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Formáli 

Eftir töluverðar vangaveltur um val á verkefni kom upp sú hugmynd þegar unnið var að 

breytingu á nýjum Ford F-150 jeppa, hvort ekki væri grundvöllur fyrir því að skoða hvort 

hægt væri að skoða leiðir sem myndu gera boddývinnuna þægilegri og einfaldari en hingað 

til hefur tíðkast. Bíllinn er einn sá fyrsti af þessari tegund til að vera hækkaður og búið til 

pláss fyrir 44” dekk þar sem tekin eru stór stykki úr hjólskál á palli. Hugmyndin fól í sér að  

skoða hvort spara mætti suðuvinnu og notast við lím og hnoð í staðinn, að hluta til eða öllu  

leyti á ákveðnum stöðum og í leiðinni fara betur eftir þeim leiðbeiningum sem 

bílaframleiðandinn ætlast til að notaðar séu við viðgerðir á bílnum.  

Mig langar að þakka Baldri Gunnarssyni í tæknideild Arctic Trucks fyrir farsælt samstarf og 

góða aðstoð við verkefnið. Einnig vil ég þakka kennurum í Iðnfræði við HR fyrir fræðandi og 

skemmtileg námskeið í gegnum námið. Þakkir fá einnig fyrir verklegan stuðning í verkefninu 

Baldvin Orri Þorkelsson hjá Poulsen sem var ómetanlegur í að fræða og upplýsa um 3M, 

Colad lím og önnur efni sem þeir selja og veita fagmannlegan stuðning, Björn Gíslason hjá 

Gastec sem veitti miklar og gagnlegar upplýsingar um lím frá RIED og Hnoðbyssur frá GYS, 

Reynir Örn Harðarson hjá BL fyrir fagleg ráð og lán á hnoðbyssu í prufuverkefnin, Höskuldur 

Örn Arnarson hjá Málmtækni sem sérhæfa sig í innflutningi á áli, Blikksmiðju Einars og 

Blikkarinn sem skáru út og beygðu efnið í prufustykkin. Að lokum fær konan mín Júlía Hrönn 

Guðmundsdóttir ástarþakkir fyrir allan stuðninginn og hvatninguna í gegnum allt námið. 
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1 Inngangur 

Arctic Trucks hefur í 30 ár verið  leiðandi á Íslandi í breytingum á jeppum fyrir stærri dekk og 

hafa bílar frá þeim farið um allan heim í verkefni. Nú á síðustu árum hafa fleiri bílar með ál-

yfirbyggingu verið að koma á markaðinn og þá mögulega kallar vinnulag og meðhöndlun á 

efninu á nýjar og breyttar aðferðir við breytingarnar. Í verkefninu er ætlunin að bera saman 

hefðbundnar aðferðir við breytingu á Ford F-150 og hinsvegar nýja nálgun á aðferðir og 

vinnulag. Fókusinn verður á hjólskálar á palli bílsins sem er tekin að öllu leyti í burtu og 

smíðuð ný stærri sem gefur pláss fyrir fjöðrun á nýju stærra dekki. Einnig er hugmyndin að 

rýna aðra staði sem verið er að vinna í við breytinguna og skoða hvort ekki megi spara tíma 

við vinnuna út frá orku og umhverfisþáttum. 

Vonast er til þess að verkefnið verði til þess að aðferðir og efnisval hjá Arctic Trucks, við 

vinnu á bílum úr áli, verði sem faglegust og skili sér í framtíðinni til starfsmanna sem vinna 

við breytingarnar. Einnig að af verkefninu skapist lærdómur og að það verði þróun á nýjum 

vinnubrögðum þar sem nýir bílar með öðru efnisvali en stáli eru að verða æ algengari og 

nauðsynlegt er að vinnubrögð verði meira í samræmi við það sem framleiðandinn gefur upp 

og ætlast til að notaðar séu við viðgerðir á þeirra bílum. Að síðustu mætti leiða líkur að því 

að þetta nýja vinnulag muni geta sparað tíma og kostnað í ákveðnum verkþáttum. 

