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Sammanfattning 

Solyvent Fläkt AB designar och konstruerar fläktar för industrier. Fläktarna 

som man konstruerar ritas i CAD-programmet AutoCAD. Under en längre 

tid har företaget diskuterat möjligheten att parametrisera sina 2D-ritningar.  

Syftet är att förenkla utvecklingsprocessen av fläktritningar, ritade i 2D (2 

dimensioner), genom parametrisering. Målet för detta arbete är att Solyvent 

Fläkt AB ska få ett enkelt och snabbt sätt att rita upp GA-ritningar genom 

parametrisering. Denna studie är begränsad till 10 veckor, vilket medför att 

fokus kommer att ligga på att parametrisera en GA-ritning (General 

Arrangement), det vill säga en grundritning för en fläktmodell. GA-ritningen 

är en första måttskiss som Solyvent Fläkt AB visar kunden så att denne får 

en uppfattning om fläktens storlek. 

Som ett alternativ till att rita upp alla ritningar för hand i AutoCAD kan man 

spara tid och minimera riskerna för fel genom att använda sig av 

parametrisering. Parametrisering kan utföras direkt i AutoCAD eller kopplar 

man ihop CAD-programmet med ett annat program, till exempel Microsoft 

Excel, och sedan styr man ritningen genom Excel. För att få en förståelse, en 

helhet och ett sammanhang av det problem man studerar har kvalitativa 

metoder använts.   

Parametrisering är ett relativt okänt begrepp när det kommer till ritningar 

och AutoCAD, därmed finns inte mycket information att tillgå. För att få ett 

underlag, vad det gäller parametrisering, har man därför börjat att 

parametrisera enklare ritningar. Parametriseringen visade sig inte vara 

lämplig för komplicerade ritningar där hundratals parametrar krävs, då det 

passar bättre vid mindre komplicerade ritningar såsom, bord, stolar, lådor 

och så vidare. 

För att komma fram till den bästa lösningen för denna studie har ett flertal 

koncept utvecklats, som presenteras under resultat. Slutligen har man gjort 

en konceptjämförelse och hållit en dialog med företaget, där man valt ut det 

mest lämpade konceptet, och härmed försäkrat sig om att de är tillfredställda 

med resultatet.  
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Summary 

Solyvent Fan AB designs and constructs fans for industries. The fans they 

design are drawn in the CAD program AutoCAD. The company has 

discussed the possibility to parameterize their 2D drawings. The goal is to 

simplify the development of fan drawings, drawn in 2D (two dimensions), 

by parameterization. The goal of this work is that Solyvent Fan AB will get 

an easy and fast way to draw GA drawings by parameterization. This study 

is limited to 10 weeks, which means that the focus will be on to 

parameterize one GA Drawing (General Arrangement); this is a basic 

drawing of a fan model. The GA-drawing is a first draft that Solyvent Fan 

AB shows the customer so that he gets an idea of the size of the fan. 

As an alternative to draw all the drawings by hand in AutoCAD, you can 

save time and minimize the risk of errors by making use of parameterization. 

Parameterization can be performed directly in AutoCAD or you can connect 

the CAD program with another program, such as Microsoft Excel, and then 

you can control the drawing by Excel. To get an understanding, a holistic 

and context of the problem we study, qualitative methods were used. 

Parameterization is a relatively unknown concept when it comes to drawings 

and AutoCAD, hence there is not much information available. In order to 

obtain a basis, in terms of parameterization, basic drawings were 

parameterized. Parameterization proved not to be suitable for complex 

drawings where hundreds of parameters are required. It is more suitable to 

parameterize smaller drawings like tables, chairs, boxes and so on. 

To find the best solution for this study, several concepts have been 

developed, that will be presented under the chapter “Resultat”. Finally, a 

comparison of the concepts has been made including a dialogue with the 

company to ensure that they are satisfied with the result.  
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Abstract 

Arbetet redovisar möjligheten att parametrisera 2D-ritningar hos Solyvent 

Fläkt AB. Flertalet koncept har utvecklats och det mest lämpade konceptet 

har valts ut genom en konceptjämförelse där konceptens för- och nackdelar 

har vägts mot varandra. Konceptjämförelsen har slutligen presenterats för 

företaget.  

Nyckelord: Parametrisering, AutoCAD Mechanical, General arrangement, 

Ritningsteknik, 2D-ritning 
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Förord 

Detta examensarbete är tilldelat av Solyvent Fläkt AB, våren 2013, som är 

beläget i Växjö och hade en varaktighet på 10 veckor. Projektet är en 

avslutande del av högskoleutbildningen i Maskinteknik vid 

Linnéuniversitetet i Växjö. 

Företaget kontaktade examinatorn för maskintekniska examensarbeten, 

våren 2013, med ett intresse att bistå 2 studenter med ett examensarbete. 

Eftersom vi tidigare haft kontakt med företaget fanns redan en viss kunskap 

och en positiv inställning om företaget. Man tog i ett tidigt skede kontakt 

med Solyvent Fläkt AB och bokade ett möte. Efter detta möte, där arbetet 

och målen med projektet presenterades, såg man stora möjligheter att 

utvecklas inom ett specifikt område som är relativt okänt.  

Vi vill passa på att ge ett stort tack till Lars Ericson som varit vår handledare 

under projektets gång. Han har hjälpt oss med allt från frågor kring ritteknik 

till rapportskrivning.  

Vi vill även rikta ett stort tack till Izudin Dugic, examinator vid 

Linnéuniversitetet, som gett bra vägledning och feedback på vår 

rapportskrivning.   

Slutligen vill vi tacka våra handledare på företaget, Olof Johannesson och 

Östen Johansson. 

Växjö, den 30:e maj 2013 

 

Thomas Olsson 

Douglas Svensson  
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Thomas Olsson och Douglas Svensson 

 

1. Introduktion 

Här presenteras introduktionen till denna studie, introduktionen skall ge en 

förståelse för vad denna studie omfattar. 

 

1.1 Bakgrund 

Solyvent Fläkt AB designar och konstruerar fläktar för industrier. Fläktarna 

som man konstruerar ritas i CAD-programmen AutoCAD eller Pro-

Engineer. Vid varje förfrågan de får in ritas en GA-ritning (General 

Arrangement) från grunden eller justeras en kopia på en fläkt från tidigare 

förfrågan, efter kundens önskemål. Detta är det första steget i konstruktionen 

av fläkten och denna ritning önskas nå ut till kunden så fort som möjligt. Om 

kunden godkänner GA-ritningen har Solyvent Fläkt AB försäkrat sig om att 

kunden är tillfredställd med layouten, och konstruktionsarbetet kan 

fortskrida. Denna process är tidskrävande och Solyvent Fläkt AB önskar nu 

ett snabbare och enklare sätt att ta fram GA-ritningar. Ett alternativ till detta 

är parametrisering. 

