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Sammanfattning 
 
I detta arbetet undersöks möjligheten att förbättra planerings- och kostnadsberäkningsstadiet 
inom tillverkningen av metallprodukter hos företaget Svets & Smide.  
 
I arbetet undersöks möjligheten att använda 3D-program som hjälpmedel och en kalkyl med 
tillhörande bearbetningsberäkningar ska konstrueras. I arbetet används program som Excel, 
Autodesk Inventor, Tekla Structures och även gratis CAD-program. 
 
Resultatet visade att inget av de undersökta program kunde utföra de uppgifterna som 
eftersöktes. Kalkylen i det färdiga stadiet beräknar effektiv arbetstid, vilket skiljer sig från hur 
Svets & Smide tar betalt för sitt arbete i nuläget. 
 
Verktyget som tagits fram anses vara en god bas att utveckla ett kalkylverktyg från, då 
verktyget i nuläget inte tar hänsyn till ställtider. Utifrån detta kan det istället för en komplett 
kostnadskalkyl ses som en beräkning av effektivt arbete. 
 
Nyckelord: 
Kalkyl, Excel, Planeringsverktyg, Svets, Bearbetning, Tekla.  
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Abstract 
 
In this project the possibility of streamlining the planning and cost calculation phase of the 
metal product construction at Svets & Smide is examined. 
 
The possibility of using 3D software as a tool is examined and a cost calculation data sheet 
with integrated formulas for different operations is created. In this project the softwares 
examined are; Excel, Autodesk Inventor, Tekla structures and also free CAD-program. 
 
the results showed that none of the examined softwares were capable of solving the tasks 
sought after. The cost calculating data sheet calculates effective work time which is different 
from how Svets & Smide measures cost at this point. 
 
The data sheet is considered a good base for continued work, either complemented with 
changeover time or as a calculation of effective working time. 
  
Keywords: 
Calculation, Excel, Planning tool, Weld, Processing, Tekla. 
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Förord 
 
Detta examensarbete är utfört som en obligatorisk del av utbildningen till Högskoleingenjör i 
maskinteknik på Blekinge Tekniska Högskola (BTH) under vårterminen 2019. Under arbetets 
gång har vi haft privilegiet att få hjälp och stöttning av många kunniga människor som vi 
riktar våra tack till. 
 
Examensarbetet är utfört i samarbete med Svets & Smide Karlskrona AB, som vi skulle vilja 
tacka för deras tid och engagemang. Vi skulle huvudsakligen vilja tacka Markus Wejletorp 
som bistått oss som vår handledare genom arbetets gång samt ett stort tack till Ulf Hagström 
som varit vår kontaktperson på Svets & Smide. 
 
Utöver detta riktas också ett stort tack till Martin Magnevall på Blekinge Tekniska Högskola/ 
Sandviken Coromant för värdefulla interaktioner och information som delgivits oss. 
 
  
Karlskrona, 2019-06-05 
  
 

Maximilian G. Gruber & Rasmus Svensson 
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Notationer 
 
Indexeringar 
 

  Höjd 
  Bredd 
  Tjocklek, liv 
  Tjocklek, fläns 

  Area 
  Tvärsnittsarea 

  a-mått för svets 
  Avverkning 

  Materialkonstant 
  Balktyp 

  Balktyp 
 Balktyp 

 Ritningsnamn 
 
 
Förkortningar 
 

MAG Metal active gas 
MIG Metal inert gas 
TIG  Tungsten inert gas 
MMA Manual metal arc 
IPR  Inch per revolution 
SFM Surface feet per minute 
IPM  Inch per minute 
CAD Computer aided design 
RPM Rotations per minute 
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1 Introduktion 
 
I detta avsnitt presenteras problemformuleringen för examensarbetet samt dess avgränsningar. 
Syftet för detta arbete formuleras och en hypotes kring examensarbetets utgång presenteras 
nedan. Här introduceras även företaget som i samarbete med skribenterna utfört detta arbete. 
 
 
1.1 Problemformulering 
 
Vid design- och planeringsarbete för metalldetaljer till kund, uppdagades detta vara en 
tidskrävande samt dåligt optimerad process. Därför efterfrågades en processoptimering för 
detta från Svets & Smide, både för internt och externt bruk. Intresse fanns även för att 
inkludera fler aspekter, som materialkostnader samt arbetstid. Processoptimeringen ska 
utföras med standardisering genom sammanställandet av variabler. Dessa framställs för 
diverse tänkbara moment och kan kompletteras med ställtider. Detta arbete är tänkt att lägga 
grunden för en kalkyl som går att vidareutveckla från kundens sida med hjälp av enklare 
korrigeringar och inmatningar. 
 
 
1.2 Presentation av företaget 
 
Svets & Smide Karlskrona AB grundades genom ett övertag av en befintlig firma år 2013 av 
Ulf Hagström och Björn Cervallius. Med tidigare gemensamma erfarenheter från Dynapac 
och Alfa Laval bildades Svets & Smide Karlskrona AB. 
Detta är en mekanisk verkstad i Karlskrona som levererar specialanpassade stål- och 
plåtprodukter. Dessa kan vara allt från mindre arbeten som räcken, trappor, staket m.m. till 
privatkunder eller större arbeten som stålskelett till hus, gentemot större byggföretag. 
 
 
1.3 Syfte 
 
Syftet för arbetet är att optimera design- och planeringsarbetet som utförs på Svets & Smide. 
Resultaten som redovisas i detta examensarbete ska kunna lägga en god grund för ett 
flexiblare och enklare planeringsverktyg än det som finns idag. Resultaten ska kunna 
användas som inspiration och komplement till framtida projekt där ett fullfjädrat och 
komplett verktyg är i utveckling. 
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1.4 Avgränsningar 
 
Då Svets & Smide ägnar sig till en stor variation av specialdesignade detaljer och arbeten, 
kommer arbetet huvudsakligen fokusera kring att få ett fungerande verktyg för balkar. De 
arbetsmetoder som kommer att inkluderas i planeringsarbetet är svets, kapning och borrning. 
I utformandet av kalkylen används främst värdena som beräknats för stålbearbetning, då detta 
är det mest förekomna materialet. Detta eftersom fokus huvudsakligen ligger på att utveckla 
en fungerande kalkyl som sedan ska kunna vidareutvecklas efterhand. Detta görs genom att 
tillämpa övriga värden som kalkylerats under arbetets gång och som ligger i ‘bakgrunden’ av 
kalkylen. 
 
Arbetet av kalkylen begränsas till Excel med anledning till att företaget redan är bekant med 
detta verktyg sedan tidigare. Majoriteten av deras indata kommer redan från Excel i 
dagsläget, vilket underlättas av att fortsatt hålla sig till samma verktyg. 
 
 
1.5 Hypotes 
 
Utvecklingen av kalkylen samt de standardiseringar som utförs kommer att på sikt kunna ge 
bättre insikt i planeringen av offerter. Den största utmaningen kommer att ligga i ställtiderna 
och anses inte kunna uttryckas i formler utan lämnas till kund att, genom handpåläggning, 
addera för rimliga resultat. Bakgrunden till detta antagande är att arbetskonditionerna och 
arbetssätt ändras från dag till dag, projekt till projekt.  
 
  



 10 

2 Bakgrund 
 
I detta avsnitt presenteras bakgrunden till uppgiften som behandlats under examensarbetets 
gång samt samarbetspartnern Svets & Smide. Avsnittet innehåller även bakgrundsfakta till de 
moment och programvaror som nämns under rapportens gång. 

