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Abstract

Fordonsindustrin studerar i ökande grad lättviktslösningar på sina konstruktioner, även rationell
tillverkning och låga kostnader vad gäller material och tillverkningsmetoder är av stort intresse.

Exjobbet gick ut på att praktiskt utvärdera infästningar i sandwichpaneler. Det som studerades var
belastning i skjuvning och drag ut ur planet. Försöken utfördes på paneler uppbyggda av 1mm aluminium
som täckskikt och 50mm extruderad polystyren (XPS) som kärna.

Som fästdetaljer användes enkla metoder såsom popnit, skruv och lim.
Det gjordes 44 tester. 32 tester var drag ut ur planet och 12 var i skjuvning.

Resultaten visar att det går att få god hållfastighet i skjuvning och drag ut ur planet med enkla metoder.

The automotive industry is increasingly studying lightweight solution in

their designs, also rational production and low costs in materials and

manufacturing methods are of great interest.

This thesis consisted in the practical evaluation of anchors for sandwich

panels. The object was to study loads of shearing and pull out of the

plane. The experiments were carried out on panels made up of 1mm aluminium

coatings and 50mm extruded polystyrene (XPS) at its core.

As the fasteners used simple methods such as blind rivets, screw and glue.

44 tests were performed. Out of these 32 considered pullout of the plane

and 12 considered shearing.

The results show that it is possible to have good strength in shearing and

pull with simple methods.
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1 BAKGRUND
Fordonsindustrin studerar i ökande grad lättviktslösningar på sina konstruktioner. Lätta paneler kan med
fördel tillverkas med sandwichteknik då de har hög styvhet kontra sin egen vikt. Fordonsindustrin ställer
höga krav på rationell tillverkning och låga kostnader vad gäller material och tillverkningsmetoder.
Exempel på paneltyper är tunnplåt alt aluminiumplåt som limmas på en kärna av Extruderad Polystyren,
(XPS), Expanderad Polystyren, (EPS), eller Expanderad Polyuretan, (PUR). De mest förekommande
lastfallen är drag ut ur planet, skjuvning i planet samt böjning figur 1.1a-c. Dessa lastfall förekommer t.ex.
vid infästningar för stolar, hyllor lastförankring mm.

                       Figur 1.1a                          Figur 1.1b                          Figur 1.1c

2 SYFTE/PROBLEMSTÄLLNING
Arbetet går ut på att experimentellt utvärdera lastupptagningsförmågan för drag ut ur planet och skjuvning
hos olika fästelement, eftermonterade med hjälp av olika fästdetaljer. Fästelementen monteras i olika
sandwichpaneler avsedda för fordonsindustrin. Exempel på applikationer är till exempel stolar, hyllor
lastsurningsfästen. Att föra in punktlaster i en sandwichpanel medför svårigheter. Täckskikten är ofta
tunna och därmed känsliga för punktlaster. Kärnan har inte den styvhet och hållfasthet som man skulle
önska för att ta upp punktlaster. I flera fall vill man undvika att penetrera båda täckskikten, bl.a. för att
man vill ha en slät yta eller för att minska risken för fuktinträngning. För att föra in laster på en
sandwichpanel behöver man använda skruv, nitar eller lim. Eftersom sandwichpanelen är känslig för laster
gäller det att krafterna sprids över ett tillräckligt stort område över sandwichpanelen eller addera
förstärkningar på eller i sandwichpanelen. Lasterna på fästelementen som är av intresse i detta arbete ligger
inom intervallet 50-300 kg. I studien har jag valt att bara titta på eftermonterade fästdetaljer. Jag har
uteslutit fästdetaljer som monteras under tillverkningen av sandwichpanelen. Detta på grund av att man
blir begränsad av fästdetaljer som monteras vid tillverkningen av sandwichpanelen. Dessas placering måste
bestämmas i förväg och placeras med stor noggrannhet i sandwichpanelen. Med eftermonterade
fästelement blir man inte låst på samma sätt som vid redan monterade fästelement.

3 SANDWICHMATERIAL
En sandwichpanel är uppbyggd av två täckskikt och en kärna, täckskikten limmas på var sida av kärnan se
figur 3.1 a. Täckskiktens uppgift är att ta upp drag och tryckkrafter, men även punktlaster. Kärnans
uppgift är att ta upp skjuvkrafterna. Fördelen med en sandwichkonstruktion är att man får en styv
konstruktion i förhållande till vikten se tabell 3.1 b [1]

                                                     Figur 3.1 a Principen för sandwich panel

Täckskikt
Kärnmaterial

Täckskikt
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                                              Tabell 3.1 b Tabell som visar styvhet och böjstyrka kontra vikt

4 LÖSNINGAR FRÅN ANNAN INDUSTRI
Två branscher som använder sandwichteknologi är sportindustrin och husindustrin.
Lösningar från sportindustrin och husbyggnad har studerats där sandwich konstruktioner används. Att
dessa valdes berodde på att sportindustrin använder både lågtekniska lösningar som träskruv men även
högtekniska lösningar som integrerade insatser. Husbyggnad är intressant på grund av dess användning av
mineralull som kärnmaterial.