Það er nokkuð ljóst að þetta er óvanalegt verkefni og önnur nálgun og annar vinkill en verið 

er að taka í mörgum hefðbundnum verkefnum. Engu að síður er gríðarlega spennandi að fá 

tækifæri hjá Arctic Trucks til að skoða hvort breyta megi aðferðum til hins betra og jafnvel 

einfalda og spara tíma við framkvæmd en miðað við þann mikla kostnað sem fer alla jafna í 

breytingar af þessu tagi er jákvætt ef hægt er að spara tíma og þannig kostnað. 
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2 UPPSETNING/ GREINING 

2.1 Bíllinn   

 

   

 

Saga Ford er of löng til af fara yfir hana hér en Ford hefur lengi verið vinsæll bíll á Íslandi, í 

mörgum útgáfum, og eins og með aðrar bílategundir þá fara vinsældirnar upp og niður og má 

kannski tengja sveiflur á vinsældum til hvers konar nýir og spennandi bílar eru að koma á 

markað á hverjum tíma. F-150 eða F-series telja nú 14 kynslóðir og komu fyrstu bílarnir á 

markaðinn 1948 og hafa síðan þá verið vinsælir um allan heim. Það má kannski rekja til þess 

að þeir eru mjög fjölnota og gagnast í marga hluti („Ford F-Series“, 2021). 

Bíllinn sem unnið er með í verkefninu er af 13. kynslóðinni sem var bylting hjá Ford í þessum 

bílum þar sem þeir endurhönnuðu allt boddý bílsins og gerðu það úr áli fyrir utan hvalbakinn 

sem enn er úr stáli en það er vegna þess að hvalbakurinn gegnir hlutverki eldveggjar milli 

vélarrýmis og farþegarýmis. Við þessar miklu breytingar léttist bíllinn um rúm 300 kg og 

samhliða breytingunum komu nýjar og sparneytnari, og um leið, umhverfisvænni vélar sem 

hafa verið í þróun síðan 2015. 

Bíllinn sem notaður er til viðmiðunar og komist var í til að afla gagna og hægt að fá stykki úr 

var af 2020 árgerð FORD F-150. Honum var breytt fyrir 44” dekk og til þess að pláss væri fyrir 

dekkin þurfti að saga eða klippa úr yfirbyggingu og koma svo fyrir nýjum stykkjum og mun 

verkefnið einblína á að skoða þá þætti. Þar sem 2021 árgerð bílsins er nánast eins fyrir utan 

smá útlitsbreytingu verður áfram hægt að nota sömu aðferðir áfram við nýju árgerðirnar. 

 

 

 

 

Mynd 1. Fyrsta kynslóð Ford F-150 (nóg af stáli) og sú fjórtánda og nýjasta (að mestu 
úr áli) 
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2.2 Greining 

Við skoðun og vangaveltur á þeim aðferðum sem notaðar hafa verið við 44“ breytingar 

hingað til komu upp margar spurningar og pælingar sem lutu að því hvort mögulegt væri að 

einfalda og auðvelda vinnuna við að koma fyrir nýjum stykkjum í bílinn í stað þeirra sem 

tekin yrðu úr og hvort mögulega mætti forsmíða einhver stykki, að hluta til, til að spara tíma 

við breytinguna. 

Arctic Trucks horfir til þess að nota F-150 bíla í leiðangra á Suðurskautslandinu en þangað 

hefur verið farið með marga bíla af Toyota Hilux gerð, sem var breytt sérstaklega fyrir þau 

verkefni. Einnig hafa ýmsir aðilar sem eru staðsettir á Suðurskautslandinu vegna vinnu, keypt 

sér breytta bíla frá Arctic Trucks bæði til almennrar notkunar og sérverkefna. Þær breytingar 

sem fyrirtækið hefur hannað fyrir pólferðir hingað til eru gríðarlega kostnaðarsamar. Því er 

mikilvægt að vanda til verka og spara eins mikinn tíma í vinnuferlinu og hægt er.  

 

Mynd 2. Búið að gera pláss fyrir dekkið. 