 

1.2 Problemformulering 
         

Under en längre tid har företaget diskuterat möjligheten att parametrisera 

sina 2D-ritningar. Man vill nu undersöka om det är möjligt och lämpligt att 

parametrisera deras fläktmodeller eller om det finns något annat bättre 

alternativ.   
 

1.3 Syfte 

Syftet är att förenkla utvecklingsprocessen av fläktritningar, ritade i 2D (2 

dimensioner), genom parametrisering. Detta medför att olika fläktdetaljer 

kan ritas upp på ett effektivare och produktivare sätt. Genom 

parametrisering sparar företaget tid och minimerar även riskerna för fel på 

ritningarna. 

 

1.4 Mål 

Målet för detta arbete är att Solyvent Fläkt AB ska få ett enkelt och snabbt 

sätt att rita upp GA-ritningar genom parametrisering. 

 

1.5 Avgränsningar 

Denna studie är begränsad till 10 veckor, vilket medför att fokus kommer att 

ligga på att parametrisera en GA-ritning (General Arrangement), det vill 

säga en grundritning för en fläktmodell. Parametriseringen kommer endast 
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att göras för själva fläkten i en vy, inte övriga komponenter som ingår i en 

komplett fläkt så som fläktmotor, fjädring och smörjningsenhet. I mån av tid 

kommer ytterligare vyer att parametriseras. Parametriseringen kommer inte 

heller att innefatta programmering. 
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2. Teori 
 

Detta kapitel presenterar olika teorier som är relevanta för denna studie, 

samt ger en djupare förståelse för projektet. 
 

2.1 Ritningsteknik 
 

Ritningar kan göras i både 2- eller 3 dimensioner. 3D-modeller har en viss 

fördel gentemot 2D, bland annat att vikt och volym kan erhållas direkt i 

ritprogrammet utan några beräkningar, till skillnad från 2D-ritningar där 

man får räkna ut detta för hand. 3D-modeller är däremot mer tidskrävande 

än en 2D-ritning, eftersom att det är en dimension till att rita. För en 2D-

ritning brukar det ofta räcka med 2-4 vyer för att få en korrekt uppfattning 

om hur detaljen ser ut. En 3D-modell görs som en del som sedan kan roteras 

och visas i önskvärda vyer. 

 

2.2 AutoCAD 

1982 grundades Autodesk, och är idag världens främsta leverantör av 

programvaror och lösningar för konstruktion, design och digital information. 

Autodesk hjälper kunderna, som finns inom byggindustrin, tillverkande 

industrin, digitala media och trådlös dataförmedling, genom ständig 

utveckling av produkter och tjänster. Autodesk hjälper sina kunder att skapa, 

designa och använda sina digitala data genom hela processen
[1].

 

Idag pågår en ständig utvecklingsfas av CAD-system och CAD-teknikens 

utveckling beror starkt av tre områden: Datorernas, datorkommunikationens 

och branschanpassningens utveckling.  

När man skall arbeta med ett CAD-system behöver man en CAD-station 

(hårdvara i form av en dator) och en mjukvara (operativsystem, CAD-

program) samt kringutrustning (skrivmaskin, mus etc.). För att dela 

gemensamma resurser så som skrivare och symbolbibliotek kopplar man 

samman alla datorer i ett nätverk, s.k. LAN (Local Area Network). Med 

detta och CAD-systemet är det möjligt att kommunicera med varandras 

system/enheter i form av att sända ritningar.  

När alla verktyg finns till hands kan själva konstruktion och ritarbetet börja 

och det kan utföras i både två och tre dimensioner (2D och 3D). Den 

vanligaste ritmetoden är i 2D och här arbetar man i X- och Y-led. Man 

skapar ritningen genom att använda olika geometriska grundobjekt som 

kurvor, linjer och cirklar. Om man vill ändra på skapade objekt finns olika 

editeringskommandon att tillgå.  

I 3D-modellering arbetar man i X-, Y- och Z-led och här kan programmet 

hantera ritelement på tre olika sätt, som trådmodell, ytmodell eller 

volymmodell. Trådmodellen beskriver ett objekt med enkla ritelement som 
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endast visar objektets begränsningslinjer. Här kan man inte ta bort skymda 

linjer. Den andra modellen, ytmodellen, skapar ytor mellan 

begränsningslinjerna. Ytorna har en teoretisk tjocklek på noll men 

programmet kan ändå behandla bakomliggande linjer som skymda. Här kan 

ytorna endast bestå av raka sidor. Mer avancerade 3D-objekt med kurvor 

styrs av antalet och storleken på ytorna och detta är beroende för hur bra 

objektet kan visas. Den sista modellen, volymmodellen, kan beskrivas som 

en solid kropp och behandlas likt en byggkloss som man på olika sätt kan 

bearbeta
[2]

.   

 

2.3 Parametrisering 

Som ett alternativ till att rita upp alla ritningar för hand i AutoCAD kan man 

spara tid och minimera riskerna för fel genom att använda sig av 

parametrisering. Parametrisering kan utföras direkt i AutoCAD eller kopplar 

man ihop CAD-programmet med ett annat program, till exempel Microsoft 

Excel, och sedan styr man ritningen genom Excel. Medelst parametrisering 

ritas modellen upp enbart av mått och relationer som införs i AutoCAD 

alternativt Excel. 

Man kan alltså parametrisera genom att använda sig av funktionen 

”Parametric” som redan finns i AutoCAD. Ritningen som man vill 

parametrisera skall vara låst, det vill säga att man använder sig av verktyget 

”Auto Constrain”, som innebär att linjer håller ihop vid en måttändring. Man 

bör också låsa en punkt eller linje i ritningen som parametriseringen utgår 

ifrån. I fallet nedan är linjen ”Lod” fixerad. I fliken ”Parameters Manager” 

kan man styra ritningen genom att skapa så många parametrar man vill och 

sedan ge dem samma namn som linjerna. För att ändra måtten på ritningen 

utan större ansträngning behöver endast måtten korrigeras i ”Parameters 

Manager”. Figur 1 visar en enkel parametrisering med endast två parametrar, 

”Lod” och ”Våg”. 

