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Detta bevisas inte minst av att just F-150-modellen 
toppat försäljningsstatistiken i USA under de 
senaste 30 (!) åren med över 800 000 fordon om 
året som bäst. Man har haft en synnerligen trogen 
kundkrets som inte minst uppskattat bilens robust-
het. Därför måste man betrakta beslutet, att nu 
frångå ett beprövat stålkoncept och i stället börja 
tillverka F-150 med en aluminiumhytt monterad på 
en bärande ram som till 75 % består av höghållfast 
stål, som ett välkvalificerat risktagande. 

Den nya modellen, som väger 320 kg mindre 
än sin föregångare, beräknas få en årsvolym på 
650 000 enheter. I och med detta får vi se den 
första aluminiumkarossen som tillverkas i verkligt 
höga stycketal. För att få en uppfattning om den 
enorma mängd aluminium som kommer att gå åt 
för att tillverka F-150-modellen så representerar 
den siffran tio gånger den sammanlagda åtgången 
för övriga aluminiumkarosser som tillverkas i 
världen. Självklart kommer detta att innebära ett 
paradigmskifte då det gäller sammansättningen av 
den nya hyttstrukturen. Traditionell punktsvets-
ning kommer att i stor omfattning ersättas av 
lasersvetsning, mekaniska fogningstekniker samt 
strukturbärande limmer.

MILJÖTÄNKANDE   
Drivkraften för aluminiuminförandet har främst 
varit att göra bilarna lättare och därmed reducera 
bränsleförbrukning och miljöpåverkan, men pro-

dukter av denna typ är naturligtvis även gynnade 
av en ökad lastkapacitet. Den nya modellen erbjud-
er minst samma om inte bättre prestanda jämfört 
med den tidigare F-150-generationen, samtidigt 
som man sätter ett nytt målvärde för tjänstevikt  
i detta bilsegment. 

I samarbete med aluminiumleverantörer som 
Alcoa och Novelis har man utvecklat speciella, 
återvinningsbara legeringar i 5 000- och 6 000- 
serierna. Aluminiumkarosser har hittills varit 
begränsade till de s.k. premium- och sportsegmen-
ten i form av produkter som Audi A8 och Jaguar-
modellerna XJ och XK. För att lära sig hur man 
på ett effektivt sätt bygger en aluminiumkaross 
har Ford bedrivit ett långsiktigt utvecklingsarbete 
som sträcker sig ända tillbaka till 1993. Då byggdes 
experimentserien Mercury Sable AIV (Aluminium 
Intensive Vehicle), vilken utgjordes av 40 mask-
erade Ford Taurus, helt byggda i aluminium och 
sammansatta med en kombination av punktsvets-
ning och limning, s.k. weld-bonding.

KOMBINATION AV FOGNINGSMETODER
Stansnitning i kombination med lim är en annan 
vanlig sammanfogningsteknik för aluminium-
karosser och här byggde man kompetens i sam-
arbete med Jaguar som på tidigt 2000-tal ingick i 
Ford-koncernen. Såväl ”weld-bonding” som ”rivet-
bonding” har kommit väl till pass vid utvecklingen 
av nya F-150 där valet av metod avgörs av olika krav 
på prestanda, utseende och tillverkningsvänlighet. 
Därutöver använder man två fogningsmetoder 
som endast kräver enkelsidig åtkomst, nämligen 
lasersvetsning och självgängande skruvar (flow-
drill screws/FDS).

Vindrutestolparna i hytten är extruderade och 
hydroformade profiler, och för att koppla takplåt 
och täckplåtar till stolpen gör man detta med hjälp 
av lasersvetsning. Men då det gäller svetsning har 
Ford framförallt förlitat sig på beprövad punkt-
svetsteknik som är en form av motståndssvetsning. 

Fords F-150 – en djärv satsning 
med många utmaningar

I fjol presenterade Ford Motor Co. sin senaste modell 
av storsäljaren F-150 som är en lätt lastbil, ett mycket 
populärt bilsegment i USA. 

När F-150-karossen sätts 
samman används över 
100 meter lim för att öka 
vridstyvhet, förbättra 
livslängd och krock-
prestanda samt dämpa 
oönskade vibrationer.

”Stansnitning i kombination med 
lim är en annan vanlig samman-
fogningsteknik”

Foto: Ford, USA 
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Förutom att avsevärt högre strömstyrkor och 
därmed strömförbrukning krävs vid punktsvets-
ning av aluminium skapar det naturligt uppbyggda 
oxidskiktet problem. 

Eftersom svetsmetoden, som namnet anger, 
bygger på resistens i en strömkrets, utvecklas 
värme som resulterar i att man lokalt kan smälta 
materialet och skapa en svets där motståndet är 
som störst. Vid svetsning i stål finns den högsta 
resistensen i fogytan mellan plåtarna där man får 
en sammanbindning. I aluminiumfallet är resisten-
sen mellan plåtarna vanligtvis lika stor som 
kontaktmotståndet mellan elektrodhätta och plåt. 
Därför är det vanligt vid aluminiumpunktsvetsning 
att man snarare svetsar fast elektroderna i plåten 
istället för att svetsa ihop plåtarna. F

ord löser detta genom att alkaliskt rengöra 
alla aluminium artiklar som ska svetsas – en nog 
så kostsam åtgärd. Konkurrenten GM (General 
Motors) använder sig i stället av en speciell, patent-
skyddad geometri för elektrodhättans kontaktyta. 
Man pratar om något som man kallar MRD (Multi-
Ringe Domed) – elektroder. På kontaktytan finns 
ett antal präglade, koncentriska cirklar vilka rent 
mekaniskt bryter upp oxidskiktet då elektrodhät-
tan ansätts mot plåten och på så sätt minskas det 
elektriska kontaktmotståndet.

