering i övrigt. 
Avståndet från fogen till spikens centrum för spikens rotation (kantring) RC1 och RC2 är 
betecknade r, resp Vy 

DEL 3 

DEL 1 

q, 

Q 3 = qŝ a 

q3 

M3(; 
| Q 3 

v 

Q, 

Z ) 

Figur 4. Specialfallet translation i båda virkesdelarna vid enskärigt förband (fr = 1) 
fordrar mothåll mot kantring t ex av spikningsplåt i fogen eller i spikänden 
(jämför bultförband med underläggsbrickor). 
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Längden av den del av hålkanten över vilken trycket (q), som genererar avskärningskraften till 
fogen, utbildas är 

X Q , = X , = 2r, - 1, resp X Q J = X3 = 2r3 -13 

Hålkanthållfastheten över den resterande längden av spiken i virkesdelen, 1, - x,, är reserverad 
att generera "inspänningsmomentet" Mj,. 
Observera att såväl detta moment som momentet av avskärningskraften, M Q , , överförs av 
spiken i fogen. 

Som synes av Figur 5, som avser mod 3, är det ett direkt samband mellan avståndet (r,) från 
fogen till RC och den längd (x,) över vilken avskärningskraften genereras. Ytterligare gäller att 
virkesdelama ligger an mot varandra, d v s spelet är noll. 

Överföringen av avskämingskraft och moment till fogen från virkesdelama är: 

Q,= x,q, = (2ri - l,)q, (3:3) 
Q 3 = X3q3=(2r3 - l3 )q3 (3:4) 

Momentet i fogen delas på "Q-moment", 

M Q , = ( x , ) V 2 = (2r,-l,)^q,/2 (3:5) 
MQ3 = (x3)'q3/2 = (2r3 - \,)\/2 (3:6) 

och "inspänningsmoment" 

H i = ( l i - x O V 4 = ( l , - r , )^q, (3:7) 
H 3 = (I3 - X3)'q,/4 = (I3 - r , ) \ (3:8) 

Sammantaget är det i fogen från del 1 överförda momentet 

M , = H , - M Q , = 21,x, - (x,)2)q,/4) (3:9) 

och från del 3 

M3 = H 3 - H , , = (d,)^ - 2I3X, - (x,)^)q,/4) (3:10) 
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t t t 

i i i 

Figur 5. Enskähgt förband, deformationsmod 3. Spiken 
kantrar utan att böjas (från elastisk böjning bortses). 
Beteckning för läge av rotationscentra (RC). Längd och 
spänningsriktning av spänningsblock vid konstant 
tryckhållfasthet. 
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Sammanfattning 
Fall I, Fall 2 

I det enskäriga förbandet av två virkesdelar - del 12 överst, del 3 underst i Figur 2:6 (Bilaga 
2a) - förutsätter fall 1 att del 3 är den svagaste, vilket motsvarar ett värde fr > 1. Fall 2 
uppträder då fr < 1. Specialfallet fr = 1 innebär att spikbädden flyter (motriktat) i båda delarna. 

Figur 4 visar "yttre" kraften på spiken från hålkanten. Jämvikt kräver att de resulterande 
hålkanttrycken mot de två delarna. Q,2 och Q 3 , är lika och motriktade, d v s motsvarar 
avskämingskraften i höjd med fogsnittet, således q^^z ^ Qŝ s Samtidigt förutsätter momentet 
som genereras i spiktvärsnittet i fogen, Mf^,2) + ^{og(3) = ^12^12 /̂2 + q3^3V2, ett yttre moment 
genom en inspänning av spiken i virket som hindrar spikens kantring. 

Fall 3 

Fall 3 är moden att spiken kantrar i virkesdelarna på båda sidor om fogen - utan att flytvärdet 
för spikens böjning uppnås (Figur 5). Karakteristiskt är att flytvärdet för q uppnås längs hela 
spiken i båda virkesdelarna. I rotationscentrum (RC) inom virkesdelarna kastas emellertid 
spänningens riktning om. 