Figur 1. Utdrag från AutoCAD, Parametrisering 
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2.4 General Arrangement-Ritning 
 

GA-ritningen eller General Arrangement-ritningen är en första måttskiss 

som ger kunden en överblick av fläktens utförande och storlek. Denna 

ritning ”Generellt Arrangemang”, visar endast fläktens grundkonstruktion 

men kompletteras sedan allt efter kundens önskemål så som 

vibrationsdämpare, glidlager etcetera. 

Figur 2. GA-ritning
[3] 

 

 

2.5 Skala 
 

En skala, eller ett storleksförhållande är ett sätt att förminska eller förstora 

sina ritningar så de passar för sitt ändamål. En ritning som är gjord i skala 

1:1 är i verklig storklek, medan en ritning gjord i skala 2:1 är en 2 gånger 

förstorad ritning och en ritning gjord i förhållandet 1:2 är en ritning som är 

förminskad 2 gånger, det vill säga hälften av den verkliga storleken. Att 

skala sina ritningar är väldigt användbart när en detalj är väldigt stor eller 

väldigt liten, till exempel kan en fläktmodell av storleken större skalas ner 

till ett format där den är mer användarvänlig och en konstruktion som är 

liten kan skalas upp så att detaljerna syns tydligare. En ritning görs alltid i 

korrekt skala och man anpassar sedan ritningsramen och textstorleken till 

lämplig storlek. 
 

 

2.6 Kvalitetsteknik 
 

För att öka både kvalitet och produktivitet på produkter och tjänster i ett 

företag arbetar man med kvalitetsteknik. Kvalitetsteknik är ett stort begrepp 
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där bland annat metoder så som lean production, kanban, kaizen, sex sigma 

och demings 14 punkter ingår. I denna studie är Kaizen och Sex Sigma två 

relevanta metoder för att öka företagets produktivitet.  
 

 

2.6.1 Kaizen 

Kaizen är ett ord sammansatt av de japanska symbolerna ”kai” som betyder 

”att förändra” och ”zen” som betyder ”bra”, som bildar ungefär ”ändra till 

det bättre”. Det är ett sätt att minska slöseri inom ett företag i form av att 

eliminera moment som innebär kostnader utan att tillföra något direkt värde. 

Tanken med Kaizen är att inget är så bra att det inte kan göras bättre. Att 

integrera parametriseringen i utvecklingsfasen av nya fläktmodeller kan man 

generera en liten men klar förbättring i företaget
[4]

. 

                                                Figur 3. Kaizen
[12]

 

Kaizen har en betydande roll i detta projekt eftersom att kaizens huvudmål 

är att minska slöseri av olika slag. En ritning som ritas upp flera gånger med 

enda skillnad att dimensionerna skiljer sig från varandra är en typ av slöseri. 

Slöseri i form av tid, som kan användas till mer betydande uppgifter. 

Ritningen i fråga kan i stället ritas upp på ett snabbare och effektivare sätt 

medelst parametriseringen. 

 

2.6.2 Sex Sigma (6σ) 

Sex Sigma var namnet på Motorolas förbättringsprogram som 

introducerades under 1980-talet. Med Sex Sigma vill man eliminera eller 

minska oönskad variation i storheter som är viktiga för kund och påverkar 

egenskaper hos den slutgiltiga produkten. Sex Sigma har flera olika 

utbildningsnivåer, där den högsta rollen är ”Champion – 

Förbättringsmentor”. Som champion har man ett övergripande ansvar för 

vad som händer i organisationen. Med Sex Sigma vill man åstadkomma en 

effektfull och mätbar reduktion av oönskad variation
[4]

. 
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Minskad oönskad variation är en del av Sex Sigmas filosofi och den biten av 

Sex Sigma som är relevant för denna studie. Parametrisering ger ett enkelt 

och snabbt sätt att rita upp modeller och eliminerar även felorsaker. 
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3. Metod 

I det här avsnittet kommer valda metoder att beskrivas. 

 

3.1 Kvalitativ metod 

För att få en förståelse, en helhet och ett sammanhang av det problem man 

studerar är kvalitativa metoder användbara. De kvalitativa metoderna 

kännetecknas bland annat av att samla in så mycket information som möjligt 

om ett specifikt problem för att få en djupare förståelse.
 
Detta kan göras via 

intervjuer eller observationer
[5]

. 

Den kvalitativa metoden använder sig inte av siffror eller tal. 

För att få en bild av hur en parametrisering går till kommer ett flertal 

Autodesk-återförsäljare, främst lokala, att kontaktas. Förhoppningen med 

denna intervju är att dessa återförsäljare kan bistå med tips och stöd utan 

vidare betalning. Som studenter på Linnéuniversitetet anser man att 

återförsäljaren kommer att bistå med information. 

 

3.2 Kvantitativ metod 

Den kvantitativa modellen är baserad på tabeller och siffror. Man intresserar 

sig för enkäter med fasta svarsalternativ, det vill säga att undersökningen är 

helt och hållet styrd av forskaren. Den kvantitativa metoden lämpar sig då 

man vill få in enkel information om ett brett undersökningsområde.
[5] 

Den kvantitativa metoden kommer inte att ha en betydande roll i denna 

studie, detta för att en undersökning i form av en enkät eller liknande inte är 

givande i ett projekt av denna typ. 

 

3.3 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet är ett mått på i vilken utsträckning en mätning ger samma 

resultat vid olika tillfällen med samma förutsättningar i övrigt. Det finns 

flera olika sätt att mäta reliabiliteten när det gäller test och enkäter, till 

exempel formulera frågorna på ett alternativt sätt.  

En ritning som har parametriserats måste överensstämma med en ritning 

som Solyvent Fläkt AB har tillhandahållit. Därför kommer en jämförelse 

med originalritningen och den parametriserade att fortlöpa igenom hela 

projektet, för att garantera att ritningarna ser likadana ut vad det gäller 

dimensioner, skalor och standarder. 
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Validiteten avser ett mått på om en viss fråga mäter eller beskriver det man 

vill mäta eller beskriva
[6]

. För att få en god validitet, det vill säga om bägge 

parterna vill samma saker, skall en tät kontakt med företaget hållas. 

 

3.4 Kritik till vald metod 
 

I undersökningen hos återförsäljare till Autodesk måste informationen 

behandlas rent objektivt, eftersom att Autodesk är ett så pass stort företag att 

det kan finnas fler än ett tillvägagångssätt. Tillvägagångssätt och lösningar 

som inte tillfredsställer behoven kommer inte att användas. 