 
 

2.1 Bakgrund till uppgift 
 
Svets & Smide är en mekanisk verkstad i Karlskrona som bland annat levererar 
specialanpassade stål- och/eller plåtprodukter, såsom räcken, trappor, staket, grindar, 
blomlådor, bokhyllor, till och med stålskelett till hus - allt ifrån ett fåtal kilo till flera ton. 
Utifrån stål- och plåtbitar i alla dess längder och former anpassar Svets & Smide dessa 
detaljer efter kundens behov. Design- och planeringsarbetet är ofta tidskrävande och det finns 
ett intresse av att kunna effektivisera den interna processen med att göra kalkyler på 
uppskattad tidsåtgång och interna kostnader (antal kapningar, antal bockningar, mängd 
spillmaterial, antal meter svets, antal arbetstimmar, materialkostnad, etc.). Det önskas också 
kunna förbättra kundens upplevelse när det gäller att konfigurera/designa sin egen produkt på 
ett snabbt och enkelt sätt med precisa kostnads- och leveransuppskattningar. 
 
Jämfört med ex. IKEAs köksplaneringsverktyg eller Volvos bilkonfigurator så utgår dessa 
verktyg från färdiga moduler och komponenter. I Svets & Smides fall handlar det snarare om 
att hitta ett effektivt sätt för både personal och kunder att designa och planera 
specialanpassade detaljer och produkter. 
 
Syftet med examensarbetet vid BTH är att utarbeta ett koncept på ett design- och 
planeringsverktyg som effektiviserar processen att ta fram specialanpassade produkter utifrån 
en prototyp. Denna ska sedan kunna testas med/av potentiella användare. 
 
 
2.2 Svets 
 
Svetsning är en sammanfogningsteknik som kan utföras med eller utan tillsatsmaterial och 
används oftast för att binda samman ett arbetsstyckes olika delar. [1] 
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2.2.1 MAG/MIG-svets 
 
MAG/MIG svetsning innefattar två sorters svetsning där automatisk frammatning av elektrod 
och en skyddsgas används. Den utmärkande skillnaden mellan dessa två metoder är gaserna 
som används. MAG använder aktiv skyddsgas och MIG använder en inert skyddsgas. 
 
Arbetsstycket kopplas till strömkällans minuspol och tillsatsmaterialet som automatiskt matas 
fram i trådform kopplas till strömkällans pluspol. När tråden kommer i kontakt med 
arbetsstycket bildas en ljusbåge som smälter tillsatsmaterialet och bildar en svetsfog. 
Generellt används likström men växelström kan användas vid svetsning av tunnplåt. [2] 
 
 

 
Figur 1. MAG/MIG svets 

 
 
2.2.2 TIG-svets 
 
TIG svets är en svetsmetod där en ljusbåge mellan arbetsstycket och en icke smältande 
elektrod används för att smälta arbetsstycket och eventuellt tillsatsmaterial som appliceras 
manuellt. ljusbågen bildas när elektroden, som är kopplad till strömkällans minuspol, kommer 
i kontakt med arbetsstycket som kopplas till strömkällans pluspol. En skyddsgas används för 
att skydda smältbadet från luftens syre och kväve. TIG svetsning kan genomföras både med 
lik- och växelström beroende på användningsområde. [3] 
 

 
Figur 2. TIG svets 

 
 
  



 12 

2.2.3 MMA-svets 
 
MMA eller manuell metallbågsvetsning. Arbetsstycket kopplas till strömkällans minuspol 
och elektroden till strömkällans pluspol. Elektroden består av en kärntråd och ett hölje. När 
elektroden kommer i kontakt med arbetsstycket tänds ljusbågen som smälter elektroden och 
höljet som bildar en skyddande gas runt reaktionen. När elektroden förbrukats ersätts den 
med en ny. MMA svetsning kan genomföras både med lik- och växelström beroende på 
användningsområde. [4] 
 

 
Figur 3. MMA svets 

 
 
2.3 Skärande bearbetning 
 
Skärande bearbetning är ett samlingsnamn för alla typer av processer som avverkar material 
eller reducerar materialmängden. I detta avsnitt presenteras borrning samt kapning med 
tillhörande bakgrundsfakta till dessa process. 
 
 
2.3.1 Borrning 
 
Detta är en variant av skärande bearbetning då borr används för att skapa cirkulära hål i ett 
material. Vid beräkning av borrhastighet krävs indata och dessa termer förklaras nedan. 
 
RPM: Rotations per minut är roterande hastigheten på verktyget. 
 
IPR: Inch per revolution eller ‘cutting feed’ syftar på matningen av verktyget per rotation, 
alltså borrdjupet efter ett varv. IPR styrs av valet av diameter på verktyget som skall användas 
för bearbetningen. Detta kan ses i tabell 1 nedan. 
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Tabell 1. IPR och dess beroende av diameter 
Borrdiameter (tum) IPR (tum/varv) 

mindre än ⅛  .001 till .003 

⅛ till ¼  .002 till .006 

¼ till ½  .004 till .010 

½ till 1  .007 till .015 

större än 1 .015 till .025 

 
SFM eller ‘surface feet per minute’ innebär hastigheten i periferin av borren. Detta anges som 
en hastighet. Valet av material påverkar denna variabeln. Ett högre värde på SFM ger en 
högre borrhastighet, då matningen per varv är konstant för en given diameter. Detta går att se 
i Figur 4 nedan. 
 

 
Figur 4. Exempel på SFM-värden för olika storlekar av borrdiameter. 

 
IPM: Inch per minute eller ‘feed rate’ är hastigheten som borret rör sig genom arbetsstycket, 
detta är en funktion av SFM och IPR. [5][6] 
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2.3.2 Kapning 
 
Kapning är en av metoderna som går under samlingsnamnet ’skärande bearbetning’. Denna 
metod används då man vill dela en detalj i flera delar, alternativt justera längden.  
 
 
2.4 Verktyg 
 
Nedan presenteras de verktyg som använts under examensarbetets gång samt en kort 
introduktion kring några av dess funktioner. 
 
 
2.4.1 Excel 
 
Excel är ett program för kalkyl och datahantering skapat av Microsoft. Excel är ett cellbaserat 
kalkylprogram som med olika funktioner kan utföra matematiska ekvationer, producera 
grafer och tabeller med mera. 
 
Excel användes i detta arbete som verktyg, för att skapa den kalkyl som används, för att 
beräkna kostnaden på metallarbete. 
 
Nedan presenteras vanligt förekommande funktioner som använts för att skapa kalkylen. 
 
indirect - En funktion som hämtar ett värde baserat på ett stycke text. 
=INDIRECT(ref_text; [a1]) 
 
ref_text: referens given som ett stycke text 
a1: [valfri] indikator för A1 eller R1C1- typ referens. [7] 
 
vlookup - En funktion som letar efter värden vertikalt, höger om, angiven cell eller referens. 
=VLOOKUP(value; table; col_index; [range_lookup]) 
 
value: värdet som söks i den första kolumnen av tabellen 
table: anger tabellen som används för att hämta värden 
col_index: Anger kolumnen som används för att hämta värden 
range_lookup: TRUE/FALSE, ungefärlig respektive exakt matchning.[8] 
 
hlookup - En funktion som letar efter värden horisontellt, nedanför, angiven cell eller 
referens.  
=HLOOKUP(value; table; row_index; [range_lookup]) 
 
value: värdet som söks i den första raden av tabellen 
table: anger tabellen som används för att hämta värden 
row_index: Anger raden som används för att hämta värden 
range_lookup: TRUE/FALSE, ungefärlig respektive exakt matching. [9] 
 
index - Funktion som hämtar värden från en given position inom ett intervall eller tabell. 
=INDEX(array; row_number; [col_num]; [area_num]) 
array: Intervall av celler eller referens till tabell 
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row_num: anger rad-positionen i intervallet eller referensen 
col_num: anger kolumn-positionen  i intervallet eller referensen 
area_num: vidden i referensen som skall användas. [10] 
 
match - Funktion som används för att lokalisera positionen för ett sökt värde i en tabell, rad 
eller kolumn. Funktionen kombineras ofta med andra som exempelvis ‘INDEX’ för att skapa 
mer avancerade funktioner.  
=MATCH(lookup_value; lookup_array; [match_type])  
lookup_value: angivet värde som matchas i ‘lookup_array’ 
lookup_array: intervall av celler eller tabell 
match_type: anger hur matchningen sker (-1, 0,1). [11][12] 
 
 
2.4.2 Autodesk Inventor 
 
Autodesk Inventor är ett CAD-program som ger användaren möjlighet att designa, visualisera 
och simulera 3D-modeller i olika sorters testmiljöer. [13] 
 
Denna programvara tillåter användaren att på ett smidigt och enkelt sätt simulera stress, vikt, 
laster, friktioner, värmespridning med mera. Med hjälp av Autodesk Inventor illustreras 
enkelt prototyper till både kund och tillverkare och är en viktig länk mellan konstruktör och 
verkstad. [14] 
 
 
2.4.3 Tekla Structures 
 
Tekla Structures är ett avancerat Byggnadsinformationsmodellering-program som kan 
modellera stora produkter i flera material. Tekla kombinerar planering och tillverkning samt 
förenklar processen av att producera en produkt. Tekla marknadsförs som både ett 
planeringsverktyg och modelleringsverktyg.  
 