I grundfallet av konstant qj-värde över en virkesdel (H) kan tre spänningsblock identifieras, ett 
närmast fogen som med längden X Q och hålkanttrycket % motsvarar den i fogen överförda 
förskjutningskraften 

Q = XQqf (3:1) 

och två block, vardera med längden x̂ <, med motriktad spänningsriktning, motsvarar ett 
kraftpar Xj^qj med momentarm x^,. Detta moment skall jämte momentet av Q överföras av 
spiken i fogen: 

Mfog = q X x V 2 - x \ , ) (3:2) 

där 2 X M + X R = (=0,2). 

I ett enskärigt antimetriskt förband är Mf^ = O och Q = Xgq/V^2 - 1). 
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BÄRFÖRMÅGA HOS SPIKFÖRBAND VID AVTAGANDE TRÄHÅLLFASTHET 
Varierande hålkanthållfasthet mellan virkesdelar 

Inledning 

I tidigare dokument (Bilaga 2b) angavs uttryck för lösande av det obekanta (relativa) fogmo
mentet vid olika brottmoder. Förutsättningen var då att trähållfastheten var konstant längs 
spikbädden. I denna inledning skall tills vidare samma förutsättning antas gälla. Den ger 
ekvationerna för överförda avskämingskraft och moment i fog (13) mellan två virkesdelar (1 
och 3) då spelet (2) mellan delarna är noll, (se Figur 2:6 och Figur 6): 

Virkesdelen (1,) uppdelas i två delar, X g (närmast fogen) och 2\^, d v s 

X Q + 2 X M = Il (1) 

För spikdelarna på ömse sidor om fogen är ekvationerna (mod 4) 

Del 1: M,3 = (q/4)(2(xQ)^ - (1, - X Q ) ^ ) (2) 

Del 3: M,3 = Mf - Q , 3 X Q / 2 (3) 

och i båda delar Q , 3 = XgQf (4) 

Härav (3XQ + 1,)' =(4 + 3mf)(l,)' (5) 

som gerxQ=(V3)((4 + 3 m / ' - l ) (6) 

Spikens brottmoment definieras av 

M,= (7) 

Avtagande trähållfasthet 

I det följande förutsättes hålkanthållfastheten under spiken avta med tiden. Detta påverkar i 
och för sig inte giltigheten av de givna ekvationerna (1 - 7). Nu förutsättes emellertid ytterliga
re att försvagningens hastighet är olika utefter hålkanten, d v s hålkanthållfastheten är, utöver 
av tiden, beroende även av läget under spiken (x). 

Figur 3 visade olika grad av en sådan försvagning inom en eller flera fogade virkesdelar, från 
konstant fiillt värde från tiden to = O (överst) till tiden t̂  (nederst). Zonerna (z,, ZQ, 
betecknar nollhållfasthet, övergångszon av reducerad hållfasthet, respektive oreducerad 
hållfasthet. I övergångszonen är reduktionen i fall b linjär med avseende på x. Enkelheten 
består i valet av en polygon med två brytpunkter att beskriva försvagningen genom förbandet, 
en polygon som med tiden förskjuts genom virket i x-riktningen. Observera dock att tidsdiffe
rensen (ötj) inte förutsatts vara konstant. 
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Spänningsfördelningen under spiken vid mod 4 och konstant hållfasthet (hålkanttryckets 
flytvärde) under spiken framgår av Figur 6. Rotationscentrum för spiken i del 1 har koordina-
ten X M , d v s halva värdet av koordinaten där avskärningskraften är noll, Ix^. 

DEL 3 DEL 1 

Figur 6. Enskärigt förband, deformationsmod 4 (eller symmetriskt tvåskärigt, 
mod 6), Tryckhållfastheten är konstant inom virkesdel men med 
olika värden mellan delarna. Förhållandet att sträckorna XQ som 
genererar avskärningskraften till fogen ritats olika långa innebär 
under dessa förutsättningar att fogen inte är i Jämvikt. För att uppnå 
sådan måste RC och/eller sektionen för böjflytning i spiken förskju
tas i x-(horisontal-)riktning. Eventuellt måste den antagna deforma
tionsmoden överges. 
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öl 

i - r , (z.) 