 

Aðaláherslan er á hjólskál í palli bílsins sem tekin er að öllu leyti í burtu og þarf að 

endursmíða að nýju. Nýja hjólskálin hefur verið smíðuð úr völsuðu röri og á það eru soðin 

með MIG suðu, hlið og toppur. Í framhaldinu er það svo soðið við innri hliðina á pallinum og í 

botn pallsins. Þetta er talsverð vinna og mikil suða og slípun á efni og tímafrekt við 

undirvinnu fyrir málingu eða húðun á palli og við lokafrágang. 
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Mynd 3. Núverandi aðferð. 

 

 

2.3 Efni 

Efnisblanda álsins sem er í bílnum fæst hvergi gefin upp hjá framleiðanda og virðist hann ekki 

vilja gefa hana upp, en efnisþykktin í byrðum á pallinum eru um 1mm og segir framleiðandi 

þetta vera “high-strength military-grade aluminium“ úr 6000 series áli (Yoders, 2016). Efnið 

sem notað er við smíðina á nýju hjólskálinni er 1,5-2,0 mm þykkt ál 5754/5052 (AL MG 3). 

Það er algengasta og mest notaða álið sem flutt er inn og notað á Íslandi sem smíðaefni, 

hvort sem er í rörum eða plötuefni, að sögn Málmtækni sem eru stærstir í innflutningi á áli til 

smíðavinnu á Íslandi. Segja má að 5000 línan í álinu sé langalgengust þó svo að eitthvað sé 

flutt inn af t.d. 6000 áli (6061) sem er helst notað t.d. í flugvélar og aðra sérsmíði. 

Málmtækni hefur gefið út mjög góðan efnisbækling þar sem hægt er að nálgast mikið af 

góðum upplýsingum um ál (Málmtækni lagerlisti, e.d.). 

Ljóst er að bílaframleiðendur eru farnir að horfa í síauknum mæli á kolefnisfótspor í 

bílaframleiðslunni sem aukið hefur eftirspurn eftir áli og notkun á því í framleiðslu á bílum 

síðustu ár og eru íslensk álfyrirtæki farin að framleiða sérblandað ál í bílaframleiðslu (Samál, 

2018). Bílarnir eru límdir og hnoðaðir saman og lítið um langar suður í frágangi þeirra sem 

gerir bílana léttari og minni orka og minni mengun fer þá í framleiðslu þeirra. 
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Mynd 4. Núverandi efni í hjólskál. 

 

2.4 Áltegundir 

Hér fyrir neðan í töflu 1 má sjá þær tegundir af áli sem til eru („5754 Aluminium Alloy“, 2021). Númer 

áltegundanna bendir til þeirra íblöndunarefna sem eru í þeim. Algengasta ál sem notað er í 

smíðavinnu eru 5000 series.  

Tafla 1. Áltegundir

 

 

 

 

 

 

 

1,5-2mm ál (5754/50252) soðið saman (MIG) 
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2.5 Lím 

Bíllinn, eins og hann kemur frá verksmiðjunni, er nánast ekkert soðinn saman með 

hefðbundnum suðuaðferðum. Hann er að langmestu leyti hnoðaður og límdur saman og er 

aðeins stál í hvalbak bílsins þar sem gerð er krafa á minni hitaleiðni eða bráðnun á efninu 

sem aðskilur vélarrýmið og farþegarýmið. 

Ford eins og margir aðrir framleiðendur notar lím frá 3M (panel bonding adhesive, 

PN08115/PN08116). Þetta er tveggja þátta epoxy efni sem notað er í langflestar 

samsetningar á panelum og byrðum í bílnum (3M Panel Bonding Adhesive, e.d.). 

  

Mynd 5. 3M lím sem Ford notast við. 

 

 

 

Mynd 6. Listi yfir bílaframleiðendur sem notast við 3M lím. 

 

Líklegt er samt að fleiri límtegundir séu notaðar í samsetningu á bílnum og einnig er gefinn 

upp aragrúi af frágangslímum sem notuð eru í ýmsum tilgangi eins og við að loka rifum, sem 

hljóðeinangrun o.fl. Í viðgerðarleiðbeiningum fyrir bílinn er gefið upp hvaða lím og 

hnoð/suðu skal nota, eftir því hvaða stykki er verið að vinna með (Ford service info, e.d.). 
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2.6 Hnoð 

Bíllinn er eins og áður hefur komið fram settur saman með lími og hnoðum og einstaka suðu 

og er áhugavert að skoða hvernig notast er við margar gerðir af hnoðum og nöglum við 

samsetningu bílsins. Með hnoðunum virðist oftast vera lím eða límþéttingar til að varna vatni 

og óhreinindum leið.  