4.1  SKIDINDUSTRIN
För att fästa bindningarna på utförsåkningsskidor använder man sig av flera metoder. Med kärnan helt i
trä använder man vanlig träskruv och säkrar skruven med lim. På de skidor där man använder andra, mer
porösa kärnmaterial, laminerar man in förstärkningar av trä eller stålplåt i det område bindningarna
kommer att hamna, för att därefter skruva bindningarna i förstärkningarna. En nackdel med denna metod
är att övre delen av skidan kan lossna om belastningen blir för stor. Efter sökning på nätet efter exempel
på att bindningar kan lossna, utan att finna något har jag dragit slutsatsen att detta inte är något stort
problem.

4.2  SNOWBOARD
På en snowboard fästs bindningarna med skruv. Skruvarna skruvas in i integrerade insatser. Insatserna är
limmade mot det undre täckskiktet. Se figur 4.2 a och figur 4.2 b. Fördelen jämfört med skidor är att
risken för dellaminering minskar. Orsaken att snowboardtillverkarna kan göra på detta sätt är att
infästningen på bindningarna är mer standardiserade än inom skidindustrin. Ett exempel på två system är
3x3 eller 4x4 för att fästa bindningarna. Skillnaden är antal skruv, 3 eller 4, för var del av bindningen.

Figur 4.2 a Integrerade insatser                        Figur 4.2 b Principen hur insatserna fästs

        

Vikt Styvhet Böjstyrka

1 1 1

~1 ~12 ~6

~1 ~48 ~12
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4.3 HUSBYGGNAD
Inom husbyggnad där man använder sandwichpaneler med kärna av hårdpackad mineralull se figur 4.3
fästs diverse upphängningar i ett av täckskikten med hjälp av popnit eller plåtskruv. Täckskikten består
oftast av stålplåt med en tjocklek på 0,5-0,6 mm. Lastfall som kan uppkomma är skjuvkrafter i elementets
yta dragkraft vinkelrät mot elementets yta eller tryckkraft mot elementet. Även en kombination av dessa
laster kan uppstå. Paneltillverkaren Paroc uppger att deras paneler klarar 500 N i skjuvning och 250 till 400
N i dragkraft vinkelrät mot elementets yta beroende på typ av fästdetaljer. Fästdetaljerna kan vara
plåtskruv med diameter 4,2 – 6,3 mm eller Bulb-tite/Peel Rivet [2], dessa är en form av popnit med stor
lastbärande yta.

                                          Figur 4.3  Sandwichpanel med mineralull som kärna

5 MATERIAL

5.1 SANDWICHPANEL
Fordonsindustrin är intresserad av lätta och billiga lösningar och här finns det flera typer av kärnmaterial
som är av intresse, XPS (Extruderad polystyren), EPS (Expanderad polystyren) och PUR (Expanderad
polyuretan). Även i valet av täckskikt finns det ett flertal möjliga material, aluminiumplåt, stålplåt, eller
olika fiberlaminat. Ett kärnmaterial och ett material till täckskikten valdes ut för den experimentella
studien. Valet föll på extruderad polystyren (XPS) och aluminiumplåt. Kombinationen används inom
trailerindustrin idag. XPS används även som isolering för husgrunder och finns att köpa på de flesta
byggvaruhus.
Extruderad polystyren (XPS) tillverkas genom att smält polystyren med tillsatser för att polystyrenen ska
svälla, pressas genom en form som är öppen i ena änden. Materialet kapas därefter i lämpliga längder. XPS
består av slutna celler vilket ger bra isoleringegenskaper och fuktegenskaperna är bra tack vare de slutna
cellerna. Detta är egenskaper som gör att XPS passar som isoleringsmaterial i husvagnar, bussar mm.
Nackdelen är att det är brännbart men det finns möjlighet att tillsätta brandhämnade medel vid
tillverkningen. En annan nackdel är att XPS inte kan limmas med alla typer av lim. Limmet får inte
innehålla lösningsmedlet styren, XPS riskerar i så fall att lösas upp. Högsta användningstemperaturen är
75o C, över denna temperatur börjar materialet mjukna. XPS har en låg E-modul jämfört med en del
kärnmaterial som används inom t.ex. båtindustrin, ca 10 gånger lägre se tabell 5.1.1. Materialdata för
aluminium anges i tabell 5.1.2.
Sandwichpanelen som kom att användas i studien består av 1mm aluminiumplåt som täckskikt och 50mm
XPS som kärna.

Densitet
[Kg/m3

E-modul
[Mpa]

Skjuvmodul
[Mpa]

XPS HD 300F-X [3] 45 25 14
EPS Jackopor 60 [4] Ej känt 2.0 Ej känt
PUR inotan40MP [5] 40 6.7 4,2
Divinycell HCP 50 [6] 250 300 104
Tabell 5.1.1 Några exempel på kärnmaterial

Densitet
[Kg/m3

E-modul
[Gpa]

Al [7] 2750 70
Tabell 5.1.2 Täckskikt Aluminium plåt
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5.2 FÄSTELEMENT
Som fästelement användes en plan cirkulär platta med fyra hål. Det centrala hålet, M8, användes för
belastning och de tre övriga för att fästa plattan mot sandwichpanelen med de fästdetaljer som beskrivs i
kapitel 7. Fästplattan är tillverkad i stål, diametern är 40mm tjockleken är 6mm vid gängan annars 3mm.
Plattan visas i figur 5.2 a

Figur 5.2 a Fästelement

6 FÄSTDETALJER
Urvalet av fästdetaljer var dels fästdetaljer som används i dag för att fästa detaljer i sandwichpaneler t.ex.
popnit och skruv, dels några nya ännu inte vanligtvis använda som infästningar t.ex. svetsbult. Vidare
inkluderades ett par specialanpassade insatser av egen design.