Figur 7. Förband som i Figur 5 men med linjärt reducerad hålkanthållfasthet från 
vänster i spänningsblock A1 och A2. Dessa och block A3, som tillsammans 
upptar större delen (2xj^ Hj - k) av virkestjockleken, genererar ett "inspän-
ningsmoment". En mindre del (k-Xg) genererar med block A ̂  den i fogen 
överförda avskämingskraften. 

Anm: Linjär försvagning kan i princip approximeras till ett stapeldiagram, 
se Figur 8. 



J2 
2 2 

L = 2r 

Qfog 

40r̂  

Figur 8. Hålkanthållfasthetens variation (vid 
brottmod 6) approximerad till stapeldiag
ram. Spänningsytor är uttryckta i r^, där r 
är 1/12 av virkestjockleken H,. 

X 

Figur 9. Trapetsblock för hålkanttryck. 
Blocken definieras av längd i x-riktning: h och höjd: a och b 
Härledda storheter är area: A = h(a + b)/2 och tyngdpunktens 
läge i x-led från a- och b-sida: 

^ " = 1 7 ^ ^ respektive - ^ \ a + O 3 a + b 3 
Uttrycken är naturligtvis giltiga även då a (eller b) = O, dvs 
för triangel, eller då a ^ b, d v s för rektangel. 
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Annorlunda förhåller det sig i en del 1 under försvagning som framgår av exemplet Figur 7. 
Värdet på 2x^, ökar och lämnar mindre del X Q för generering av i fogen överförd avskämings
kraft (kraftblock A4). Ett ytterlighetsfall är att endast moment överförs. Ett praktiskt fall som 
närmar sig detta är en konsol införd i en vägg och vertikalt belastad långt ut. 
(Hålkantförsvagningen har reducerat i fogen överförd avskämingskraft med 17%.) 

Nyanserad beskrivning av hållfasthetsreduktion 

Figur 7 representerar en enkel reduktion av hålkanthållfasthet. Polygonen är uppdelad i två 
enheter: En parallelltrapets och en rektangel. En jämviktsbetraktelse kräver ytterligare två 
gränser: där hålkantspänningen byter tecken (vid RC) och där avskärningskraften är = 0. 
Figuren visar därför fyra kraftblock ( A l - A4). Dessa tillkommande gränser bestäms av 
spänningsförhållandena i den i fogen anslutande virkesdelen (del 3). 

Givetvis kan flera brytpunkter behöva läggas in i polygonen för att fa den att bättre svara mot 
försvagningens utbredning. Till slut når man ett krav på upplösning som bäst hanteras med en 
kontinuerlig ftinktion (eller flera summerade ftinktioner). Med förstaderivatan av denna (dessa 
ftinktioner) approximeras kraftkomponenter och deras moment. 

Oavsett om man väljer polygoner eller kontinuerliga ftinktioner att representera hålkantspän-
ningens fördelning, blir beräkningsgången: 

1) Antag ett värde på koordinaten (2x^i) där avskärningskraften är noll i virkesdel 1. 
2) Beräkna motsvarande avskämingskraft i fogen. 
3) Kontrollera att spikkraften i anslutande virkesdel (del 3) vid antagen brottmod överförd i 

fogen (med rimlig tolererad avvikelse) överensstämmer med ovan beräknade avskär-
ningskraft (2). 

4) Om avvikelsen är oacceptabel, gå till 1) och minska eller öka värdet på 2\^. 

Ovan skisserade iterativa beräkning utföres vid varje varje tidpunkt av förändrad hållfashetsför-
delning och därvid för varje möjlig brottmod. 

I det föregående har två ytterlighetsfall av fogkrafter påpekats: 

1) Endast moment överförs. 
2) Endast avskämingskraft överförs. 