Við skoðun á nokkrum stykkjum úr bílnum má sjá að Ford notast mikið við SPR (Self piercing) 

hnoðun eins og er algengt hjá öðrum framleiðendum þar sem hægt er að komast vel beggja 

vegna að efninu, þar sem þessi aðferð er eins konar mótstöðu hnoðun undir miklum krafti 

eða 20-100 KN. Algengt er að líming sé þar 

á milli. Með þessari aðferð er hægt að 

hnoða og setja saman 2-3 lög að efni. SPR 

hnoðun virkar þannig að um er að ræða 

frekar smáa eins konar tölu eða lítinn 

bikar sem er í flestum tilfellum úr stáli og 

húðaður eftir kröfum framleiðanda. Þessu 

er svo komið fyrir í tveggja arma 

hnoðbyssu. Ekki er þörf á að bora fyrir 

þessum hnoðum, heldur þrýstir 

hnoðbyssan hnoðinu inn í álið og brettir 

efnið yfir hnoðið og klemmir undir miklum 

krafti eða 20-100 KN (STANLEY 

Engineered Fastening, 2014). 

Þessi aðferð er einnig notuð mikið í 

samsetningum á á bílum úr hástyrktarstáli. 

 

Mynd 8. Þverskurður af SPR hnoðunaraðferð. 

 

 

Mynd 7. Hnoðuð prufa með SPR hnoðbyssu. 
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Ford notast einnig við annars konar nagla sem þeir kalla FDS (Flow Drill Screws) og eru þeir 

notaðir þar sem farið er í gegnum þykkara byrði og prófíla þar sem aðrar hnoðunaraðferðir 

ganga ekki. 

Þessa nagla er hægt að skrúfa úr ef á þarf að halda t.d. þegar verið er að fjarlægja eða skipta 

út ákveðnum stykkjum með þessum nöglum. Efnið 

í þeim inniheldur boron og má leiða líkur að því að 

það sé notað í naglana vegna styrks og hás 

bræðslumarks þess (bræðslumark um 1150° 

miðað við 17% hlutfall). Nöglunum er að öllum 

líkindum snúið í gegnum efnið á miklum hraða 

sem bræðir álið sem það fer í gegnum en hitinn 

hefur ekki áhrif á naglann sjálfan. Eins og áður 

hefur komið fram á að vera hægt að skrúfa 

naglana úr ef á þarf að halda sem er vissulega 

kostur ef eitthvað þarf að eiga við stykkið. Boron blandað í stál hefur verið að aukast í bílum 

og er fjórum sinnum sterkara en hástyrktarstál og hefur verið notað í hurðastyrkingar og í 

burðarvirki farþegarýmis til að gera það öruggara (Wayback Machine, 2018).  

 

 

SPR hnoðun í Ford 

 

Mynd 10. FDS nagli/skrúfa eins og Ford notar. 

Mynd 9. Sýnileg hnoð í Ford. 



 
Háskólinn í Reykjavík ISUZU D-MAX AT Kjartan Þór Þorbjörnsson 
 

Síða 12 
 

  

Mynd 11. FDS (Boron naglar) 

Algengasta hnoðið sem lítur út eins og hefðbundið hnoð er blindhnoð úr áli (Blind Rivet). Það 

er notað á alla þá staði þar sem bara er hægt að komast að úr einni átt og eru jafnframt þau 

hnoð sem framleiðandinn mælir mest með að séu notuð þegar viðgerð fer fram eftir að 

aðrar tegundir af hnoðum eða nöglum 

hafa verið fjarlægðar. Til að nota 

blindhnoð þarf að bora eða stækka eldri 

göt upp í 6,5mm stærð áður en að þau eru 

sett í. Einnig þarf á ákveðnum stöðum að 

nota lím með á milli. Til þess að hnoða 

með þessari aðferð er mælt með að nota 

öflugar loft hnoðbyssur sem pressa með 

9.000 N-21.000 N krafti fyrir 

hámarksárangur. 