Tekla Structures riktar sig direkt till tillverkare av betong- och stålstrukturer som broar och 
stålbyggnader. [15] 
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3 Metod 
 
I detta avsnitt presenteras de metoder och moment som har utförts under examensarbetets 
gång. Här presenteras även de viktigaste formlerna i arbetet, som berör Excel, samt 
redovisning av de formler som sedan kommer att presenteras i avsnitt ’4 Resultat’.  
 
 
3.1 Arbetsprocess 
 
Nedan presenteras planeringen som lades upp vid start av detta examensarbete samt 
processen som användes för konceptframtagningen. Här diskuteras även de 
optimeringsmöjligheter som finns för Svets & Smide i dagsläget.  
 
 
3.1.1 Planering 
 
Planeringen för examensarbetet med Svets & Smide skapades som ett separat dokument och 
går att se i sin helhet i Bilaga 1. Nedan kan en tidig uppskattning av ett schema för 
arbetsuppgifter ses, fördelat på veckor. En av anledningarna till att denna planering endast är 
preliminär är att den tidsram som arbetet är tänkt att utföras under justerades. 
 
Innehåll 
● Förstudie/ informationssammanställning för att skapa en databas (föredragsvis i 

Excel) 
● Planering 
● CAD-underlag för standardmodeller med möjlighet till parameterstyrning. 
● Excelunderlag för att få dessa att aktivt kommunicera med CAD-parametrar. 
● Synkronisering/ tvåvägskommunikation mellan Excel och CAD. 
● Excelunderlag för beräkning av tid och kostnad för erhållna värden vid given indata. 
● Generering av CAD-modell i samband med detta för att kunna få en visuell bild av 

arbetet internt såväl som ut till kund. 
 
START OCH SLUT 
Startvecka 
Vecka 6 
 
Slutvecka 
Vecka 22 
 
PRELIMINÄR TIDSPLANERING 
 
Vecka 6-8 
Förstudie/ informationssammanställning för att skapa en databas  
 
Vecka 9 
Skapandet av standardiserade exempelfiler 
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Vecka 10-14 
Jobba mot en lösning till att få Excelfilerna och CAD-filerna att jobba tillsammans, först 
manuellt sedan mer automatiskt. 
 
Vecka 15-17
Jobba mot att få ut en begynnelse till kostnadskalkyl från hämtade värden ur CAD 
 
Vecka 18-20 
Finslipa och komplettera tidigare punkter för att få detta att jobba så smidigt ihop som möjligt 
 
Vecka 21-22 
Sammanställa det sista i den skriftliga rapporten samt slutgiltiga förberedelser för opponering 
och presentation. 
 
 
3.1.2 Spiralprocess 
 
En spiralprocess är en form av arbetsprocess som används inom produktutveckling. En 
spiralprocess liknar stageprocessen i de olika steg som genomförs, dock saknas ‘gates’ helt 
och hållet. Gates är de punkter, efter varje steg, där produkten utvärderas. Istället görs hela 
processen snabbt och utvärderas efteråt. Den informationen tas med och sedan görs flera varv 
av själva processen, tills produkten anses färdig. Till skillnad från stageprocessen går 
information som upptäcks, efter ett steg passerat, till användning vid nästa varv i spiralen. 
Spiralprocessen kan användas hur många gånger som helst och betonar iterativt arbete. 
 
Spiralprocessen valdes då det enkelt går att testa den beräkningskalkyl som utvecklas. Hur 
denna process fungerar går att se i Figur 5 nedan. 
 

 
Figur 5. Exempel på användningen av en spiralprocess.  
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3.1.3 Optimeringsmöjligheter 
 
De optimeringsmöjligheter som dels nämndes av Svets & smide och upptäcktes under tidiga 
möten med företaget är följande. 
 
Att sammanställa alla beräkningsprogram och prislistor till en och samma kalkyl med en 
“databas” att hämta värden från. Denna databas är tänkt att inkludera priser och storlekar på 
produkter som köps in och används vid tillverkningen av produkter. 
 
Att kunna med större säkerhet uppskatta tillverkningstiden genom framtagna ekvationer för 
det vanligt förekommande bearbetningsprocesser. Detta skulle i sin tur leda till bättre 
planeringsmöjligheter och en större säkerhet i uppskattningen av slutpriset. 
 
 
3.1.4 Konceptframtagning 
 
Då målbilden från företaget var tydlig med vad som var önskat, undersöktes möjligheterna att 
göra detta verkligt. 
Problemet delades upp i tre olika delar:  
 
En kalkyl som kan användas som konfigureringsverktyg för enstaka produkt eller mindre 
projekt. En samling beräkningar för tidsuppskattning vid genomförande av berörda 
arbetsmoment. Ett sätt att integrera produktvärdena, angivna i kalkylen, i en 3D-modell som 
sedan kan visas för kund. 
 
 
3.2 Verktyg  
 
Nedan presenteras de verktyg som använts under examensarbetets gång samt hur dessa har 
inkorporerats alternativt testats.  
 
 
3.2.1 Excel 
 
Excel valdes som grund för detta examensarbete av flertaliga skäl. En av dessa var att 
företaget som var delaktiga i detta examensarbete redan använde detta program på daglig 
basis och därmed trygg i användningen av detta. En annan anledning till detta val var att 
prislistorna som importerades i detta arbete redan låg i Excel. För att undvika onödig 
omvandling av indata gjordes därför beslutet att arbeta vidare i detta medium.  
 
 
3.2.2 Autodesk Inventor 
 
Eftersom kunden hade önskemål kring att synkronisera de värden som matas in i kalkylen 
med en 3D- modell, gjordes försök till detta med hjälp av Autodesk Inventor. Då detta 
testades skapades en 3D-modell, av en HEA-balk, som ändras till följd av de värden som 
angavs i Excel. Med hjälp av parametriseringsmöjligheterna i Inventor länkades dessa 
samman. 
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3.2.3 Tekla Structures 
 
Under examensarbetets gång introducerades Tekla Structures som en möjlig resurs av 
företaget. Detta ledde till att en fullvärdig studentversion laddades ner för att undersöka de 
möjligheter som gavs av programmet. Då detta sattes på prov återskapades ritning SB101 för 
att undersöka vad programmet kunde bidra med till detta examensarbete. Se Bilaga 3. 
 
 
3.2.4 Opensource Cad-program 
 
I detta arbetet undersöktes även möjligheten att använda opensource CAD-program. Detta 
innebär att källkoden till programmet är öppen för allmänheten och kan bidra till intressanta 
modifikationer. Dessa undersöktes för att se ifall det fanns lämpligare sätt att harmonisera 
3D-modeller med importerade värden ur Excel. 
 
För att kontrollera detta undersöktes två programvaror, TurboCAD 2019 och FreeCAD. 
 