I det första fallet är hålkanttryckets motriktade resultanter lika stora (P, = Pj). Det andra fallet 
innebär en hållfasthetsfördelning i del 1 som gör att kraftemas moment i fogen är lika (a,P, = 
a2P2) . (Det är inte tillämpligt i vanliga förband.) 
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I Figur 10 anges ett exempel på spänningspolygon motsvarande hålkanthållfasthetens variation 
längs spiken i ett visst ögonblick. Abscissan anger position av spiktvärsnitt inom virkesdel efter 
en x-axel i spikens längdriktning. Ordinatan (p anger hållfastheten: (p = 1 Ingen försvagning 
(hållfasthet = qf), respektive (p = O Fullständig försvagning q̂  = 0. 

Polygonens brytpunkter är numrerade i x-följd från i = O till i = n. Hållfasthetens absoluta värde 
varierar linjärt mellan värdena vid brytpunkterna. Primära hållfasthetsblock är numrerade efter 
första brytpunkt (lägsta x), således från A(0) till A(n-l). Exemplet har alltså fem primära block, 
A(0) till A(4). 

Till den primära blockindelningen efter hållfasthetens brytpunkter avgränsas sekundära block 
där hålkantspänningen ändrar riktning från tryck mot spikens undersida till tryck mot översidan 
eller tvärtom (vid RC). En annan sekundär blockgräns är vid koordinaten x = 2X|̂  där 
avskämingskraften (Q) är noll. 
Båda dessa sekundära gränser för hålkantspänningen mot spiken råkar i exemplet falla inom 
primärblock A3, sålunda avskiljande tre sekundärblock, betecknade A3: l , A3:2 och A3:3. 

Anm. Utöver den primära och den sekundära indelningen av polygonen anges i figuren en 
tidigare i samband med brandskada använd zon-indelning. 

Beteckningar för grundblocket i form av parallelltrapets anges i Figur 9. Längd i x-riktning 
mellan gränserna är h, höjd i gränserna a respektive b. Tyngdpunktens avstånd från dessa 
gränser är ê  = g(a + 2b) respektive e^, = g(2a + b) där formfaktom g = (h/3)/(a + b). 

Uttrycken är naturligtvis giltiga då a (eller b) = O eller då a = b, d v s för specialfallen triangel 
och rektangel. 

I fogen överförda krafter och moment 

Summan (S) av blockkrafterna i virkesdel ger den i fogen överförda avskämingskraften, t ex i 
fallet Figur 10: 

i=3:l i=4 
Q i 3 = Qx=ii = qf (2A,-SAi) (101) 

i=0 i=3:2 

Första termen innehåller 4 block, A^ till A3., , den andra 3 block, A3.2 till A4. 

Uttrycket (101) kan alternativt skrivas: 

i = 4 
Q,3 = SA^q^ med negativt tecken för A riktat mot spikens undersida. (101a) 

i = 0 Jämför (102a). 
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I 
; RC 

ih3, h 

Virkestjocklek del 1 

Figur 10. Polygon av fem block (AO t o m A4) för beskrivning av hålkant
hållfasthet längs spik (i virkesdel 1) reducerad till noll vid x = O 
t o m X = hg (Zon Z,), växande till fullt värde i en övergångszon 
(Zon Z-) bibehållet till (och i) anslutande virkesdel. Jämför 
Figur II, kurva 12. 
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På sträckan x = O till x = 2 X M , gränskoordinaterna bestämda av att avskämingskraften är noll, 
d v s i exemplet Figur 10: 

i = 3:2 
S Ai = 0 
i = 0 

genererar hålkanttrycket ett "vänstervridande inspänningsmoment": 

i = 3:2 
Hnsp = SeiA ,qf (102a) 

i = 0 

Tecken för enligt (101a). 

Cj är blockkraftens avstånd från snittet x = 2x̂ ^ (egentligen till godtycklig punkt på den 
definierade sträckan). 