 

Under denna intervju-process kan även återförsäljare som inte vill assistera 

utan ersättning att nås, vilket kommer att speglas i resultatet. Informationen 

som återförsäljarna tillhandahåller kommer att testas i AutoCAD och 

eventuellt Excel, för att se om det är relevant för denna studie och för att se 

om det faktiskt fungerar. Handledningen som förhoppningsvis 

återförsäljarna kommer att bistå presenteras under Kapitel 5. Genomförande. 

 

3.5 Urval 
 

I urvalet kommer de olika koncepten diskuteras med både företaget och 

handledare på universitetet för att få ett så bra koncept som möjligt. När 

koncepten är färdigutvecklade kommer de att bedömas mot varandra för att 

det bästa konceptet ska vara kvar. Det valda konceptet kan sedan utvecklas 

ytterligare då man undgår att lägga tid på ett koncept som inte visar sig vara 

tillfredsställande. 

 

För att få ett objektivt urval kommer koncepten diskuteras med ett flertal 

anställda på företaget, eftersom att de anställda på företaget kan ha 

varierande åsikter om detta. 
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4. Nulägesbeskrivning 
 

Detta kapitel presenterar en nulägesbeskrivning av företaget, hur företaget 

behandlar en order, och hur ritningarna ritas upp. 
 

4.1 Företagsbeskrivning 
 

Solyvent Fläkt AB har rötter från 1918 då ingenjörerna Sven Söderberg och 

Robert Sundström startar Svenska Fläktfabriken Söderberg & Co, med 

produktion i Jönköping, Sverige. Den 1 februari 2002 bildades koncernen 

Fläkt Woods AB med flera viktiga varumärken under koncerntaket, bland 

annat Solyvent Ventec och American Fan. Fläkt Woods AB strävar efter och 

är en global marknadsledare inom energieffektiva ventilations- och 

luftbehandlingssystem. Solyvent Fläkt AB företräder ett stort utbud av 

radial- och axialfläktar och är under koncerntaket som är Fläkt Woods AB. 

Idag finns Fläkt Woods AB i 95 länder med 3500 anställda varav 2400 i 

Europa, 600 i Asien och 500 i USA. Företaget hade en försäljning på 650 

miljoner euro (2011)
[7]

. 

 

Solyvent Fläkt AB i Växjö arbetar mest med stora fläktmodeller av axialtyp 

som kan ha en hjuldiameter på upp till 5 meter (se Bilaga 3). För att 

konstruera dessa fläktar är företaget uppdelat i tre sektioner, konstruktion, 

kvalitet och försäljning. Dessa sektioner är i sin tur uppdelade i 

projektgrupper som tar hand om varje projekt Solyvent Fläkt AB erhåller. 

 

Kvalitetsavdelningen är en viktig del i arbetsprocessen för framtagande av 

fläktmodellen. Här håller man en överblick på hela projektets framgång 

genom att aktivt gå genom och godkänna olika former av dokument och 

protokoll. Detta för att säkerställa att alla ingående detaljer i fläkten 

uppfyller ställda kvalitetskrav och önskemål från kunden. Man tittar bland 

annat på olika provnings- och dimensionsdokument. Man ser till att 

materialegenskaperna är uppfyllda och att alla bearbetade detaljer är inom 

specificerade toleranser.  

 

Genom detta förebygger man att kunden blir missnöjd då man kan korrigera 

eventuella fel i konstruktionen innan fläkten levereras till kunden.  
 

 

4.2 Från förfrågan till order 
 

Processen kan delas in i två faser, Sälj- och Genomförandefasen. För att 

hitta ett projekt besöker Solyvent Fläkt AB mässor, söker på internet och 

kontaktar sina tidigare kunder. Kunderna finns bland annat inom kraftverk, 

gruvindustrin, stålverk och diverse andra industrier. När man erhållit en 

förfrågan kommer kundens önskemål att revideras och aktuellt flöde och 

tryck analyseras för att se om det är möjligt att konstruera fläkten.  
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För att kunden ska kunna göra sin fabrikslayout krävs att Solyvent Fläkt AB 

tillhandahåller en ritning av fläkten så snabbt som möjligt. Denna ritning är 

en GA-ritning (General Arrangement) och är överblick av fläktens storlek. 

Kunden får då en uppfattning om hur stor fläkten blir och kan därmed 

planera layouten.  

 

Eftersom att varje förfrågan är unik görs GA-ritningen på beställning och det 

kan ta upp till 3-4 timmar att färdigställa denna. Detta kan göras effektivare 

med hjälp av parametrisering. Ritningen kan enkelt ritas upp med 

parametriseringen och man sparar tid och undviker felaktigheter genom 

detta. Detta är endast en grundritning som skickas in till kunden. 

 

Godkänner kunden ritningen och den tekniska specifikationen inleder man 

kontakt med underleverantörer och tar reda på leveranstid och pris för 

detaljer som Solyvent Fläkt AB köper in. Därtill hör hjuldetaljer och 

skovlarna som köps in och monteras i Solyvent Fläkt ABs lokaler. Kunden 

får sedan en offert, godkänner kunden offerten skrivs ett kontrakt. 

Kontraktet innefattar leveranstider, priser, kvalitetsspecifikationer, flöde, 

tryck etcetera. 

Säljfasen tar oftast 12 månader, eller mer. 
[8]

 

 

Figur 4. Axialfläkt
[13]

 

4.3 Från order till leverans 
 

När kontraktet är påskrivet kan beräknings- och konstruktionsarbetet börja. 

Här beräknas bland annat fläktskovlarnas utformning. Ritningen för 

skovlarna skickas sedan till ett gjuteri som gör en modell. Modellen skickas 
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tillbaka till Solyvent Fläkt AB för mätning, har skovlarna rätt toleranser och 

dimensioner, godkänns modellen och tillverkningen börjar.  

 

Fläkten testas i Solyvent Fläkt ABs laboratorium, där mäter man bland annat 

massflöde, verkningsgrad, varvtal, temperaturer och tryck. Kunden kräver 

därefter alla kvalitetsdokument som innehåller dessa mätningar, materialets 

hållfasthet, toleranser etcetera.  

 

Solyvent Fläkt AB monterar ihop fläkten för att säkerställa att allt är enligt 

ritningen, mått och dimensioner ska överensstämma med ritningen och 

rörliga delar ska gå fritt . Oftast ber kunden om en demonstration av 

konstruktionen för att vara övertygad om dess prestanda. Fläkten levereras 

till kunden i delar på grund av dess storlek och vikt som uppgår till ungefär 

10 meter på längden med en vikt på 60 ton. Den slutgiltiga monteringen sker 

på plats hos kunden där Solyvent Fläkt AB övervakar monteringen. Solyvent 

Fläkt AB är även närvarande vid den första uppstarten av fläkten för att 

försäkra sig och kunden att allt fungerar felfritt. 
 