6.1  UX PLUGG
Fichers UX-plugg är tänkt för gipsskivor, lättbetong och liknande material se figur 6.1. Eftersom pluggen
är tänkt för tjockare material än täckskiktet på en sandwichpanel, fick distanser användas se figur 6.2.
Tanken var att pluggen skulle utvidga sig direkt under täckskiktet. För att det skulle ske var de tidigare
nämnda distanserna nödvändiga. Vid monteringen visades det sig att pluggen ville rotera och måste hållas
fast för att få den att dra. Pluggen som användes var UX 6 diameter 6 mm, längd 35 mm. Enligt uppgift
från Fischer är tillåtna belastningar 16 till 100 kg med en säkerhetsfaktor på 3. Belastningsnivån är
beroende på typ av material man fäster i. [8]

 Figur 6.1  UX-plugg                                                               Figur 6.2 Distanser

6.2  TEJP VHB 4611 FRÅN 3M
VHB är en akrylfoamtejp som är tänkt att ersätta nitar, skruvar och svetsning.  I det här arbetet valdes
VHB 4611 efter konsultation med importören av 3M produkter. [9] Uppgiven draghållfastighet från 3M
för VHB 4611 är 590 kPa. Fästytans area var ca 1055 mm2.. Monteringen börjar med rengöring av ytorna
med hjälp isopropanol/vattenblandning, därefter torkars ytor torra innan applicering av den
dubbelhäftande tejpen. Ett kraftigt appliceringstryck förbättrar fogstyrkan. Lämplig temperatur för
applicering är mellan 210C och 380C.  50 % av den optimala fogstyrkan uppnås efter 20 min, 90 % efter 24
timmar och 100 % efter 72 timmar. Fördelar med tejpen är att inga verktyg behövs vid monteringen.
Nackdelar är härdningstiden.

6.3  BLINDNITSMUTTER
Blindnitsmutter blindmonteras enkelt från en sida. Detta fungerar därför bra när baksidan inte kan nås.
Blindnitsmuttrar finns i ett flertal utförande såsom öppen eller sluten, försänkt eller plant huvud.
Figur 6.3 b visar en öppen blindnitsmutter med plant huvud i aluminium.
Den görs i stål, aluminium och rostfritt stål. Gängorna finns från M3 till M12
Monteringen kan ske med handverktyg se figur 6.3 a. Vid större serier kan luftverktyg användas.
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Monteringen går till på så sätt att blindnitsmuttern gängas på verktyget. Därefter trycks blindnitsmutter in i
det förborrade hålet i sandwichpanelen. Därefter kläms blindnitsmuttern fast i sandwichpanelens
täckskikt.
Blindnitsmuttern som valdes för det här arbetet var i aluminium och gjord för M4 skruv. Måtten är längd
10,2 mm, diameter 6,0 mm, diameter på huvudet 9,3 mm. Lämplig tjocklek på plåten är 0,5-1,5 mm.
Riktvärdena för M4 blindnitsmutter i aluminium är för draghållfastighet 2,0 kN. Skjuvhållfastighet 1,4 kN
och för utdragshållfasthet är värdet 3,6 kN [10]
Fördelar med blindnitsmutter är att man får möjlighet att demontera och montera detaljer ett flertal
gånger. Nackdel är att det behövs håll i sandwichpanelen och specialverktyg för monteringen av
blindnitsmuttern.

               Figur 6.3 a Handverktyg för blindnit                            Figur 6.3 b Blindnit

6.4  POPNIT
Popnit är en vanlig metod för att fästa fästelement till tunnplåt/aluminium. Fördelen med popnit är att
man endast behöver åtkomst från ena sidan. Vid nitning borras ett hål i plåten, diametern ges av storleken
på niten. Niten sticks in i verktyget. Niten träs in i hålet i plåten. Nitverktyget drar splinten så att
splinthuvudet expanderar niten och pressar ihop förbandet. För enstaka monteringar används handverktyg
vilket visas i figur 6.4 a men i industriproduktion används nitautomater. Om det finns risk för
fuktinträgning kan man välja en trycktät nit. I det här arbetet valdes en popnit i stål med 3,2 mm i nit
diameter och 8 mm i nitlängd figur 7.3 b. Enligt leverantören är riktvärdena för en 3,2 mm nit 1550 N i
draghållfastighet och 1150 N i skjuvhållfasthet. Dessa värden är bara för nitens hållfasthet. Verklig
hållfasthet beror på täckskiktets material och tjocklek vid infästningen [11]. Fördelar med popnit är det
stora urval av olika typer av popnit, det finns för alla typer av applikationer. Nackdel är att det behövs
göra hål i sandwichpanelens täckskikt.