Överfört fogmoment är 

M ,3 = Mi„.p+0.5xQQ,3 (103) 

Försvagning efter sinusfunktion 

Som alternativ till tidigare behandlade polygonftinktion har i Figur 11 tillämpats en sinusfijnk-
tion: 

(p = 0.5(sin a + 1) (21) 

varvid a = 7i((x-(N-12)öx)/l,-0.5). (21a) 

N st kurvor är förskjutna i x-riktning till lika inbördes avstånd öx. 

Vi antar att kurvnumren representerar tiden i minuter från ett angrepp av t ex eld mot yttre 
kanten av virkesdel 1. Den översta kurvan representerar då en något liten skada i den expone
rade virkesytan x = 0: Kvarstående hålkanthållfasthet ((p) efter 1 min är 98 till 100 procent. 
Efter 6 minuter (kurva 6) har hållfastheten vid den angripna utsidan gått ner till halva värdet 
((p = 0.5). Samtidigt far man gå halvvägs in i virket (x = l,/2) för att hela hållfastheten skall 
återstå ((p=l). Efter 12 minuter ("riktkurva" 12) är hållfastheten borta (cp = 0) i kantytan 
(x = 0) men kvarstår till halva värdet halvvägs till motsatta sidan. Skadan har just nått fogen till | 
virkesdel 3 (x = 1,). 

Det är naturiigtvis möjligt att nyansera antagandet att kurvorna förskjuts i x-led med konstant 
hastighet genom att införa en retardation eller acceleration, anpassad t ex (i fallet brand) efter 
temperaturgradient eller andra resultat av provning. 
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|4> 

varvid -12) öx)/l-0.5). 

kurvor är förskjutna i x-riktning 
nbördes avstånd öx. 

VIRKESDEL DEL 3 

U2 C,/2 

Figur 11. Exempel på försvagning (1 - (p) av hålkanthållfa.sthet i x-riktning vid 
angrepp från x = 0. 
Kurvnummer (N) representerar tid efter angreppets början, i enklaste fall 
är sambandet linjärt, texN= 12 betecknar 12 minuter (timmar, dygn, 
etc). 
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Bilaga 3:5 

integrering till avskämingskraft 

Integralen av en kurva i Figur 11 kan delas i tre delar: 

Dessa ligger mellan fyra gränser, dels yttergränserna x = O och x = 1, som begränsar virket, dels 
de sekundära x = X R C och x = 2x̂ .̂ Integralindelningen motsvarar således spänningspolygonens 
indelning i sekundära kraftblock (A). I integralfallet motsvaras längden av polygonblocken av 
differentialen av x, d v s dx. Man kan uttrycka det så att någon primärdelning därutöver inte 
tillämpas. Det finns ett "primärblock" (en integral) för varje tillfälle (varje tidsnummer). 

I det föjande skall utgås från kurva N = 12 i Figur 11. Den förutsättes visa relativa hållfasthe
ten ((p) genom virkesdelen 12 minuter efter att försvagningen börjat. 

Vi antar ett värde på x^^ där hålkanttrycket ändrar riktning från uppifrån till nedifrån mot 
spiken (jfr Figur 10). Ytan mellan kurva 12 och x-axeln från x = O till x = x^^ är 

AN : I = J q>(x)dx 
O 

Därefter integreras 

K.2 = J <p(x)dx 

Den övre gränsen = 2x̂ ^ är inte känd, varför integrationen fortsättes successivt till det x-
värde där integralen A^.j samma värde som den föregående A^.,. Detta är det spiktvärsnitt 
där avskärningskraften är noll. 
Som tidigare för spänningspolygonens A-block sättes negativt tecken då hålkanttrycket är 
riktat mot spikens undersida. 