Genomförandefasen kan pågå i cirka 12 månader, därefter tillkommer 

garantier i upp till 3 år. Solyvent Fläkt AB följer upp projektet i 4-5 år
[9]

. 
 

4.4 Ritningsfas 
 

För att kunna förse kunden med en ritning så fort som möjligt börjar 

ritningsfasen under tiden som budgeten planeras. Idag ritas modellerna upp i 

AutoCAD av en anställd konstruktör. Ritningen görs generell, det vill säga 

att alla komponenter inte ingår vid första överlämningen till kund. Det som 

Solyvent Fläkt AB vill få ut till kunden är yttermått och specifikationer som 

ger kunden möjlighet till att planera sitt projekt och ”layout” efter ritningen. 

Ju längre projektet löper tillkommer mer komponenter som gör fläkten 

skräddarsydd efter kundens önskemål. Sådana komponenter kan till exempel 

vara glidlager, stötdämpning och varierande motorstorlek. Eftersom att 

kunden är involverad genom hela projektets gång erhålls en tvåvägs 

kommunikation. Kunden kan tänkas komma med fler önskemål vad det 

gäller fläktens prestanda. 

 

Det som styr fläktens storlek och prestanda är de värden kunden ger på 

önskvärt tryck, flöde med mera. Solyvent Fläkt AB beräknar sedan fläktens 

storlek efter dessa önskemål. 

 

4.5 Kvalitetssäkring 
 

Redan i uppstarten av ett projekt börjar Solyvent Fläkt AB kvalitetsäkra 

projektet. Solyvent Fläkt AB är certifierade enligt standarden ISO 9001, 

vilket innebär att ett systematiskt kvalitetsarbete pågår frekvent. För att bli 

certifierad enligt någon ISO-standard granskas företaget i fråga av revisorer 



  
 

 

 

13 

Thomas Olsson, Douglas Svensson 

från Svensk Certifiering. Dessa revisorer undersöker bland annat ledningens 

ansvar och engagemang, kundåsikter och interna revisioner.
[9] 

 

 

4.6 Att arbeta med parametrisering 
 

Solyvent Fläkt AB och deras konstruktörer har tidigare inte arbetat med 

parametrisering och har därför ingen erfarenhet av detta. Det är önskvärt att 

själva måttförändringen skall ske i Excel och således behövs ingen vidare 

kunskap och inte heller en konstruktör för att utföra en måttförändring. För 

enkelhetens skull kommer alla mått och relationer att finnas med passande 

namn, namngivna i Excel. Namnen på parametrarna kommer att hämtas från 

Solyvent Fläkt ABs egna fläktritning där de olika måtten är tilldelade en 

bokstav.  Detta underlättar för Solyvent Fläkt AB när de blir delgivna 

projektet då man kan börja arbeta med detta direkt.  
 

Här lämnas också utrymme för att vidareutveckla parametriseringen av 

fläktmodeller. Projektet riktar in sig på en av flera fläktmodeller och med 

denna studie finns nu möjligheten att driva vidare detta projekt då Solyvent 

Fläkt AB kommer att ha en stabil grund att arbeta från. 
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5. Genomförande 

I detta kapitel presenteras hur detta projekt har genomförts samt en 

redovisning för alternativa lösningar. 

 

5.1 ”Learning by doing” 
 

Parametrisering är ett relativt okänt begrepp när det kommer till ritningar 

och AutoCAD, därmed finns inte mycket information att tillgå. För att få ett 

underlag, vad det gäller parametrisering, har man därför börjat att 

parametrisera enklare ritningar (se figur 1.) för att sedan övergå till mer 

komplicerade ritningar och härmed lära sig hur en parametrisering av en 2D-

ritning kan utföras. Vi har även sökt efter olika instruktionsfilmer på internet 

där vi försökt använda metoderna som presenterats. Problemet med detta 

tillvägagångssätt är att alla filmer där en parametrisering förklaras, inte har 

varit direkt tillämpade till programmet AutoCAD Mechanical och 

problemformuleringen i fråga. De flesta filmer innefattade parametrisering i 

3D av någon enklare detalj.  Detta väckte då ett antal frågor kring företagets 

önskemål och parametriseringens potential för en avancerad 2D-ritning.   

 
 

5.2 Brainstorming 
 

Brainstorming är ett tillvägagångssätt som använts där man tittar på ett 

flertal idéer för att komma fram till den bästa lösningen. Vid 

brainstormingen uppkom ett antal frågor som sedan ledde till att koncepten 

utvecklades. I brainstormingen togs ingen hänsyn till tidigare nämnda teorier 

eller tidigare resultat. Här resonerades det fritt för att få fram så många 

potentiella lösningar som möjligt. Eftersom inte mycket information kring 

detta ämne fanns att tillgå så har brainstormingen varit förutsättningslös och 

endast baserad på egna erfarenheter och tankar. 

 

 Om AutoCAD Mechanical inte uppfyller kraven vad gäller 

parametrisering, kan då ett annat CAD-program användas? 

 

 Är det tvunget att måttsättningen ska ske från Excel? 

 

 Är parametrisering den bästa lösningen? 

 

 Vad finns det för alternativ till parametrisering? 

 

 Är parametrisering lämpad när det kommer till avancerade ritningar 

likt Solyvent Fläkt ABs?  
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5.3 Försöksuppställning 
 

Som ett alternativ till den ”vanliga” parametriseringen med användning av 

fliken ”Parametric”, har försök att ändra måtten med hjälp av tabeller gjorts. 

Tabellen är kopplad till Excel, det vill säga att en ändring som görs i Excel 

uppdateras i AutoCAD, och en ändring som görs i AutoCAD uppdateras i 

Excel. 

Figur 5. Kopplingsschema 

 

 

Problemet med denna metod är att länken endast ”lever” en gång. Det 

innebär att man kan ta mått från ritningen och lägga in i en tabell i 

AutoCAD. Hela denna tabell med mått kan sedan exporteras till Excel med 

ritningens korrekta mått. För att denna metod ska vara användbar krävs det 

att denna procedur går att upprepa, vilket den inte gör. Kopplingen mellan 

ritningen och tabellen i AutoCAD slutar att fungera efter en export. Däremot 

finns kopplingen mellan Excel och AutoCAD fortfarande kvar. Vilket 

innebär att värden från AutoCAD fortfarande kan visas i Excel och tvärtom. 