MEKANISKA FOGNINGSTEKNIKER
Mekaniska fogningstekniker är emellertid okäns-
liga för oxidskikt och variationer i dess tjocklek. 
För F-150 hyttens sammansättning använder man 
huvudsakligen stansnitning. Metoden arbetar 
med ett stans- och ett dynverktyg så dubbelsidig 
åtkomst över fogområdet krävs. Med hög sättkraft 
drivs en nit in i den övre plåten medan en motgå-
ende, stukande rörelse av dynverktyget får nitens 

”ben” att kraga ut i underplåten. 26 olika nittyper 
används med såväl kullrig (”pan head”) som plan 
(”counter sunk”) skalle. Nitdiametern är 3 eller 5 
mm och nitlängderna varierar mellan 3–10 mm. 
Totalt hittar vi 2 583 stansnitar i hytten, vilket 
innebär ett årsbehov av 1,25 miljarder nitar! 

En nackdel med SPR är att, som ovan nämnts, 
dubbelsidig åtkomst över fogområdet krävs. Då det 
förekommer fogning av plåt till slutna sektioner i 
många delar av F-150-hytten har Ford här valt att 
använda FDS. Detta är en form av självgängande 
skruv som samtidigt kragar det hål som uppstår 
och därigenom skapar en större ingreppslängd 
med fler gängvarv. Uppfinningen är ursprung-
ligen tysk och marknadsförs av företaget Ejot. 
Metoden har i Europa framgångsrikt använts i 
Audi-modellerna A8 och TT. I USA har Semblex 
Corp. i Elmhurst, IL förvärvat licensrättigheterna 
och därigenom kunnat leverera nitar till Ford-fab-
rikerna i Kansas City och Dearborn (Detroit). Här 
används 140 FDS med ”TorxPlus”-skalle per hytt. 

Hytten till Fords storsälj-
ande modell, lättvikts-
lastbilen F-150, tillverkas 
nästan helt i aluminium 
och monteras på ett 
chassi som till 75 % består 
av höghållfast stål.

›

Foto: Ford, USA 
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Skruvarna har 5 mm diameter och förekommer i 
två längder; 21 respektive 25 mm.

  
LIM
Slutligen några ord om limanvändningen i F-150. 
Att applicera lim i flänsfogarna i karosser har 
blivit mer eller mindre praxis i dagens bilar och 
upp till 100 m lim är numera ingen ovanlighet i 
en personbilskaross. Förutom uppenbara fördelar 
som avtätning och korrosionsskydd används idag 
vanligtvis strukturbärande enkomponents-limmer 
för att öka vridstyvhet, förbättra livslängd och 
krockprestanda samt dämpa vibrationer. Därför 
har 112 m epoxilim BetaMate 6160, i kombination 
med punktsvetsar eller nitar, valts vid samman-
fogningen av F-150. Bland limleverantörerna 
hittar vi företag som Dow Automotive, Henkel, 
och 3M som förser Ford med såväl epoxi-, uretan- 
och akrylbaserade limmer. Vanligtvis är sådana 
limmers vätningsförmåga mot ett aluminium-
substrat sämre jämfört med då de appliceras på 
zinkbelagd stålplåt. Därför krävs oftast någon form 
av för behandling av plåten hos leverantören och 
normalförfarandet är att skapa en tunn hinna av 

titanium-zirconium på aluminiumytan. I samarbe-
te med Alcoa har Ford utvecklat en förbehandling 
som man döpt till ”Alcoa 951”, och som man säger 
ger en nio gånger så stark bindning mellan lim och 
plåt jämfört med en TiZr-behandling.

ALUMINIUM OCH BILINDUSTRIN
Nu återstår det bara att se om övriga konkurrenter 
vågar följa efter på den inslagna vägen med alu-
miniumhytter och –karosser i kommande genera-
tioner av LWT:s och SUV:s (Sport Utility Vehicle). 
Fords nordamerikanska konkurrenter General 
Motors och Fiat-Chrysler vet vi redan idag har 
seriösa planer på detta och en undersökning utförd 
av ansedda företaget Drucker Worldwide prognos-
tiserar att mer än 75 % av dessa bilmodeller, som 
kommer att produceras i USA 2025, kommer att 
vara helaluminiumkonstruktioner.

Johnny K Larsson
johnny.jk.larsson@volvocars.com

Volvo Car Corporation

”Den nya 
modellen, 
som totalt 
väger 320 kg 
mindre än sin 
föregångare, 
beräknas få  
en årsvolym 
på 650 000 
enheter.”
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