                   Figur 6.4 (a) Popnittång och                     (b) popnit
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6.5  GENOMGÅENDE SKRUV
Genomgående skruv är en enkel metod om det finns möjlighet att komma åt båda sidor. I vårt fall har
sandwichpanelen förstärkts på baksidan med en 1mm tjock aluminiumplåt. Fästelementet fästs med tre
genomgående skruvar med M4 gängor. Brottkraft för M4 skruv i hållfasthetsklass 8.8 är 7,02 kN.
Nackdelar med den här typen av infästningar är fukt som kan tränga in om inte förseglande material
används, typ silikon. Ytterligare en nackdel är en ful yta på baksidan av sandwichpanelen. [10]

6.6  SVETSBULT
Svetsbult är en metod där man punktsvetsar fast en bult vilket illustreras i figur 6.5a. Det finns olika
varianter för att fästa en svetsbult, dessa är bland annat kondensatorurladdning eller ljusbågsmetoden
Svetsningen i detta arbete sker genom en kondensatorurladdning. Kondensatormetoden valdes för dess
ringa inbränningsdjup ca 0,1 mm, ljusbågsmetoden har ett inbränningsdjup på ca 1-3 mm. Tidsåtgången
för att fästa en bult ligger på 2-3 sekunder, i den tiden ingår att lada svetsmunstycket med en ny bult sätta
den mot panelen och trycka av. Tiden för att rengöra plåten har inte tagits med.  Det krävs att ytan är ren
från föroreningar och oxider för att svetsbulten ska fästa på ett korrekt sätt. En korrekt svetsad bult är
homogent förbunden med underlaget. Lastupptagningsförmågan är alltså beroende av tjockleken på
täckskiktet. Måttet på svetsbultens i detta arbete är en yta mot plåten på 8 mm i diameter och M4 gängor
[12]. Materialet i svetsbulten är aluminium. Figur 6.5b visar en svetsbult.

          Figur 6.5 a Principen för svetsbult                                                             Figur 6.5 b Svetsbult

6.7  GUMMIEXPANDER
Gummiexpander är en tät infästning som är lämplig när man vill dämpa vibrationer och ljud se figur 6.6.
Gummiexpandern monteras genom att borra ett hål med lämplig diameter för att sedan trycka in
gummiexpandern i hålet.  När skruven dras åt expanderar insatsen på baksidan. Fästplattan skruvades fast
i gummiexpanderna med 3st M4 skruv. Måtten på gummiexpandern är ytterdiameter 7,9 mm, längd 12,6
mm. Gummiexpandern i detta arbete har en rekommenderad klämlängd mellan 0,4-4,0 mm. [10].
Nackdelar med gummiexpandern är låg draghållfastighet. Fördel är dess förmåga att ta upp vibrationer.

                                                           Figur 6.6 Gummiexpander

6.8 EGENKONSTRUERAD INSATS
Tre olika insatser efter egenkonstruerad modell har utvärderats. De två första limmas mot det övre och
det undre täckskiktet och den sista har endast kontakt med det övre täckskiktet. Skillnaden mellan de två
första är diametern på den övre flänsen. Det som limmas mot yttersidan av täckskiktet. Alla tre
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fästelement limmades med Araldite 2011 som är ett epoxylim vilket enligt tillvärkaren går bra ihop med
aluminium och polystyrenskum. Tillverkaren uppger att limmet har vid 23o C och efter fullständig
uthärdning, en skjuvhållfasthet om 19 N/mm2 och en fläkhållfasthet på 5 N/mm. Metallytorna bör
sandblästras innan montering. I det här fallet slipades ytorna av med smärgelduk samt tvättades med T-
röd. Härdtiden var ca 48 timmar i 20o C.

                             Figur 6.7 Insats för limning mot båda täckskikten.

6.8.1  INSATS 59 MM
Detta är det största elementet av de tre. Den övre flänsen har en diameter på 59 mm och en tjocklek på 2
mm. Hylsan har en diameter på 15 mm och en längd på 52 mm se figur 7.6. Kontaktytorna mot det övre
täckskiktet blir 2 557 mm2 och mot det undre täckskiktet 177 mm2. Monteringen börjar med att man
borrar ett 15mm hål genom det övre täckskiktet och genom kärnan. På det undre täckskiktet fräses
eventuella lim rester bort. Lim appliceras i hållet och på flänsen. Insatsen trycks ner i hållet och sätts under
tryck under härdtiden. Fördelen med en egenkonstruerad insats är att man kan dimensionera efter
beräknad belastning. Nackdel kan vara att insatsen inte finns på hyllan i någon affär.

6.8.2  INSATS 40 MM
Denna insats är liknande den ovan beskrivna. Skillnaden är att flänsens diameter är nertagen till 40 mm.
Kontaktytorna mot det övre täckskiktet var 1080 mm2 och mot det undre täckskiktet 177 mm2.
Montering se Insats 59 mm.