 
3.3 Beräkningar 
 
I detta avsnitt behandlas hur och vilka beräkningar som tagits fram. Dessa redovisas 
individuellt med tillhörande förklaringar kring utfall samt generaliseringar. 
 
 
3.3.1 Svetsberäkning 
 
Kunden önskade att med hjälp av en enkel Excel-fil kunna göra en övergripande uppskattning 
för tidsåtgången för ett arbete/uppdrag. Utöver detta önskades det även att 
materialförbrukning som tillsats och gas skulle inkluderas i kalkylen.  
 
Då information sammanställdes till detta togs inspiration och hjälp av Millers egen 
svetskalkyl. Med hjälp av denna så har värden hämtats, samt tagits fram i de fall då det inte 
funnits några, för att sedan sammanställas i Tabell 1 & 2 nedan. [16] 
 
Tabell 1. Svetsning på stål 

a-mått (mm) Fillet (mm/min) Butt (mm/min) Genomsnitt (mm/min) 

1,5875 304,8 254 279,4 

3,175 304,8 254 279,4 

4,7625 254 203,2 228,6 

6,35 127 127 127 

12,7 88,9 48,26 68,58 
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Tabell 2. Svetsning på aluminium 
a-mått (mm) Fillet (mm/min) Butt (mm/min) Genomsnitt (mm/min)

1,5875 304,8 254 279,4 

3,175 304,8 254 279,4 

4,7625 279,4 228,6 254 

6,35 254 203,2 228,6 

9,525 139,7 114,3 127 

12,7 60,96 78,74 69,85 
 
Utifrån dessa tabeller kan svetsning på aluminium respektive stål generaliseras enligt: 
 

 
 

 
Detta hämtat från framställda grafer visade nedan i Figur 27 & 28. 
 

Figur 27. Svetsning på aluminium 
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Figur 28. Svetsning på stål 

 
 
3.3.2 Borrning  
 
För att ta fram ekvationer, för tidsberäkning av borrning, undersöktes möjligheten att skapa 
ett förenklat samband för borrning. Hastighet på borrning specificeras sällan i maximal 
materialavverkning per tidsenhet vilket är det som söktes.  
 
Med information från Sandviken Coromant och borrkalkyler online kunde en ekvation för 
framtagning av bearbetningstid tas fram. För att kunna använda denna kalkyl krävs indata. De 
värden som påverkar bearbetningstid är följande: [17][18][19] 
 
Verktygsdiameter 
Borrdjup 
RPM: Rotations per minute 
SFM: Surface feet per minute 
IPR: Cutting feed 
IPM: Feed rate 
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I Figur XX nedan går det att se värden för SFM och RPM rekommendationer som använts. 
 

 
Figur 29. SFM värden och dess beroende av borrdiameter 

 
Genom att använda dessa värden anpassades generella ekvationer för borrning i de olika 
materialen. Nedan i Figur 30 & 31 går att se grafer för stål och aluminium, resterande 
material kan ses i Bilaga 2 
 

   
Figur 30. Materialavverkning, borr, i aluminium 

 

 
Figur 31. Materialavverkning, borr, i stål 
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3.3.3 Kapning 
 
Då formler togs fram till kapning grundades mycket av detta på uppskattningar som kan 
komma att behöva mindre förändringar. 
 
Efter diskussioner med kunden beslöts det att tiden som krävs för att kapa en HEA100 balk 
på cirka 1 minut var ett rimligt scenario. Detta medför att en tvärsnittsarea på 21,2  ska 
avverkas på ca 1 minut. Istället för att bara anta avverkningen att vara 22  per minut 
kändes behovet av en flexiblare lösning. Då denna formel ska kunna tillämpas även vid 
kapning av exempelvis ett rör eller stång, krävs det att denna tar i hänsyn till den yta som 
kapas i förhållande till vad som inte kapas. För att tydligast exemplifiera detta görs detta med 
rör och stänger som visat i Figur XX nedan. 
 

Figur XX. Exempel på stång och rör med samma diameter. 
 
Stången till vänster har exakt samma ytterdiameter som röret men kommer självfallet ta 
längre tid att kapa. För att detta ska speglas av den generaliserade kapningsformeln så 
beräknas en kvot. För stången till vänster blir denna enligt följande:  
 

 

 
Då samma metod tillämpas på röret kommer  vilket gör att kvoten blir större. Då 
denna kvoten multipliceras med avverkningshastigheten kommer det resultera i att ett rör går 
snabbare att kapa än en stång med exakt samma ytterdiameter.  
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Samma tankesätt appliceras även på balkar som för röret. För balken kommer  att utgöra 
tvärsnittsarean som ska kapas medan  utgör arean av höjden gånger bredden. Detta 
resonemang visas i Figur 32 nedan där  utgörs av den rödmarkerade ytan, till höger. 
 
 

  
Figur 32. Illustration på hur kapningsberäkningarna fungerar 

 
Det är utifrån detta antagande som variabeln tagits fram enligt nedan. 
 

 

 
Den uträknade variabeln döpt ‘K’ kan sedan användas för att beräkna den tid det krävs för att 
kapa stycket, balken.
 

 
 
Vid tester gav det följande resultat: 

 
 
 

 
 
Även för kapning går det att inkorporera materialet i det som bearbetas genom att 
multiplicera  med följande:  
 

 
 
Detta landar slutligen i formeln:
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3.4 Kalkyl 
 
I detta avsnitt behandlas beräkningarna för de respektive momenten samt implementering i 
Excelfilen. 
 
 
3.4.1 Svetsning 
 
Då användaren anger sina värden i kalkylen ser detta ut enligt Figur XX nedan. 
 

 
Figur 23. Exempel på svetsmodulen för balk i kalkyl 

För att få ut en tid på svetsen är det viktigt att ange a-mått då detta kommer att ha direkt 
inflytande på tiden det tar att lägga svetsen. Detta i kombination med antal kan se ut enligt 
nedan: 
 

 

 
Då svets ska väljas för balken så finns det tre alternativ: Förstärkning, ändplåt samt egen 
svets. Nedan visas exempel på förstärkningssvets samt ändplåtssvets i Figur 24 & 25 nedan. 
 

 
Figur 24. Förstärkningssvets för balk 
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Figur 25. Ändplåtssvets för balk 

 
Då svetsning för stång/rör tillämpas, gäller samma formler som för svetsning för balk, med 
undantag att det här finns möjlighet att välja typ av svets: omkrets eller egen.  
Vid omkrets kommer svetsens längd bli densamma som omkretsen för röret, som baseras på 
diametern. Egen svets baseras helt på vad som anges i ‘längd’ som tar diameterns plats vid 
val av ‘Egen’. Exempel på hur navigeringen kring detta ser ut, visas i Figur 26 nedan. 
 

 
Figur 26. Exempel på svetsmodul för rör/stång i kalkyl  

 
 
3.4.2 Borrning 
 
Då tiden för borrning beräknas görs detta beroende på material, håldiameter och tjocklek, 
som visat i Figur 21 nedan.  
 

 
Figur 21. Exempel på borrningsmodulen för balk i kalkylen  

 
Här finns det möjlighet att bestämma tjockleken, för delen som borras eller djupet på hålet, 
håldiametern samt antal. För att beräkna tiden för denna operation måste ‘feed rate’ samt rpm 
beräknas. Nedan visas exempel på formler gällande feed rate och rpm. ’Feed rate’ är 
framtagen med hjälp av befintliga kalkyler precis som redovisat i ’3.4.2 Borrning’. 
Exempel för hur ’Feed rate’ beräknas visas nedan: 
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Då RPM beräknas används formeln nedan. [6] Värdet 304,8 är antalet milimeter per feet.  
 

  
 
Med hjälp av dessa två formler kan tiden beräknas enligt följande:  
 

 

 
När materialet vägs in i tidsberäkningen görs detta genom att multiplicera tiden med 
materialkonstanten  som visas nedan. 
 