 

FDS Naglar í síls á FORD 

 

Mynd 12. SPR Blindhnoð eins og FORD notar. 
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2.7 Suða (MIG) 

Núverandi aðferðir við breytingar ganga mikið út á að sjóða saman hluti sem eru teknir í 

sundur og festa þannig t.d. saman tvö eða fleiri lög af efni sem sagað hefur verið í gegnum. 

Eins er verið að setja tilsniðnar bætur í þau göt sem opnast hafa við úrklippinguna á A staf að 

framan og þær er þá soðnar í með (MIG) suðuaðferð og svo slípað og gengið frá eftir það. 

Einnig eru soðnir listar eða frágangsflau á brettin og ytra byrði bílsins til að fá styrk í það aftur 

og í leiðinni festingu fyrir frágang á innra bretti og aurhlífum eftir atvikum. 

Upprunalega hjólskálin á pallinum er fjarlægð úr í heilu lagi að mestu og við það myndast 

stórt gat í pallinn þar sem þarf að smíða nýja hjólskál og það er meginmarkmið þessa 

verkefnis ásamt öðrum atriðum að skoða hvort megi notast við þær aðferðir sem 

framleiðandinn mælir með til viðgerða á yfirbyggingunni. 

Mynd 13. Loft hnoðbyssa með 18.000 N kraft. 
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Mynd 14. Búið að fjarlægja orginal hjólskál og sjóða nýja í staðinn. 

 

Skerspenna í suðu er fundin með jöfnunni: 

𝜏 =  
1,414𝐹

ℎ𝑙
 

Þar sem F er krafturinn sem togar í prufustykkið, h er hæð suðu og l er lengd suðu (Shigley 

o.fl., 2004). Þessi jafna miðar við að soðið sé beggja vegna á prufustykkinu. Ef soðið er öðru 

megin yrði skerspennan tvöfalt stærri (Shigley o.fl., 2004). 
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Mynd 15. Suður á nýrri hjólskál. 

   

 

   

Mynd 16. Suður í hjólskál og neðst á A staf. 

          

Dæmi um suður  
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3 Niðurstöður og hugmyndir að breytingum 

3.1 Ný stykki 

Farið var í að endurhanna og teikna ný stykki út frá þeim breytingum sem verið var að skoða 

til þess að hægt væri að setja þetta saman með nýjum aðferðum við samsetningar og 

límingar. Teiknað var og hannað upp á nýtt í Inventor og þegar því var lokið voru teikningar 

sendar í vatnsskurð til að hægt væri að gera prufustykki og sjá hvort nýjar aðferðir, sem eru 

nær því sem bílaframleiðandinn mælir með að notaðar séu við viðgerðir á bílnum, geti 

gengið við smíði á nýrri hjólskál. 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 18. Nýtt útskorið gaflstykki. Mynd 17. Búið að beygja inn flipa á nýju stykki. 
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Mynd 19. Nýr listi og búið að beygja flipa. 

 

 

3.2 Nýjar aðferðir við samsetningu 

Hluti af því að hanna ný stykki og breyta þeim sem fyrir voru notuð, felst í því að geta notast 

við viðurkenndar aðferðir og efni sem komast sem næst því sem gefið er upp í 

viðgerðarleiðbeiningum. Þar sem hnoðun og líming er uppstaðan voru gerð nokkur 

prufustykki með hnoðunar aðferðum og límingum. 

  

  

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPR hnoðun utan 

 

SPR hnoðun innan 

Mynd 20. Hnoðun séð að utan. Mynd 21. Hnoðun séð að innan. 
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Skerspenna í hnoðinu er fundin með jöfnunni: 

𝜏 =  
𝐹

𝐴
 

Þar sem F er krafturinn sem togar í prufustykkið og A er summa þverskurðarflatarmáls 

hnoðanna (Shigley o.fl., 2004). 

 

 

    

Mynd 22. Nýr listi settur á með blindhnoðum og SPR hnoðum annars vegar. 