6.8.3 INSATS 40 MM KORT
Skillnaden mot de andra insatserna, är att den här inte har kontakt med undre täckskikt se figur 6.8.
Insatsen går in 8 mm i sandwichen för att få plats med gängorna. Kontaktytan var 1080 mm2. I detta fall
slipper man borra genom hela kärnan. Limmet lades bara på flänsen.

Figur 6.8 Insats för limning
enbart mot övre täckskiktet.

7 PROVMETODER
7.1  DRAG
Två lastfall har utvärderats, drag ut ur planet samt drag längs planet hädanefter definierats som skjuvning.
Ett av de mer kritiska lastfallen för en punktbelastat sandwichpanel är drag ut ur panelens plan. För att
utvärdera de olika infästningsmetoderna beskrivna i kapitel 7 för denna typ av belastning användes ett
enkelt fästelement , beskrivit i kapitel 6.
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Fästelementet monterades i sandwichpaneler med en diameter på 200 mm. En principskiss av
dragprovmaskinen ses i figur 8.1. Dragprovmaskinen (Instron4505) består av en rörlig balk där
testföremålet spänns fast. Balken är inställd att röra sig neråt med 2 mm/min. Den valda lastcellen
registrerar laster upp till 100 kN. Kopplingen mellan lastcellen och sandwichpanelen bestod av en gängad
rundstång med M8 gänga. Lastcellen registrerar kraft, tid och sträcka under dragprovet.

                                                 Figur 7.1 Princip skiss på dragprovsmaskinen

7.2  SKJUVNING
För skjuvtesterna användes fyrkantiga paneler med sidlängd 200 mm. För att få drag parallellt med
panelen togs en ställning fram som panelen kunde fästas i. Ställningen ses i 7.2a. Ställningen spändes fast i
dragprovmaskinen med två balkar och två gängade stänger se 7.2b och 7.2c Därefter fördes panelen in i
ställningen. Panelen förbands med lastcellen med ett plattjärn med måtten 30 mm brett och 5 mm tjock.
För testerna med popnit och genomgående skruv användes tre hål med samma geometri som
fästelementet.

Figur 7.2 a Ställning för skjuvtesterna                                           Figur 7.2 b Princip skiss för skjuvtesterna
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                                       Figur 7.2 c  Drag prov med fastspänd ställning

8 RESULTAT DRAGPROV
Brottlast definieras som att fästdetaljen släpper, trots att den fortfarande kan ha kvarvarande lastförmåga.
Maxlast definieras som den högsta uppmäta lasten.

8.1  UX PLUGG

Fästplattan som tidigare beskrivits monterades med tre skruv och UX-plugg. Detaljer monterade med UX-
plugg skall kunna belastas 60-100 kg ut ur planet enligt tillverkaren. Lastförmågan beror på materialet som
pluggen monteras i. Tre pluggar har använts här och en minsta lastförmåga bör därför vara ca 1.8kN.
Denna lastförmåga uppfylldes i provserien. Maxlasten vid varje prov redovisas i tabell 8.1 och
lastförskjutningskurvorna ses i Fig.A1. Här kan noteras att en första släppning sker vid en lägre last än den
maximala, som lägst vid 1.3 kN. Denna last definieras som brottlast. Det som inträffar är att pluggarna
släpper och därefter dras dessa ur sandwichpanelen under fortsatt lastförmåga innan pluggen helt släpper.
Vid maxlast är pluggen utdragen till ca 30% av sin längd. Samtidigt som pluggen drogs ut ur sina
förborrade hål, böjs plåten runt hålet upp och täckskikten i sandwichen delaminerar från kärnan. Denna
delaminering är lokal runt infästningen och sprider sig inte med den fortsatta utdragningen av pluggarna.
UX-pluggen som infästningslösning är relativ enkel till sin konstruktion, billig standardprodukt och den är
snabb att montera men kräver dock förborrning. Då vissa modifikationer krävdes vid monteringen här är
det rimligt att tro att leverantörens utfästelse om minimum 60 kg/per plugg kan uppfyllas även om det här
var på gränsen.
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                                             Figur 8.1 UX plugg efter dragprov

Drag 1 Drag 2 Drag 3
Brottlast 1 334 N 1 444 N 2 503 N
Maxlast 2 533 N 2 272 N 4 602 N
Medel för brottlast 1 760 N
Medel för maxlast 136 N

8.2    UX PLUGG TEST 2
Vid första testet med UX-plugg visade det sig att plåten runt hålen böjdes upp och pluggen gled ur hållen.
För att förhindra det bockades plåten ner runt hålen. Utöver att plåten runt hålen bokades ner
genomfördes testet på samma sätt som i första testat av UX-plugg. Pluggens beteende var den samma i
båda testen. Den förändring som kan noteras efter testet är att medelvärdet för brottlasten i de två testen,
ökade med ca 21%. I test två I dragprov 1 var brottlast och maxlast den samma.