Integrering till moment 

För beräkning av moment används samma teknik och integrationsgränser. Skillnaden är att 
integrationselementet (p(x)dx utbytes mot (p(x)x dx. Detta ger momentet i koordinaten x = O 
genererat av hålkanttrycket mellan gränserna, tex 

MN:, = (A^.d(x-u,^.d (23) 

Med hjälp av de tre flinktionsytornas tyngdpunktskoordinat x̂ p = M/A, kan momenten i 
gränserna mellan A-ytorna beräknas utan ytteriigare integrering. 
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Bilaga 4 

PROGRAM FÖR I N T E G R E R I N G AV HÄLKANTSPÄNNING 

För det allmänna fallet att hålkantspänningen varierar längs spiken genom virket är uppgiften 
primärt att finna de tvärsnitt där avskärningskraften är noll, vilket beroende på deformations
mod kan vara där hålkanttrycket växlar riktning, d v s i centmm för spikens rotation (kantring) 
RC eller/och där momentet i spiken ger böjflytning. 
Det gör man genom att integrera hålkantspänningen längs spiken och samtidigt av spänningen 
genererat moment i fogtvärsnittet sedan man antagit var RC respektive böjflytning uppträder i 
de fogade virkesdelama vid olika deformationsmoder. Om antagandet ligger någorlunda nära 
verkligheten skall från båda sidoma till spiken i fogen överförd avskämingskraft och moment 
vara någorlunda lika. Om inte måste antagandena justeras! 

Metoden har tillämpats i två beräkningsprogram PI och PIL I dessa beräknas spikars förmåga 
att överföra kraft Q och moment M i en fog mellan två virkesdelar (Del 1 och Del 3). Därvid 
åtskiljs fyra moder (3 - 6) med avseende på spikens "kantring" och böjflytning. 
Jämviktskriterium är att värdena på genererad kraft Q och moment M i de båda virkesdelama 
skall vara lika. 

Gemensamt för båda programmen är att en faktor / införs som representerar avståndet från 
fogen till ett spiksnitt där avskämingskraften är lika med noll {f skall således ej förväxlas med 
hållfasthetskvoten f). Metodiken i PI är att med en serie av för virkesdelarna gemensamma/-
värden mellan O och virkestjocklek (endera C, eller C3) beräkna av hålkantspänningen (styrkan) 
till fogen genererade avskärningskrafter och moment. Eftersom hålkanthållfastheten varierar 
mellan delarna kommer dessa krafter att vid lika /-värden bli olika. Resultatet blir alltså primärt 
två olika funktioner för såväl kraft som moment i fogen. Dessa gör det möjligt att söka upp de 
olika /-värden som ger jämvikt i fogen. 
Anmärkning: I PI räknas gränsen mellan moment- och kraft-genererande hålkanttryck 
automatiskt ut så att Q-kraftema från båda delarna är i jämvikt. Humvida detta är att föredra 
far provkörningar visa. Samtidigt kan framgå eventuella fördelar med separata /-serier för delar 
1 och 3 såsom är tillämpat i PROGRAM I I . 
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Summary 

A plasticity theory, applied to derive the strength o f wood joints, assembled by nails or similar 
connectors, no doubt simplifies the calculation. Still, the estimation o f the capacity o f the 
connector to transfer force and moment over a joint between two members is more complica
ted in certain cases. That is so when the embedding strength is deviating, not only between but, 
simultaneously along the connector within members. A reason can be decay, another - on a 
shorter time-scale - a fire situation. 

The first part o f the paper - the "text part" - defines joints, deviation o f material strength, 
modes o f deformation and demands for equilibrium. It stipulates the principle conditions for 
the calculation: 

1) Elastic deformations are neglected to the side o f plastic deformations. 

2) Among the several possible modes o f deformation, the one giving the lowest strength o f 
the joint is considered decisive. 

In the second part o f the paper - the "formula part" - are given expressions for the capacity o f 
nails to transfer forces and moments between members at different modes o f deformation. In a 
series o f numbered "appendices" (in Swedish "Bilaga nos") different cases with respect to 
deviation o f embedding strength are treated. 

Thus, in "Bilaga 2a to 2c" the strength deviates between but is constant within the connected 
members, while in "Bilaga 3" is treated the general case when the deviation o f embedding 
strength along the nail depends on time. In the connected "Bilaga 4" is hinted at two possible 
methods o f integrating embedding stress variating along the nail. 
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