 
 
Utfallet av detta blir, vid jämförelse mellan stål och aluminium, enligt nedan: 

 

 
 
Då borrning appliceras i plåt görs detta på liknande sätt som beskrivet, i stycket ovan, för 
balken. Samma formler gäller även här som ovan och tjockleken anges manuellt genom 
handpåläggning som visat i Figur 22 nedan.  
 

 
Figur 22. Exempel på borrningsmodul för plåt i kalkylen 

 
Precis som för borrning i balken så beräknas feed rate och RPM som exemplet nedan visar: 
 

 
 

 
 
Med hjälp av dessa två formler kan tiden beräknas enligt följande:  
 

= Tid (min) 
 
Även här kan materialvalet inkluderas enligt: 
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3.4.3 Kapning 
 

 
Figur 16. Exempel på hur kapningsmodulen ser ut i kalkylen 

 
Som visat i Figur 16 ovan, finns det möjlighet till val av vinkel samt antal, för två separata 
kapningar, då kapning för balk beräknas. Här finns det möjlighet till att kapa balken vinklat 
inom ett intervall av 0-75° där 0° är ett helt vinkelrätt snitt rakt över detaljen, se Figur 17 
nedan.  
 

 
Figur 17. Exempelbild över hur vinkelfunktionen fungerar för kapning. 

 
Vid tillämpande av vinkelkapning så används: 
 

 
 
Denna funktion kommer att bli större då  ökar. Detta kan sedan användas tillsammans med 
formeln för kapning enligt nedan. 
 
För att få ut tiden det tar för denna operation exklusive ställtider ges formel nedan: 
 

 
 

Detta kan sedan utökas till att inkludera och variera med materialval, likt det för borrning, 
genom att multiplicera tiden med : 
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För plåt krävs en del handpåläggning vilket innebär att längden måste anges. Detta då 
misstankar fanns att det varierar från gång till gång hur de kapar plåten. Enklast vore att kapa 
2 sidor ur ett större stycke, men det kan komma att behövas kapa 4 sidor. Detta görs därför 
genom att anges med hjälp av handpåläggning som visat i Figur 18 nedan. 

 
Figur 18. Exempel på kapningsmodulen i kalkylbladet  

 
Formeln för att beräkna tiden vid kapning av plåt ser ut enligt följande:  
 

 
 
På samma vis som ovan, kapning för balk, kan materialvalet inkluderas genom att addera: 
 

 

 
Då kapning för plåt väljs finns möjligheten för två varianter av kapning inklusive val av 
vinkel för dessa. Här gäller handpåläggning gällande variablerna då de importerade värdena 
inte är anpassade eller sorterade för den skapta kalkylen. Ett exempel på denna del av 
kalkylen visas i figur 19 nedan. 
 

 
Figur 19. Exempel på kapningsmodulen för rör/stång i kalkylen 

 
Tvärsnittsarean som kapas beräknas med hjälp av formler, som varierar beroende på om det 
är stänger eller rör av ämnes- och universal-slag.  
 

 
 
Beroende på om det är en stång eller ett rör som ska kapas så kommer detta att påverka tiden. 
Detsamma gäller beroende på om det är ämnes- eller universalrör som behandlas. 
Tvärsnittsarean för dessa går att beräkna enligt formlerna ur Karl Björks formelsamling och 
visas nedan. [16] 
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Även stängerna kan kapas i vinklar precis som Figur 20 nedan visar. Detta fungerar på 
samma sätt som tidigare nämnt för balkarna under rubrik ’3.4.3 Kapning’.  
 

Figur 20. Demonstration på hur vinkelfunktionen för kapning fungerar. 
 
På samma vis som ovan, kapning för balk, kan materialvalet inkluderas genom att addera: 
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3.4.4 Implementering i Excel 
 
Utifrån kundens skrivna specifikation, våra egna åsikter och information som samlades under 
det första mötet med kund, bestämdes en lista på kundbehov. 
 
● Kalkylen skulle designas så det gick att addera flera komponenter och 

bearbetningssätt med varandra för att bygga en produkt.
● Kalkylen ska integreras med den prislista som används för att beställa material. 
● Kalkylen ska hantera olika material. 
● Ställtiden ökar med mängd komponenter och bearbetningssteg. 
● Kalkylen ska samla den information som krävs för att göra beräkningarna i ett 

dokument. 
 
Den första iterationen av kalkylen som tillverkades var en enkel demo. Denna visade hur 
ekvationerna hängde ihop och hur det navigeras genom valen som krävs för att skapa en 
produkt. Denna version innehöll ett tvärsnitt på balkar och inga framtagna värden för 
bearbetning. Denna demo innehöll endast de delar som behövdes för att visa ett proof of 
concept. Exempel på denna demonstration kan ses i Figur 6 nedan. 
 

 
Figur 6. Första utkastet av kalkylen 

 
Iteration två av kalkylen visade nya framsteg. I denna version utökades valmöjligheterna för 
svetsning, borrning och kapning. Här introducerades även ett test med tillhörande bilder för 
att undersöka ifall detta underlättade navigering i kalkylen, se Figur 7 nedan. 
 
För kapning introducerades formler för att kapa vald balk i olika vinklar. Kapningen kunde 
även begränsas till enskilda delar av en balk, exempelvis livet eller flänsen, för en IPE-balk.  
För borrning introducerades det också valmöjligheter till att borra genom olika delar av 
balken. Valet av liv eller fläns påverkade därför djupet av hålet som beräknades för en IPE-
balk. Även för svetsning utökades möjligheterna då omkretsen av balken delades upp i olika 
segment. Dessa kombinerades sedan så att det mest förekommande sammanfogningar och 
förstärkningar fanns tillgängliga. Dessa kan då kombineras med varandra för att bilda den 
totala svetslängden, som krävs för en slutgiltig produkt. 
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Figur 7. Bild på andra iterationen av kalkylens arbetsblad 
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I den tredje och sista iterationen introducerades möjligheten att kombinera flera balkar, 
plattor, rör med mera för att skapa ett mindre projekt. Här gjordes även variablerna 
dynamiska eftersom det inte alltid var samma värden som hämtades för de olika balkarna. 
Dessa importerades med hjälp av en kombination av värden, givna av rullistorna exempelvis: 
HE + Balk. Dessa kombinerades genom att sätta ett understreck i mellan (HE”_”Balk) vilket 
överensstämmer med fliknamnen för respektive balk i kalkylen.  
 
För att kunna åstadkomma detta önskade system måste detta lösas med värde-beroende 
rullistor. Den första rullistan görs genom att först skapa en lista som visat nedan i Figur 8. I 
detta exempel intervall E2:E11  
 

 
Figur 8. Lista över diverse balktyper.  

 
Därefter väljs den ruta där rullistan önskas placeras för att sedan, under fliken ‘Data’, välja 
‘Data Validation’. I menyn som dyker upp ändras ‘Any Value’ i den översta rullistan till 
‘List’ varpå det dyker upp en tredje ruta med rubrik ‘Source’. I denna ruta kan önskat 
intervall anges manuellt eller lösas genom att klicka på ikonen längst till höger i fältet, för att 
sedan manuellt markera önskat område. Då detta är färdigt anges detta med ‘Enter’ eller ok. 
Exempel på hur denna rullista ser ut i kalkylen, se Figur 9 nedan. 
 

 
Figur 9. Enkel rullista med balktyper 

 
För att denna rullista ska kunna påverka innehållet i nästa rullista måste detta göras genom en 
‘Match’-funktion. I denna modul är matchningen baserad på två cellvärden för att öppna upp 
möjligheten för ytterligare ändringar och förbättringar. I detta fall resulterar detta i 
‘HE_Balk’, som visat i Figur 10 nedan. 
 

 
Figur 10. Cellvärden som matchas för att finna sökta värden. 
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Med hjälp av denna ‘Match’-funktionen går det nu att få en index funktion som genererar 
rullistor helt beroende på den första rullistan.  
 