Drag 1 Drag 2 Drag 3
Brottlast 2 292 N 1 940 N 2 157 N
Maxlast 2 292 N 2 315 N 3 217 N
Medel för brottlast 2 130 N
Medel  för  maxlast 2 608 N

8.3  TEJP VHB 4611 3M
Fästplatan och sandwichpanelens täckskikt rengjordes med rödsprit, för att få bort eventuella
föroreningar. Tejpen monterades och fick härda ett dygn.
Resultaten från testerna når bara upp till ca hälften av det förväntade resultatet. Två tänkbara orsaker till
det kan vara att tejpen inte hade härdat klart eller att fläkning uppstod vid testet. Tejpen släppte utan att
påverka sandwichpanelen på något vis. Lastförskjutningskurvan visar att brottlast och maxlast är
detsamma.  Se även lastförskjutningskurvan i figur A3.
Att använda tejpen är lätt och kräver inga verktyg. Påverkan på täckskiktet är också minimal, då inga hål
behöver borras.

Drag 1 Drag 2 Drag 3
Brottlast 215 N 291 N 381 N
Maxlast 215 N 291 N 381 N
Medel för maxlast och
brottlast

296 N
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8.4  BLINDNITMUTTER
Efter att borrat tre 6,0 mm hål monterades blindnitmutterna med handverktyg. Fästplattan skruvades fast i
blindnitmutterna med M4 skruv. Förväntad minsta lastförmåga i detta fall var 3*2,0 kN = 6,0 kN.
Den lägsta brottlasten hamnade på ca 1400 N
Maxlasten kom att ligga mellan 1,3 och 2,4 kN. Betydligt under det förväntade resultatet. Ett problem var
att gängorna i blindnitmuttern gav upp, ett annat var att blindnitmuttern gled ur täckskiktet.
Brottmod: I två fall gav gängorna upp i blindnitmuttern. I det tredje fallet gled en nit ur efter att hela
täckskiktet delaminerat. Se figur 9.2. Se även Figur A4.

                                              Figur 8.2 Sandwich panel där en nit har glidit ur täckskiktet.

Drag 1 Drag 2 Drag 3
Brottlast 1 391 N 1 667 N 2 340 N
Maxlast 1 391 N 1 667 N 2 776 N
Medel för brottlast 1 799 N
Medel för maxlast 1945 N

8.5  POPNIT
Tre 3,2 mm håll borrades för att fästa fästplattan med hjälp av popnit. Popniten monterades med hjälp av
ett handverktyg. Enligt tillverkaren ska varje popnit klara 1550 N. Men i detta test var draghållfastigheten
beroende av täckskiktets material och tjocklek. Vid dragprovet gled popnitarna ur hålen  se figur 8.3. För
att få högre draghållfastighet behöver man en popnit som får en större area under täckskiktet eller ett
täckskikt i tåligare material. Efter som urvalet av popnit är stort går det troligen att finna en lämpligare
popnit för denna typ av täckskikt. I första dragprovet blev brottlast och maxlast desamma. Orsaken till
detta är att popnitarna gled ur täckskiktet fullständigt och kunde inte ta upp mer last. I de två övriga
dragproven blev det cirka 800 N skillnad mellan brottlast och maxlast. Detta berodde på att några eller alla
popnitarna delvis gled ur täckskiktet och därefter fortsate de att ta upp last.

                                              Figur 8.3 Panel efter utfört dragprov med popnit.
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8.6  GENOMGÅENDE SKRUV
Sandwichpanelen förstärktes på baksidan med en 1mm tjock aluminiumplåt. Fästelementet fästs med tre
genomgående skruvar, med M4 gängor. Vid ca 1kN började sandwichen bukta på undersidan. Gängorna i
fästplattan släppte så provet kunde inte köras till brott. Se även Figur A6. Då det var gängorna i fästplattan
som gav maxlasten. Man kan bara spekulera vad som skulle ha hänt annars. Det troliga var att
sandwichpanelen skulle deformeras och till slut skulle skruven dras rakt genom sandwichpanelen. Det
grundar jag på först och främst på att panelen redan tidigt i provet börjat deformeras och att de tunna
täckskikten av aluminium inte skulle klara hög belastning.
Brottmod: Undre täckskiktet buktade in. Efter att brottet hade inträffat kvarstod deformationen.

8.7  SVETSBULT
Innan svetsningen slipades ytans färglager av, MEN innan svetsningen torkades ytan inte av, det kan vara
en förklaring till det dåliga resultatet. Se även Figur A7.
De bultar som var korrekt svetsade slet med underliggande plåt när de släppte från sandwichpanelen. Det
blev även delaminering nära hålen. Av detta kan man dra slutsatsen att täckskitets material och tjocklek är
avgörande för draghållfastigheten i detta fall.  Kärnmaterialet visade inga synliga effekter av svetsningen se
figur 8.4.  Man kunde tänka sig att kärnmaterialet hade smält av värmen från svetsningen. Om det finns
plats för svetspistolen kan detta vara en bra metod för att fästa saker på en sandwichpanel.

                                                 Figur 8.4 Panel efter dragprov med svetsbult.