Denna länk som fortfarande lever ger ingenting eftersom det är inte det vi är 

ute efter.  

 

För att detta skall fungera på ett korrekt sätt krävs ytterligare 

programmering. Denna programmering måste klara av att ta ritningens mått 

och infoga dessa i en tabell, där tabellen uppdateras i takt med att ritningen 

ändras. Det ska även fungera på motsatt håll, det vill säga att en ändring som 

görs i tabellen ska visa sig på ritningen, om ett mått i tabellen ökas till det 

dubbla ska det måttet på ritningen också göra det. Programmeringen som 

krävs för detta ligger utanför vår kompetens och utanför våra avgränsningar, 

därför måste vi finna ett annat sätt att uppfylla önskemålen. 
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5.4 Intervju 

För att få en grund och stå på vad det gäller att länka ett program med 

AutoCAD, i detta fall programmet Excel så har kontakt tagits med ett flertal 

återförsäljare till Autodesk. Detta gav inget resultat då de inte var villiga att 

bistå med information. Flertalet av de återförsäljare som kontaktades ville ha 

finansiellt stöd för att delge den information de hade. Ett fåtal av de 

återförsäljare man talade med lovade att återkomma med idéer men detta har 

inte skett. Man har även sökt information på Universitetsbiblioteket i Växjö 

och på åtskilliga CAD-forum utan tillfredsställande resultat. 

 

 

5.5 Alternativ till parametrisering 
 

Efter diverse undersökningar i form av intervjuer och handledningar har 

man kommit fram till att parametrisering med hjälp av Excel inte är möjligt 

då ingen man kommit i kontakt med tidigare har arbetat med detta. Det finns 

ingen information att hitta angående att koppla AutoCAD till Excel, och 

utan handledning av en kunnig person inom området är det inte möjligt att 

utveckla denna typ av parametrisering. Man var aningen förberedd på detta 

när studien började och man har därför tänkt på olika alternativ under 

projektets gång. 

 

Ett alternativ man har tittat på är att rita upp en GA-ritning från grunden för 

att sedan komplettera med resterande fläktmodeller, som finns att finna på 

Solyvent Fläkt ABs GA-ritningen. Här ingår 29 stycken olika fläktmodeller 

som Solyvent Fläkt AB använt där var och en har olika dimensioner (se 

figur 6). De olika bokstäverna i tabellen representerar en måttsättning på 

fläktmodellen. Ingen av dessa modeller finns sparade hos företaget och att 

rita upp dessa fläktmodeller sparar lika mycket tid för företaget som en 

parametrisering skulle göra. Den enda begränsningen med att göra på detta 

vis är att designen inte kan ändras i samma utsträckning som en 

parametrisering skulle tillåta. 
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Figur 6. Fläkttabell

[3] 
Man har den 23 maj fört en dialog med Solyvent Fläkt AB angående detta 

alternativ. I dagsläget är ritningen ritad i skala 1:25 och man önskar få den i 

skala 1:1. Detta möjliggör att kunden kan få en bättre överblick av fläktens 

utförande och man kan enklare ändra modellens dimensioner efter behov.   

 

5.6 Urvalsprocess 
 

För att det valda konceptet ska vara optimalt för sitt ändamål har ett flertal 

möten med Solyvent Fläkt AB ägt rum, där möjliga koncept och kriterier har 

diskuterats. Urvalsprocessen, som kommer att diskuteras med Solyvent 

Fläkt AB utgår från ett antal kriterier som anses relevanta för denna studie. 

Dessa kriterier kommer sedan att jämföras för att få fram vilket av 

koncepten som uppfyller kriterierna bäst.  

 

Som en del av urvalsprocessen kommer koncepten diskuteras för att 

bestämma vilket av koncepten som är bäst lämpat för att sedan 

vidareutvecklas så att Solyvent Fläkt AB erhåller det mest optimala 

konceptet. 
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6. Resultat och analys 
 

I detta kapitel kommer resultat och analys presenteras. Analysen kommer att 

jämföras med teorin för att se om de överensstämmer. 

 

6.1 Konceptbeskrivning 
 

I detta avsnitt kommer ett flertal olika koncept att beskrivas och utvärderas 

för att fastslå vilket koncept som är det bästa för företaget. Alla koncept som 

presenteras har sina fördelar och nackdelar. Koncepten delas in i 

Modifiering av mått, Parametrisering och Skala och en kombination av de 

sistnämnda. 

 

6.1.1 Koncept 1, Modifiering av mått 
 

Detta koncept har utvecklats allt efter som man fått en större förståelse om 

studien. Med vetskapen om att fläktmodellens grundutförande på GA-

ritningen alltid är den samma, det vill säga fläktmodellen ser alltid likadan ut 

oavsett storlek, har man utvecklat koncept 1.  

 

Koncept 1 är ett förslag som inriktar sig på enkelhet och snabbhet och utgår 

från en fläktmodell. Utifrån denna fläktmodell så manipulerar man 

måttsättningen så många gånger att man täcker alla Solyvent Fläkt ABs 

olika modeller. På GA-ritningen (Figur 6) finner man 29 stycken olika 

fläktmodeller där var modell har olika storlekar. Ingen av dessa 

fläktmodeller finns  för närvarande sparade hos företaget. Man kan relativt 

enkelt manipulera måtten på det sättet att man behåller modellens storlek 

men ändrar alla måtten efter måttsättningstabellen på GA-ritningen. På detta 

vis erhåller man 29 stycken olika ritningar som sedan kan sparas i ett 

bibliotek och användas efter behov. Detta är det enklaste av de framtagna 

koncepten och eftersom att ritningen inte blir i verklig storlek är det därmed 

det minst användbara.  

 

Nackdelen med detta koncept är att ritningen inte erhålls i skala 1:1 och 

härmed uppfylls inte kraven som Solyvent Fläkt AB har ställt. 

 
 

6.1.2 Koncept 2, Parametrisering 
 

Parametrisering i sig är egentligen inte så komplicerat, det bygger på att man 

kan styra mått genom att endast ändra på siffrorna, man slipper alltså att rita 

om linjerna. Eftersom Solyvent Fläkt ABs ritningar är så pass komplicerade, 

med åtskilliga linjer och mått, blir detta det mest avancerade konceptet. 

Trots detta blir detta även det mest användbara av koncepten eftersom att 

justeringar görs enkelt i stor utsträckning. Med tanke på tidsbegräsningen 

och hur många variabler som ingår i ritningarna blir en parametrisering av 
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hela fläkten nästan omöjlig. Samt att det är väldigt svårt att hitta någon som 

kan bistå med den information man behövt för att gå vidare med konceptet. 