 

 

 

 

Blindhnoð til að festa lista 

SPR hnoð til að festa lista 
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3.2.1 Hnoðtegundir 

3.2.1.1 SPR   

Sú aðferð að nota SPR (self percing) 

hnoð er ansi víða notuð í bílnum og er 

vel hægt að nota við gerð nýrra stykkja 

þar sem hægt er að komast að með 

vélina sem krafist er til verksins. Fengin 

var að láni forláta græja í þetta hjá 

réttingaverkstæði BL til að hægt væri 

að gera prufustykki og sjá hvort hægt 

væri að láta þetta ganga upp (ESN50 

Battery Tool, e.d.). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 25. Prufustykki samset með lími og SPR hnoðun. 

 

Mynd 23. SPR hnoðbyssan frá AVDEL. 

Mynd 24. Þverskurður af SPR hnoðun. 
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3.2.1.2 BLIND RIVET (BLINDHNOÐ)   

Það varð fljótlega ljóst að ekki er hægt að koma því við að nota eingöngu SPR hnoðun og þá 

þarf að nota blindhnoð. FORD bílaframleiðandinn virðist vera ansi frjáls með að notast við 

þessa gerð af hnoðum þegar aðrar aðferðir duga ekki og mælir með límingu með. Bora þarf 

6,5mm gat fyrir þessi hnoð og notast má við þau í raun á alla þá staði þar sem ekki er krafa 

um algjörlega slétt yfirborð eða þar sem hnoðhausarnir sjást eins og á bakvið klæðningar eða 

kanta. 

 

 

    

 

             

 

 

Mynd 26. Blindhnoðun séð framan á. Mynd 27. Blindhnoðun séð aftan á (takið eftir að hnoðið er 
lokað) 
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3.3  Límingar með hnoðun 

Framleiðandinn mælir með því að að líma á milli laga með hnoðun og því var sú leið valin í 

prófunum. Prófaðar voru þrjár tegundir af límum sem fengust hjá aðilum sem selja þau á 

Íslandi. Þetta eru fyrirtækin Poulsen sem flytur inn 3M límin fyrir þau verkstæði sem þess 

óska en þeir eru einnig með Colad lím sem er mun þykkara og stífara í meðhöndlun en 3M og 

að auki mun ódýrara efni (Panel Bonding Adhesive, e.d.). Einnig var prófað lím sem Gastec er 

að flytja inn og er frá RIED og virðast þessi tvö síðarnefndu vera nánast eins í meðhöndlun og 

stífleika. Það er margt sem bendir til að RIED sé að framleiða lím fyrir þá sem þess óska og 

vilja láta merkja sér þessa vöru (Adhesives, e.d.). 

 

     

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 28. Lím punktar settir fyrir hnoðun. 

Mynd 29. Hnoðun og líming á lista. 
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Skerspenna í líminu á prufustykki er lýst með jöfnunni (fyrir „single shear lap“): 

𝜏(𝑥) =  
𝐹𝜔

2 sinh(𝜔𝑙
2⁄ )

cosh(𝜔𝑥) 

Þar sem F er krafturinn sem togar í prufustykkið, h er þykkt líms, l er lengd líms og: 

𝜔 =  √
𝐺

ℎ
(

2

𝐸𝑡
) 

Þar sem G er sker stuðullinn modulus, E er Young‘s stuðullinn og t efnisþykkt. 

Ef 𝜔𝑙 > 4: 

𝜏𝑚𝑎𝑥 ≈  
𝐹𝜔

2
 

(Dillard o.fl., 2002) 

 

 

 

 

Mynd 30. Prufurnar sem gerðar voru. 



 
Háskólinn í Reykjavík ISUZU D-MAX AT Kjartan Þór Þorbjörnsson 
 

Síða 23 
 

 

Mynd 31. Límin sem notuð voru við prófanir. 
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3.4 Álagsprófanir 

Við skoðun á aðferðum og efnum voru gerð sex litlar prufur með hverju efni eða hnoði fyrir sig ásamt 

MIG suðu og var gerð óvísindaleg álagsprófun á öllum stykkjunum til að kanna hvort einhver af 

aðferðunum væri veikari en önnur. Prófað var í legupressu sem er með of grófa mælingu á kraftinum 

til að nákvæmnin væri næg til að setja saman í töflu. En niðurstaðan var að allar aðferðirnar stóðust 

prófunina og í öllum tilfellum var það álið sem gaf sig eða bognaði og kiknaði undan álaginu sem var  

ca að 1000 N. Samkvæmt töflu bókinni er Al MG 3 (5754) með togþol upp á 180-250N/mm2. 