Drag 1 Drag 2 Drag 3
Brottlast 1 830 N 1 794 N 1 525 N
Maxlast 2 008 N 1 794 N 1 941 N
Medel för brottlast 1 716 N
Medel för maxlast 1 914 N

Drag 1 Drag 2 Drag 3
Brottlast 1 701 N 1 545 N 1 449 N
Maxlast 1 701 N 1 761 N 1 747 N
Medel för brottlast 1 656 N

Medel för maxlast 1736 N

Drag 1 Drag 2 Drag 3
Brottlast 7 011 N 7 266 N 7 104 N
Maxlast 7 011 N 7 266 N 7 104 N
Medel för maxlast och brottlast 7127 N
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8.8  GUMMIEXPANDER
Gummiexpandern gled som väntat ur hålen utan att skada täckskiktet se figur 8.5. Det finns inga uppgifter
från tillverkaren på förväntad lastförmåga. Brottlast och maxlast är samma. Se figur A8.

                                               Figur 8.5 Panel efter dragprov med gummiexpander

Drag 1 Drag 3 Drag 4
Brottlast 334 N 574 N 780 N
Maxlast 334 N 574 N 780 N
Medel för maxlast och
brottlast

563 N

8.9 INSATS 59MM
Monteringen börjar med att man borrar ett 15mm hål genom det övre täckskiktet och genom kärnan. På
det undre täckskiktet fräses eventuella lim rester bort. Lim appliceras i hållet och på flänsen. Insatsen
trycks ner i hållet och sätts under tryck under härdtiden. Under testet observerades att undre täckskiktet
buktade inåt, det innebär att hylsan undersida var limmad mot undre täckskiktet som det var tänkt.
Sandwichpanelena sågades itu efter testerna då observerades att kärnmaterialet vid borrningen rivets upp
och hållet blivit större än diametern på hylsan. Detta innebär att insatsens hylsa inte var limmad mot
kärnmaterialet som tänkt. Tanken var att hylsans långsidor skulle fästa på kärnmaterialet och att man på
det sättet skulle få högre draghållfastighet. Max- och brottlast är samma. Att det bara är två resultat beror
på att det vid provningstillfället bara fanns tillgång till två insatser. Se även figur A9.

Drag 1 Drag 2
Brottlast 7 660 N 7 763 N
Maxlast 7 660 N 7 763 N
Medel för maxlast och brottlast 7712 N

8.10 INSATS 40MM
Monteringen skede på samma sätt som 9.9. I testet av drag 1 observerades att båda limfogarna släppte
samtidigt, vilket bekräftas i figur A10. I drag 2 och drag 3 släppte den övre limfogen först medan hylsans
limfog fortfarande tog upp last. Vad detta berodde på  är svårt att veta, en tänkbar orsak kan vara att
limfogen på övre täckskiktet var för tunt.

Drag 1 Drag 2 Drag 3

Brottlast 5 177 N 3 573 N 3 924 N
Maxlast 5 177 N 3 573 N 3 924 N
Medel för maxlast
och brottlast

4225 N
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8.11 INSATS 40MM KORT
Monteringen sker genom att ett 15mm hål borras genom det övre täckskiktet och några mm in i kärnan.
Lim appliceras i hållet och på flänsen. Insatsen trycks ner i hållet och sätts under tryck under härdtiden.
Resultatet var som väntat lägre än på den längre insatsen som hade en större yta som tog last. Ett resultat
som är väntad är att när limfogen släpper förloras all lastförmåga.

 9 RESULTAT SKJUVPROV
Tanken bakom urvalet av fästelement och insatser var att välja två vanliga fästelement och två insatser. Att
det blev två insatser berodde på att det var intressant att se skillnaden i skjuvning mellan en insats med
hylsa och en utan.

9.1   POPNIT
Tre 3,2 mm håll borrades för att fästa fästplattan med hjälp av popnit. Popniten monterades med hjälp av
ett handverktyg. Popniten skjuvades av utan att skada täckskiktet nämnvärt se figur 9.1. Resultatet blev
bättre än det förväntade. Tillverkaren uppger att dessa popnitar ska klara 1150 N i skjuvning. Det
genomsnittliga resultatet blev 1 703,7 N per popnit. Brottlasten var den samma som maxlast.

                                               Figur 9.1 Panel efter skjuvnings prov med popnit

Skjuvning 1 Skjuvning 2 Skjuvning 3
Brottlast 4 877 N 5 026 N 5 431 N
Maxlast 4 877 N 5 026 N 5 431 N
Medel för maxlast och
brottlast

5 111 N

9.2 INSATS 40 MM
Monteringen sker på samma sätt som i 9.9. Svag deformering runt hålet observerades se figur 10.5. Efter
att limmet hade släppt vid ca 8000N tog täckskiktet över belastningen. I figur B3 kan man se hur kurvan
dalar efter ca 8 mm förskjutning för att sen återhämta sig. Större delen av förskjutningen var
deformationen av sandwichpanelens övre hörn se figur 9.2.

Drag 1 Drag 2 Drag 3
Brottlast 3 061 N 2 575 N 2 948 N
Maxlast 3 061 N 2 575 N 2 948 N
Medel för maxlast
och brottlast

2 861 N
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                                    Figur 9.2 Panel efter skjuvnings prov med insats 40mm

Skjuvning 1 Skjuvning 2 Skjuvning 3
Brottlast 5 166 N 9 111 N 4 530 N
Maxlast 12 405 N 10 890 N 10 954 N
Medel för brottlast 6 269 N
Medel  för maxlast 11 416 N

9.3  INSATS 40 MM KORT
Monteringen sker på samma sätt som i 9.11. Utseendet på panelen efter skjuvnings provet påminner om
provet för insatsen 40mm se figur 10.5. Den genomsnittliga skillnaden mellan dessa prov var 1600 N lägre
för insats 40mm kort. En likhet mellan proven är att graferna påminner om varandra se figur B3 och B4.
Skillnaden är att för insats 40mm kort sker allt under en kortare sträcka. En tänk bar orsak till detta kan
vara att hylsan i föregående prov tar upp krafter.