 

Tillvägagångssättet för detta koncept har varit att parametrisera en vy åt 

gången. Denna vy har man sedan delat upp i parametrisering i x-led och i y-

led. Detta koncept bygger på att alla linjer och alla mått ska tilldelas en egen 

parameter som sedan kan justeras oberoende av resterande linjer. I den första 

vyn har man börjat att parametrisera endast i x-led, detta för att göra själva 

parametriseringen så enkel som möjligt. Men detta har visat sig vara 

ineffektivt eftersom att parametrarna som ingår i x-led enbart uppgår till 

cirka 40-50 st (se figur 7), därefter tillkommer parametriseringen av y-led 

som också kommer att uppgå till cirka 40-50 st. Detta innebär att en 

parametrisering av hela ritningen blir ineffektiv.  

Figur 7. Parametrisering gjord i X-led 

 

Ett annat problem som tillkommer vid parametrisering är att alla mått ska 

tilldelas ett namn eller en kod som gör att detta koncept blir användarvänligt. 

För att veta vilken del av ritningen som justeras måste detta namn eller kod 

att tilldelas på ett sådant sätt användaren enkelt kan se och förstå vilken linje 

som justeras. 

 

Denna GA-ritning har fyra stycken vyer, uppifrån, underifrån, från sidan och 

framifrån. Ska alla dessa fyra vyer parametriseras kommer antalet 

parametrarna, som krävs för att det ska fungera, uppgå till cirka 200-250 

stycken. Detta innebär att 200-250 mått, som är svåra att namnge, ska 

måttsättas. För att parametriseringen ska vara lönsam, det vill säga att 

konceptet sparar tid, krävs det att parametrarna som ska måttsättas inte 

uppgår till fler än 20-30 stycken. 

 

Om en ritning som är parametriserad har över 200 parametrar som ska 

justeras innebär det att målet inte uppfylls. 
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Ett alternativ till den fullskaliga parametriseringen är att man styr ett flertal 

små mått med hjälp av relationer. Det vill säga att mindre linjer kan styras 

av en relation som införs i ”Parametric manager” som säger att den linjen i 

fråga ska vara till exempel, 1/20 av det primära måttet. Med detta 

tillvägagånssätt kan en betydande reducering av parametrar åstadkommas. 

Begränsningen med detta är att flertalet linjer inte har en sådan relation med 

de primära måtten. Svårigheten att döpa parametrarna så att användaren lätt 

vet vilket mått som är vilket ligger fortfarande kvar i detta alternativ. 

Eftersom att Solyvent Fläkt ABs ritningar är så pass komplicerade kan en 

enkel parametrisering med enstaka parametrar ej uppnås. 

 

6.1.3 Koncept 3, Skala 
 

Den GA-ritning som Solyvent Fläkt AB tillhandahöll för denna studie var 

ritad i skala 1:25, alltså förminskad 25 gånger. För att kunden skall få en 

korrekt bild av storleken av fläkten görs ritningarna i skala 1:1, verklig 

storlek. Detta koncept är ett koncept baserat på skalor, det vill säga att man 

justerar skalan på fläkten så att måtten blir efter kundens önskemål. För att 

detta koncept ska uppfylla företagets önskemål innebär det att alla 

fläktmodeller ska skalas om, skalas på ett sådant sätt att alla fläktstorlekar i 

figur 6 ritas upp i varsin separat ritning. 

 

Den ursprungliga skalan på GA-ritningen är 1:25 och är en förminskning av 

”Fan Size 212” i figur 6. För att få ritningen i skala 1:1 så skall alla mått och 

relationer multipliceras med 25, då har man ritningen i verklig storlek. 

Relationsförhållandet mellan ”Fan Size 212” och ”Fan Size 100” är 

avgörande för att man ska kunna börja justera skalorna. Relationen mellan 

dessa bägge fläktstorlekar är cirka 0,472. Det vill säga att ”Fan Size 100” är 

ungefär hälften så stor som ”Fan Size 212”. Genom att dividera måtten från 

100-fläkten med värdena från 212-fläkten kan relationen tas fram. 
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Figur 8. Fan size 100, skala 1:1 

 

Man kan på ett enkelt sätt skala om ritningen från ”Fan Size 212” till ”Fan 

Size 100” genom att multiplicera ritningen, som nu är i skala 1:1, med 

faktorn 0,472. Detta säkerställs sedan genom att mäta ett fåtal dimensioner 

och sedan jämföra detta med tabellen från GA-ritningen, figur 6. Vid behov, 

om måtten inte överensstämmer, kan dessa dimensioner justeras. 

Fläktanläggninen på figur 8, är alltså ritad i skala 1:1 men är sedan 

nedskalad till lämpig storlek för att få plats i en standardram. 

 

Fördelen med detta koncept är att aktuella ritningar fås i naturlig storlek med 

korrekta mått allt efter GA-tabellen. Basen i Solyvent Fläkt ABs fläktkatalog 

är därmed satt genom skalning och de kan starta sina projekt genom att välja 

den modell som är bäst lämpad för gällande förfrågan. Nackdelen med detta 

tillvägagångssätt är att ritningen inte kan justeras i samma utsträckning som 

vid en parametrisering. I detta koncept kan endast hela ritningen justeras och 

inte enstaka detaljer som kan vara önskvärda att ändra. Däremot så går dessa 

justeringar att göras relativt snabbt i jämförelse med de övriga koncepten. 

Bilaga 2 illustrerar Fan size 300 gjord i skala 1:1, enligt detta koncept. 

 

6.1.4 Koncept 4, Parametrisering och Skalning 

Detta koncept kombinerar parametriseringens bra egenskaper med de 

egenskaper från skalnings-konceptet som är lämpliga. Här kan en ritning 

göras om till en ”skalriktig” ritning, alltså skala 1:1, samtidigt som en eller 

flera delar av fläkten kan modifieras med hjälp av parametrisering. Detta 

innebär att Solyvent Fläkt AB får en ritning som kan justeras efterhand som 

deras projekt fortlöper, det innebär även att de inte behöver följa GA-
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tabellens måttsättning när de bestämmer utformningen för fläkten. 

Parametriseringens roll i detta koncept är relativt liten, men betydande. Då 

det möjliggör en designändring i större utsträckning än något av de andra 

möjliga koncepten.  

 

Som ett alternativ till att parametrisera hela fläktmodellen kan man istället 

parametrisera delar av fläkten genom att dela upp modellen i lämpliga delar. 