 

 

Mynd 32. Pressað á eina af prufunum. 
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Mynd 33. Prufurnar eftir að búið var að pressa þær. 
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  Tafla 2. Útreikningar á styrkleikum aðferða 

 

 

Ef skoðaðir eru útreikningar og álagsprófanir sést að í öllum tilfellum er það álið sem gefur 

sig fyrst. Ef miðað er við að það þoli 200 MPa og það bognar við 1000 N má ætla að 

samsetningarnar séu mikið sterkari en álið, því við 1000 N eru útreiknuð spenna í 

samsetningum á bilinu 7 til 35 Mpa. 
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4 Teikningar 

Teiknuð voru ný stykki og hönnuð til að ganga upp við nýjar samsetningaraðferðir og var það 

gert í Inventor og síðan voru teikningar sendar í vatnsskurð til að hægt væri að gera 

raunveruleg prufustykki. Ferköntuðu götin í listanum eru til þess að setja plastsmellu í sem 

bíður svo upp á að setja skrúfu í til að ganga frá innrabretti eða aurhlífum sem dæmi. 

 

Mynd 34. Nýtt gaflstykki á hjólskál. 

 

Mynd 35. Nýr listi hannaður til að hnoða á úrklippur. 
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Mynd 36. Inventor teikning af lista. 

 

Mynd 37. Inventor teikning af gaflstykki í hjólskál. 
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5 Samantekt 

Í verkefninu var lagt upp með að bera saman og skoða hvort megi nálgast vinnulagið og aðferðir á 

annan hátt við breytingu á bíl sem er að svo miklu leyti úr áli. Nýjar aðferðir miðuðu að því að spara 

tíma, minnka umhverfisáhrif og um leið spara peninga ásamt því að horfa sérstaklega til og hafa til 

hliðsjónar hvernig bílaframleiðandinn vill að gert sé við bílinn ef þarf að skipta út ákveðnum pörtum 

af honum. 

Með því að rýna í hvernig bíllinn er uppbyggður og þær aðferðir sem Arctic Trucks hefur verið að nota 

við breytingar á bílnum kemur í ljós að það er vel hægt að beita öðrum aðferðum við smíði á 

ákveðnum stykkjum eins og hjólskál á palli og spara þannig tíma og peninga. Við útreikninga og 

prófanir eins og kemur fram í verkefninu eru þær aðferðir, að hnoða og líma, full gildar og sér í lagi á 

staði sem fyrir eru einfaldir eins og hjólskálar á pall. 

Einnig var samhliða gerð prufa á lista sem vanalega er soðin utan á ytra byrði brettis sem frágangur 

og lokun. Eftir endurhönnun er mjög þægilegt að hnoða listann á, í stað suðu sem oft getur myndað 

mikinn hita í efninu og rýrt gæði þess ásamt því að eftirvinnsla eins og slípun og hreinsun er tímafrek. 

Til að hámarka styrk og endingu er farsælast að nota lím með hnoðuninni þar sem það á við og það 

gefur líka betri frágang gagnvart vatni og óhreinindum sem geta komist á milli. 

Í framhaldinu væri gaman að sjá niðurstöðurnar teknar áfram til frekari prófunar. Þróa mætti 

verkefnið áfram með því að t.d. að þreytumæla og fylgjast með hvor aðferðin endist betur og einnig 

mætti halda áfram með hönnun fleiri stykkja sem tengja mætti við hjólskálina að aftan og klára 

þannig að búa til heildarlausn að forsmíðuðu stykki sem sett er saman með hnoðun og límingu 

eingöngu. Lokaniðurstaðan er því að spara megi tíma, orku og peninga við að beita þessum 

aðferðum, eins og farið hefur verið yfir við ákveðna verkþætti í breytingunni, og þróa áfram til frekari 

farsældar og fagmennsku hjá Arctic Trucks.  
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