Skjuvning 1 Skjuvning 2 Skjuvning 3
Brottlast 6 794 N 6 876 N 5 381 N
Maxlast 8 734 N 12 620 N 8 054 N
Medel för maxlast och
brottlast

9 803 N

9.4    GENOMGÅENDE SKRUV
Tre M4 skruvar användes för att fästa draganordningen. Brottmod: skruvarna gjorde ca 4-8 mm långa
revor innan de skjuvades av, se figur 9.3. Se även figur B2. För att få ett bättre resultat skulle man kunna
applicera något friktions höjande på baksidan av draganordningen.

Figur 9.3 Panel efter skjuvnings prov med genomgående skruv

Skjuvning 1 Skjuvning 2 Skjuvning 3
Brottlast 6 157 N 5 209 N 7 374 N
Maxlast 7 808 N 9 120 N 7 374 N
Medel för brottlast 6 247 N
Medel för maxlast 8 101 N
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10 SLUTSATSER
Genom att studera graf 11.1 kan man dra vissa slutsatser om fästdetaljer och insatser. Genomgående skruv
klarade sig som väntat bra. En nackdel med genomgående skruv är att tillgång till båda sidorna på
sandwichpanelen krävs för montering. Popnit är en metod som också har bra egenskaper i drag och
skjuvning. Fördelen gentemot genomgående skruv är att det krävs bara tillgång till en sida på
sandwichpanelen. De limmade insatserna klarade sig speciellt bra i skjuvning men även ganska bra i drag.
Det finns stora möjligheter att öka hållfastheten för dessa genom att öka dimetern på flänsen.
Gummiexpandern klarade sig som väntat, inga höga värden i drag. Förhoppningarna på VHB 4611 var
högre än resultaten visar. För dubbelhäftande tejp krävs större areor för att få någon hållfasthet att tala
om. I skjuvning hade resultaten antagligen varit bättre för VHB 4611

I de flesta av testerna blev resultatet inte de förväntade. Det kan bl.a. bero på att testuppställningen inte
var tillräckligt exakt. Den gängade stången som var fäst mellan sandwichpanelen och lastcellen var inte
helt rakt, det innebär att belastningen på sandwichpanelen blev sned och en punkt fick ta upp större
belastningen till en början. Men man kan tänka sig att den här situationen kan uppkomma även i
verkligheten när man använder flera infästnings punkter.

Vid dragproven för insatserna som limmades var antagligen fläkning en orsak för brott. För att minska
effekten av fläkning är insatser med stor radie att föredra.

Vid testerna kunde man se att vid limförband uppstod brott utan förvarning tvärtemot vad man kunde se
vid användning av andra fästelement, där man fick en förvarning innan brott.
Ett problem som uppstår när man borrar i kärnmaterial med den kvalité (XPS) som ingår i den här
utvärderingen, är att kärnmaterialet rivs upp och ett hål som är större än borren och med ojämna kanter
bildas. Detta måste tas med i beräkningarna om man har tänkt fästa insatsen i kärnmaterialet. Det vore
intressant att finna någon lämplig metod som inte river upp kärnmaterialet. Kanske kan man använda
värme eller annan typ av borr?

Testresultat
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Graf 10.1 Graf över testresultaten

1. UX Plugg 2. UX Plugg test 2 3. VHB 4611 4. Blindnitmutter
5. Popnit 6. Genomgående skruv 7. Svetsbult 8. Gummiexpander
9. Insats 59mm 10. Insats 40mm 11. Insats 40mm Kort
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I tabell 11.2 bedöms de olika infästningarna efter lastförmåga, hur smidigt infästningen går att montera
och kostnad. I kostnad lägger jag in en uppskattning på vad förbrukningsmaterial och eventuell
monteringsutrustning kostar. För insats 59 mm och 40 mm är det svårt att göra en exakt uppskattning,
men att de är dyrare än t.ex. popnit, blindnitmutter. Detta är ganska uppenbart eftersom insats 59 mm och
40 mm inte finns serietillverkade utan får göras på beställning.

* Dåligt
* * Medelbra
* * * Bra

Lastförmåga Montering Kostnad
UX-plugg ** ** ***
VHB 4611 * ** **
Blindnitmutter ** *** **
Popnit ** *** ***
Genomgående skruv *** ** ***
Svetsbult ** ** *
Gummiexpander * *** **
Insats 59 mm *** ** *
Insats 40 mm *** ** *
Insats 40 mm kort ** *** *

Tabell 10.2  Uppskattning av hur bra de olika infästningarna klarar sig.
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APPENDIX A FIGURER DRAG
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APPENDIX B FIGURER SKJUVNING
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