=INDEX(Balktyp!A2:O55;;MATCH(D5&"_"&C5;Balktyp!A1:O1;0)) 

Ur Karl Björks formelsamling hämtades värden för HE, IPE, USP, UPE, I, UNP och T-balkar 
som tilldelades egna flikar.[16]  
 
Alla värden hämtades sedan med hjälp av en ‘INDEX(Match())’ funktion i kombination med 
beroende rullistor, i enlighet med tabellen som visas i Figur 11 nedan. 
 

 
Figur 11. Lista med olika variabler för referenser 

 
Eftersom det är ett brett utbud av balktyper kommer det finnas olika variabler som är 
relevanta för dess utseende och funktion. Därför gjordes variablerna dynamiska och beroende 
av balk-valet, precis på samma vis som den andra rullistan som nämndes ovan. Variablerna 
hämtas från en ny flik som är döpt vid namn ‘Variabler’ och kan ses i Figur 12 nedan.  
 
=(IFERROR(INDEX(Variabler!$B$1:$O$20;MATCH($D$5&"_"&$C$5;Variabler!$A$1:$
A$20;0););"")) 
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Figur 12. Exempel av dynamiska variabler 

 
Dessa variabler dyker upp i kalkylen för att sedan i sin tur utgöra grunden till vad rutan under 
hämtar för värden. Nedan ett exempel på detta i Figur 13.  
 

 
Figur 13. Exempel på hur referenserna är ihop länkade 

 
=IFERROR(INDEX(INDIRECT("'"&$D$5&"_"&$C$5&"'!"&"b3:o100");MATCH($E$5;IN
DIRECT("'"&$D$5&"_"&$C$5&"'!"&"a3:a100");0);MATCH(C$7;INDIRECT("'"&$D$5&"
_"&$C$5&"'!"&"b2:o2");0));"") 
 
Det är med hjälp av dessa värden som sedan alla bearbetningsmetoder och tempon kan 
utföras. Alla beräkningar som görs, baseras på de importerade värdena, som lades i 
intilliggande flikar, i samma ‘Workbook’, för att underlätta arbetet.  
 
För att kunna få in priser på inköpt material i kalkylen, hämtades dessa värden ur en aktuell 
prislista som fanns i Excelformat. Genom att kopiera och klistra in artikelns söknamn från 
prislistan importeras nödvändig information för att kalkylera dess pris, se Figur 14 nedan:  
 

 
Figur 14. Exempel på var värden importeras in från prislistan 

 
Här ges pris i kr/kg vilket betyder att vikten är av intresse, detta löses genom att beräkna 
volymen och multiplicera den med materialets densitet. 
 

 
 
Genom att själv ange längden kan användaren välja ifall de debiterar hela balkens kostnad 
eller det använda stycket, till kund. Detta kan komma att variera beroende på hur mycket av 
detaljen som fortsatt går att använda eller om detta anses bli spill. Den sista iterationen av 
kalkylen går att se i Figur 15 nedan. 
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Figur 15. Bild på tredje och sista iterationen av kalkylens arbetsblad 

 
De mest nödvändiga parametrarna finns med i denna iteration av kalkylen för att bilda en 
bred uppfattning av dess funktion. Detta kan sedan kompletteras med hjälp av kundens egen 
expertis och erfarenhet för att skräddarsy variablerna just för deras arbetssituationer. 
 
 
3.5 3D modeller och programvara 

För att undersöka möjligheten att förenkla och utvidga arbetet med kalkylen undersöktes 
möjligheten att kombinera denna med olika programvaror. 
 
 
3.5.1 Parameterstyrning av befintliga 3D modeller 
 
Kunden hade en önskan om att kunna framställa sina projekt och detaljer med hjälp av 
professionella bilder och ritningar om möjligt. Detta undersöktes genom att se fall det var 
möjligt att sammanlänka värden från Excel med Autodesk Inventor. Detta gjordes genom att 
referera parametrarna för modellen till värden hämtade ur Excelfilen. Detta visade sig fungera 
i viss utsträckning, men gick inte att aktivt länka ihop Excelfilen med CAD-filen på ett bra 
sätt. Nackdelen med detta visade sig vara att modellen uppdaterades till de nyangivna 
värdena, endast då modellen stängdes ner helt och hållet för att sedan öppnas igenom och 
därmed uppdateras. Detta var inte bara osmidigt utan dessutom inte hållbart för vårt ändamål. 

 
Efter att ha uteslutit andra alternativ undersöktes även gratisprogrammen då dessa är ‘Open 
source’ och detta sällan ska underskattas. Efter bara en kort tids användande märktes det 
tydligt att inte heller dessa var användarvänliga eller lämpliga att användas i det syfte de 
önskades användas.  
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Då tester gjordes i FreeCad konstruerades en fiktiv HEA- balk för att undersöka programmets 
möjligheter. Med Autodesk Inventor som jämförelse var FreeCad ett ganska funktionsdugligt 
program dock med väldigt svår navigering och hantering. Detta resulterade i att all 
modellering tog väldigt lång tid att utföra och med väldigt begränsade möjligheter att 
korrigera felaktigheter retroaktivt. Exempelbild nedan i Figur 33.
 

 
Figur 33. Exempel från FreeCad 

 
 
Gällande ritningsaspekten så genererades det fullt fungerande ritningar, som visas i Figur 34 
nedan. Utöver detta så laborerades det en del kring möjligheten att få en parameterstyrd 
modell som styrs externt av en Excelfil, vilket visade sig inte vara möjligt.  
 

 
Figur 34. Exempel på ritning tagen ur FreeCAD. 

 
Möjligheten att använda TurboCad undersöktes på liknande vis som för FreeCad ovan. För att 
undersöka detta skapades även här en fiktiv HEA-balk som test. Inte heller i denna 
programvara gick det att finna möjligheter till att styra modellen med hjälp av parametrar, 
externt hämtade från Excel. Exempel nedan i Figur 35.
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Figur 35. Exempelbild från TurboCad 

 
Extern parameterstyrning prövades även i Autodesk Inventor genom att länka ihop en fiktiv 
HEA-balk med ett dedikerat Excelblad för detta ändamål, se Figur 36 & 37 nedan.  
 

 
Figur 36. Exempel från Autodesk Inventor 
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Figur 37. Bild från tester då parametrar importerades till Autodesk Inventor 
 
För att importera externa parametervärden i Autodesk Inventor klickas ‘Parameters’ som 
visat i Figur 38 nedan. 
 

 
Figur 38. Bild ur Autodesk Inventor på var berörd funktion hittas 

 
I denna menyn hittas alla parametrar för den aktiva modellen , som i figuren visad under, är 
namngivna. Detta görs i syfte att underlätta navigeringen och arbetet att sammanlänka 
parametrarna med värdena hämtade ur Excelfilen. I figuren nedan visas det under ‘User 
parameters’ till vänster, där det i den vita raden står ‘Hög’ för att sedan stå ‘Höjd’ i den gråa 
kolumnen höger om. Detta indikerar att ett värde för ‘Hög’ hämtats ur Excel för att sedan 
motsvara parametern för ‘Höjd’ i Inventor modellen, se exempel i Figur 39 nedan.  
 

 
Figur 39. Exempel för hur parametermenyn ser ut i Autodesk Inventor  

 
När detta är löst kommer värdena från Excel-filen importeras till Inventor-filen och direkt 
påverka hur modellen ser ut. 
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3.5.2 Tekla Structures 
 
Kunden hade önskemål om att detta alternativ skulle undersökas då de hade stött på detta 
program tidigare. Intrycket av detta program var att detta skulle kunna vara ett mycket gott 
komplement till arbetet.  
 
Under arbetets gång presenterades programvaran Tekla Structures. Många av de ritningar 
som används inom Svets och smides projekt skapades i detta program och därför lyftes 
intresset av att undersöka kompabiliteten mellan detta och Excel. 
 
Då Excel har vissa begränsningar, främst vid framtagningen av svetslängder för produkter, 
undersöktes möjligheten att producera en produkt i Tekla och sedan använda programmet för 
att ta fram värden på exempelvis längden av en svetsfog eller tvärsnitt för kapning. Detta 
skulle innebära att produkten skulle kunna skapas i Tekla och sedan exportera 
bearbetningsmetoderna in i en enklare kalkyl. 
 
I programmet tillverkades modellen av en ritning, SB101, som tillhandahållits av Svets och 
smide, denna går att se i Bilaga 3. Modellen stämmer överens med produkten och har i 
programmet tilldelats samma mått, vikt och sammanfogningsmetoder. Bild på modellen kan 
ses nedan i Figur 40. Utifrån denna modellen utvärderas möjligheten att använda programmet 
som ett komplement till kalkylen. 
 
 

 
Figur 40. Modell av produkt SB101 tillverkad i Tekla Structures.
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4 Resultat 
 
I detta avsnittet redovisas resultaten från examensarbetets gång. Nedan redovisas slutgiltig 
iteration av kalkylen samt alla beräkningsresultat. 
 
 
4.1 Kalkyl 
 
Efter många iterationer och totalt tre distinkta utkast, presenteras den slutgiltiga designen 
nedan i Figurer 41-43. I Figur 41 nedan visas hur fliken för ‘rör/stång’ ser ut i kalkylen. 
 

 
Figur 41. Slutgiltig iteration för kalkyl, Stång/rör-fliken 

 
På samma sätt redovisas nedan i Figur 42, utseendet för fliken ‘plåt’ i kalkylen.  
 

 
Figur 42. Slutgiltig iteration för plåtfliken i kalkylen 
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Slutligen visas fliken ‘balk’ i kalkylen i Figur 43 under.  
 

Figur 43. Slutgiltig iteration för Balkfliken i kalkylen 
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4.2 Beräkningar 
 
Ekvationerna som framställdes under examensarbetets gång presenteras i detta avsnitt. Trots 
att kalkylen i dagsläget främst jobbar med formler för stålbearbetning, har många andra 
beräknats för senare komplettering av dessa. Även dessa formler redovisas nedan. 
 
 
Borrning: 
 
Aluminium: 

 
Koppar: 

 
Stål: 

 
Stål Rostfritt: 

 
Titan: 

 
Magnesium: 

 
Järn härdat: 

 
Järn: 

 
Järn Duktilt: 

 
Nickel: 

 
Mässing: 

 
RPM: 

 
Svetsning: 
 
Aluminium: 

 
Stål: 
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4.3 3D modellering 
 
Genom undersökningen som gjordes av de program som togs upp i arbetet, togs beslutet att 
inget av dessa kunde underlätta arbetet eller var en bra investering. Även om det visade sig att 
parameterstyrning fungerade i en viss utsträckning, mellan Inventor och Excel, upplevdes den 
som undermålig. Inte enbart för att användaren tvingades öppna och stänga filer för att se 
uppdateringar samt förändringar, utan även på grund av det massiva bibliotek som hade 
krävts. Enbart en HEA100 balk hade behövt närmare hundra olika filer, en för varje 
sammansättning. Dessa skulle komma att ändras med antal samt oändliga kombinationer av 
ändplåtar, bottenplattor, hål och dubbar. Ur detta perspektiv skulle det helt enkelt vara enklare 
för kunden att lära sig hantera Inventor, för att sedan skräddarsy varje enskild projekt eller 
beställning. Med hänsyn till detta beslöts det att eliminera detta alternativ ur examensarbete, 
då det inte gav oss eftersökt resultat. 
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5 Diskussion 
 
Diskussion kring kalkylens användningsområde och utfall behandlas i detta stycke. 
Resonemang kring beräkningar, verktyg och utvecklingsmöjligheter diskuteras. 
 
 
5.1 Kalkyl 
 
Under arbetets gång framgick det tydligt att kalkylen är kraftigt begränsad i syfte att 
approximera ett helt projekts tidsåtgång. Att sammanställa hur lång tid det krävs för diverse 
operationer i effektiv arbetstid är inte bara möjligt utan även tidigare gjort. Fördelen är att det 
nu finns en god grund till en samlad kalkyl, där alla dessa finns att tillgå, för att sedan 
kompletteras med ställtider och dylikt genom handpåläggning. Som tidigare nämnt är det just 
ställtider, planeringsarbetet och förberedelser som tar tid och går inte att standardisera genom 
formler. Detta då förutsättningarna alltid kommer se annorlunda ut beroende på projekt eller 
detalj. Ställtiderna visade sig inte alls vara lika enkla att beräkna som den effektiva 
arbetstiden då dessa ständigt är beroende av många andra variabler. Därför har vi valt att 
lämna det som variabel som bestäms, med handpåläggning, till varje uppgift och projekt. 
Ställtiderna ökar exempelvis sällan linjärt bara för att fler liknande operationer skall utföras. 
Detta beror snarare oftast på vem som utövar arbetet, storleken på materialet och andra icke 
linjära variabler. 
 
Kalkylen kommer med kompletterande erfarenheter och expertis kunna bidra till en god 
grund för tids- och kostnadsuppskattning. Den anses även att på sikt ge en god inblick i 
effektivitet. Detta exempelvis för borrning där det finns rekommenderade ‘Feed rates’ samt 
‘RPMs’ beroende på håldiametern och material. Då detta just nu främst görs med 
fingertoppskänsla och erfarenhet fanns det ett uttryckt intresse från kundens sida att studera 
detta. En inblick i detta öppnar upp möjligheterna för att undersöka optimeringsmöjligheterna 
i användningen av verktygen.    
 
 
5.2 Beräkningar 
 
De beräkningar som tagits fram för att uppskatta tiden för bearbetning och svetsning visar 
endast effektiv tid. Med detta menas tiden för att borra ett hål endast innefattar tiden från det 
att borren rör arbetsstycket tills dess att den är genom. För svetsning innebär detta endast 
exakt den tiden som producerar en svetsfog. Detta kommer då behandla alla bearbetningar 
lika, då det inte tar hänsyn till verktygsbyten eller begränsad åtkomlighet med mera. Denna 
beräknade tiden är en väldigt liten del av den totala tillverkningstiden om det innefattar 
ställtider.  
 
Då beräkningar för borrning utfördes gjordes det ett aktivt val att använda det 
‘rekommenderade’ SFM-värdet som kan ses i Figur 4 i kolumnen ‘First Guess (SFM)’. Detta 
gjordes då det observerades att SFM intervallen, för respektive material var, skulle producera 
olika resultat inom samma material. Detta gäller för nästan all indata tillhörande borrning 
vilket har lett till en del generaliseringar under framtagningen av formler.  
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Värdena som ges med hjälp av de framtagna formlerna kan sällan utnyttjas till sin fulla 
potential. Detta då de små skillnader i rotationshastighet på borren är svårt att ställa in på en 
vanlig pelarborr, men anses ge en god uppskattning av effektiv arbetstid. 
 
 
5.3 3D programvara och parameterstyrda modeller 
 
Undersökningen av 3D modelleringsprogram undersöktes av två anledningar. Dels för att 
skapa modeller på produkter och dels för att underlätta inmatningen av indata till 
bearbetningsmetoderna. 
 
Tekla Structures var tänkt att användas för att enklare beräkna svetslängder genom att avläsa 
det från den konstruerade modellen, istället för att manuellt beräkna detta. Då Tekla är ämnat 
för betydligt större projekt, såsom hus-skelett och liknande, beräknades endast 
materialåtgången i kg. Svetsar beräknades inte heller alls på det viset som hade hoppats, 
genom att modellera en svets och läsa av längden, utan endast genom manuell beräkning. Då 
detta inte löste problemet, av att manuellt behöva addera alla svetsfogar på en produkt, utan 
endast adderade fler steg, för samma resultat ,gjordes beslutet att det inte var en värd 
investering. Programmet visade sig även vara svårhanterat vilket var en viktig del då kunden 
inte har mycket vana av liknande program. Tekla Structures kunde heller inte rendera bilder 
som kunde visas vid försäljning. 
 
I Autodesk Inventor visade sig parameterstyrning av modeller vara möjlig, dock inte utan sina 
begränsningar. Detta genom att nyttja parametrarna och få dessa att importera sina värden 
från en angiven Excel-fil. Detta fick vi att fungera i en viss mån men med kraftiga 
begränsningar. Det var inte möjligt att ha den valda filen öppen eller aktiv i Inventor för att få 
en direkt uppdatering av de värden som ändrades i Excel. Detta uppdaterades enbart då man, 
efter ändring i Excel, stängde ner Inventor-filen för att sedan öppna upp den på nytt och 
uppdatera den manuellt. Utöver detta så insåg vi snabbt att det skulle vara omöjligt att 
etablera ett bibliotek som skulle kunna täcka alla möjliga varianter av dubbar, svetsar och 
plåtar på en HEA-balk, som var utgångspunkten av våra tester.  
Då detta lyftes till kund förmedlades även svagheten i att ha bilder och figurer på produkter 
som inte återspeglar den som går ut till kund. Efter detta kom vi gemensamt överens om att 
en investering i Autodesk Inventor inte skulle löna sig ifall det inte fanns kompetens att 
hantera detta program som tänkt. Då varje projekt eller detalj kommer variera, innebär detta 
att allting ständigt måste specialanpassas. Att parameterstyra färdiga modeller skulle till slut 
visa sig vara mer tidskrävande än att lära sig modellera varje produkt vid behov. 
 
I ett sista försök att lösa detta bonusmoment så undersöktes även gratisvarianter av CAD-
program. Förhoppningen fanns att dessa ‘Open sourceprogram’ skulle vara modifierade för 
att fungera tillsammans med ett Excelark. Detta var en rimlig bedömning då frågan var 
återkommande vid sökning på nätet. Vi undersökte två programvaror: FreeCad samt 
TurboCad. Det förstnämnda programmet var, i förhållande till det sistnämnda, bättre lämpat 
för 3D objekt, men trots detta undermåligt i förhållande till Autodesk Inventor. Prestandan 
samt hanterbarheten för TurboCad var lika undermålig som TurboCad i förhållande till 
Autodesk Inventor. 
 
Möjligheten att använda program för att underlätta framställandet av 3D modeller visade sig 
vara svårt. 
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5.3 Utvecklingsmöjligheter 
 
Kalkylen i sitt nuvarande stadie lämnar utrymme för utveckling i form av tillägg och 
beräkning av ställtider. Då fokus för detta arbetet har varit att skapa ett fungerande samband 
mellan alla formler och beräkningar, så har vissa materialtyper valts att inte inkorporera i 
kalkylen. I nuläget finns beräkningar som behandlar stål, resterande material som beräknats är 
inte inkluderade i utvecklingsfasen av kalkylen. Dessa lämnas till att implementeras i senare 
skede. 
 
Då ställtider sällan är en fast tid och beror på många faktorer, som ofta ändras, valdes det att 
lämna detta som en avgränsning. Vidare arbete kan antingen undersöka ett sätt att beräkna 
ställtider eller välja att fortsatt utveckla verktyget, liknande som det ser ut nu, en beräkning av 
effektiv arbetstid. 
 
Det som även uppmärksammades under examensarbetets gång var att den effektiva 
arbetstiden var en mycket liten del av den totala tiden. Till fortsatta arbeten inom liknande 
område skulle det kunna tänkas vara mer gynnsamt att titta på effektivisering av ställtider 
samt andra tidskonsumerande moment. Detta kommer i sin tur leda till större utdelning för 
företaget som kan producera mer på kortare tid.  
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6 Slutsats 
 
Verktyget som tagits fram anses vara en god bas att utveckla ett fullt fungerande 
kalkylverktyg från. Då verktyget i nuläget inte tar hänsyn till ställtider kan det istället för en 
komplett kostnadskalkyl ses som en beräkning av effektivt arbete. Denna i kombination med 
framtida effektiviseringar i arbetsflödet skulle kunna komma att täcka större delar av 
helhetsperspektivet.  
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Bilaga 1 Planering för examensarbete 
 
 
Innehåll 

● Förstudie/ informationssammanställning för att skapa en databas (föredragsvis i Excel) 
● Planering 
● CAD-underlag för standradmodeller med möjlighet till parametrisering. 
● Excelunderlag för att få dessa att aktivt kommunicera med CAD-parametrar. 
● Synkronisering/ tvåvägskommunikation mellan Excel och CAD. 
● Excelunderlag för beräkning av tid och kostnad för erhållna värden vid given indata. 
● Generering av CAD-modell i samband med detta för att kunna få en visuell bild av arbetet 

internt såväl som ut till kund. 
 

Resurser 
● Ritningar på testobjekt 
● Excellistor på material 
● Nuvarande kalkyler 
● Kostnader/ prislistor på arbetsmoment 

 
Nivå 
Examensarbetets omfattning kommer beröra tidigare lästa kurser som: 

- Hållfasthetslära       [1] 
- Hållfasthetslära fortsättningskurs    [2] 
- Tillverkningsteknik      [3] 
- Datorstöd för ingenjörer      [4] 
- Matlab        [5] 
- Projektkurs 1       [6] 
- Teknisk kommunikation      [7] 

 
1 & 2.  
Dessa kurser kommer framförallt agera som ett stödhjul i vår kommunikation med företaget vi jobbar 
med. Utöver detta har dessa kurser gett en god insikt i hur exempelvis balkar är utformade och 
fungerar, vilket kommer vara en del av den stora helheten. 
 
3. 
Gett en tillräckligt god grund att stå på gällande arbetsmoment och hur dessa fungerar. Detta 
underlättar uppskattningsarbetet av tidsåtgång samt kostnad. Ur denna kursen tar vi också med oss 
kunskaper kring arbetsflöden och LEAN. 
 
4. 
Denna kursen kommer att spela en ganska central roll för vårt examensarbete och kräver en viss 
fördjupning. Möjligheten att parametrisera i så stor utsträckning som möjligt samt få detta att fungera 
utanför CAD.  
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5. 
Detta kommer eventuellt vara ett stödhjul i processen att ta fram eventuella samband eller trender av 
värden som erhållits för att ta fram en övergripande standardmodell som ska kunna fungera med allt. 
 
6. 
Kunskaperna och erfarenheterna kring projektarbete och tidsplanering som ligger bakom. Från denna 
kommer det även tas med erfarenheter kring hur användaren smidigast kommer fram till nya slutsatser 
samt nyttjar alla gruppmedlemmars styrkor.  
 
7. 
Denna kursens syfte har och är att förbereda oss inför detta examensarbete. Från detta har det lärts ut 
konsten i att skriva opersonliga och professionella rapporter. 
 
 
START OCH SLUT 
Startvecka 
Vecka 6 
 
Slutvecka 
Vecka 22 
 
PRELIMINÄR TIDSPLANERING 
 
Vecka 6-8 
Förstudie/ informationssammanställning för att skapa en databas  
 
Vecka 9 
Skapandet av standardiserade exempelfiler 
 
Vecka 10-14 
Jobba mot en lösning till att få Excelfilerna och CAD-filerna att jobba tillsammans, först manuellt 
sedan mer automatiskt. 
 
Vecka 15-17 
Jobba mot att få ut en begynnelse till kostnadskalkyl från hämtade värden ur CAD 
 
Vecka 18-20 
Finslipa och komplettera tidigare punkter för att få detta att jobba så smidigt ihop som möjligt 
 
Vecka 21-22 
Sammanställa det sista i den skriftliga rapporten samt slutgiltiga förberedelser för opponering och 
presentation. 
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Bilaga 2 Anpassade funktioner till borrhastighet i 
olika material 
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Bilaga 3 Ritning för SB101 
 
 

 
 