Detta ger en effektiv parametrisering och företaget får en möjlighet att 

justera de mest betydande måtten enkelt, det vill säga, de måtten som oftast 

är avvikande från standardmodellen vid en ny förfrågan. När 

parametriseringen av de enstaka delarna på fläkten är fullbordad kan en ny, 

separat fil öppnas där de parametriserade bitarna kan föras in och dessa 

bildar en komplett fläktmodell med korrekta mått. Som figur 9 visar så är en 

del av fläkten, ”Diffuser uninsulated” för 200-fläkten, parametriserad och 

kan importeras till en sammanställningsritning över hela fläkten. 

 

Den del av ritningen som har parametriseras kan enkelt justeras eftersom att 

här uppgår antalet parametrar till cirka 10-15 stycken, vilket innebär att 

måtten som har parametriserats kan tilldelas ett namn som ger en förståelse 

för vilket mått som parametern är bunden till. 

 

 
Figur 9. Diffuser uninsulated parametriserad 

 

Ett av problemen som uppstår vid en mer komplicerad ritning är att alla 

linjer måste ha en ”Constrain”, alltså att alla linjer måste vara begränsade 

eller låsta. Om en linje inte är låst är det lätt att ritningen delar på sig på 

sådant sätt att ritningen inte håller ihop. Vid låsning av ritningen finns det 

flera låsningar som måste förekomma, där ibland att linjerna håller ihop, 

vissa linjer förblir låsta lodräta eller vågräta, samt att vissa linjer kan vara 

lika eller parallella. 
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Vid låsningen, som är nödvändigt för en fungerande parametrisering, kan en 

motsägelse av ritningen uppkomma. Detta innebär att ritningen inte går att 

justera eftersom att hela ritningen blir låst, och inte bara punkterna eller 

linjerna som ska vara låsta. 

 

6.2 Konceptjämförelse 

Alla koncepten har sina för- och nackdelar. För att få en rättvis bedömning 

av varje enskilt koncept kommer en konceptjämförelse att göras utifrån 

konceptbeskrivningen. Denna konceptjämförelse ska visa konceptens för- 

och nackdelar samt att ställa koncepten mot varandra för att se vilket av 

koncepten som är lämpligast att vidareutveckla. Konceptjämförelsen 

presenteras i Bilaga 1 där det framgår att koncept 4, Parametrisering och 

Skalning anses vara de mest lämpade. 

 

6.2.1 Urvalprocess av koncept 
 

Efter urvalsmötet med Solyvent Fläkt AB beslutades det dock att någon 

form av parametrisering inte var det mest optimala för företagets ändamål. 

Det diskuterades även om koncept 4 kunde vara av nytta, men Solyvent 

Fläkt AB vill inte ha flera delritningar för en och samma fläktmodell. 

Tanken med koncept 4 är som nämnt att dela upp fläkten i 3 delar, 

insugslåda, utblås och impellerhus. På så sätt underlättar det parametrisering 

eftersom att de parametrar som krävs för en fungerande ritning inte uppgår 

till fullt så många som vid parametrisering av hela fläktmodellen. Som 

Solyvent Fläkt AB arbetar nu så vill de ha ett enkelt sätt att ta fram GA-

ritningar tidigt i utvecklingsfasen, parametrisering uppfyller inte detta krav 

med tanke på åtskilliga parametrar som krävs för att få en fullt fungerande 

parametrisering. Detta blir väldigt tidskrävande och beslut fattades om att 

istället vidareutveckla Koncept 3, Skala.  

 

Det koncept man beslutade att vidareutveckla är som nämnt koncept 3, 

Skala, som också uppfyller företagets önskemål och kriterier då de erhåller 

en baskatalog av deras 29 stycken standardiserade fläktstorlekar. Det hjälper 

företaget att få ut sina ritningar till kunden på ett snabbt sätt då endast få 

kompletteringar av tillhörande komponenter behövs, så som motor, tak över 

motorn, hydraulik och smörjnings enheter. Kontentan av detta är att man 

lyckats ta fram ett bra substitut till parametriseringen, detta nu när det 

uppdagats att GA-rintingarna blir väldigt komplicerade att justera med 

parametrar.  
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6.2.2 Kriterier 
 

Vid konceptjämförelsen togs ett antal kriterier fram, kriterier som ska 

uppfyllas för ett bra koncept. Även om vissa av koncepten uppfyller 

kriterierna kan enskilda delar av ett koncept användas och vidareutvecklas 

för att göra ett nytt, optimalt koncept. Utifrån dessa kriterier och diskussion 

med företaget har ett koncept valts. Vidare följer en beskrivning av 

kriterierna som anses vara relevanta. 

 

 

6.2.2.1 Tidseffektivitet 
 

Tidseffektivitet eller tidsbesparing är ett av de viktigaste kriterierna. En 

ritning som tar onödigt lång tid att rita upp eller justera gör att ritningsfasen 

inte blir optimal. Därför anses det att ritningen, i detta fall GA-ritningen, ska 

kunna ritas upp eller justeras på så kort tid som möjligt. Alla koncept som är 

framtagna uppfyller kraven vad det gäller tidsbesparing. För att det valda 

konceptet ska vara tidseffektivt krävs det att det inte ingår för många 

parametrar eller för många steg. 

 

6.2.2.2 Felorsaker 
 

Minimering av felorsaker, så som den mänskliga faktorn, väger tungt vid val 

av koncept. Eftersom att ritningen skickas ut i ett så pass tidigt skede i 

projektet är det viktigt att den har rätt mått från början. Det kan givetvis 

tillkomma ändringar där en måttförändring är nödvändig. 

 

6.2.2.3 Skalenhetlig 
 

Skalan för en fläktanläggning ska vara 1:1, detta för att underlätta för både 

Solyvent Fläkt AB och för kunden att avgöra hur stor den är. Då undviker 

man att räkna om ett eventuellt mått som är nedskalat. Detta underlättar 

eftersom ett verkligt mått kan avläsas direkt. Solyvent Fläkt AB vill nu ge 

sina kunder en ritning som är gjord i verklig storlek. En ritning som inte är i 

verklig skala kan missuppfattas och det kan skapa måttavvikelser. 

Fläktanläggningen ska ritas upp i naturlig storlek, när den sedan tas fram på 

en ritning måste den skalas ned i lämplig skala för att passa ritmallarna.

  

6.2.4.4 Användarvänlighet 
 

För att ett koncept ska vara tidseffektivt och risken för fel ska minimeras 

krävs att konceptet är användarvänligt. Användarvänlighet innebär att det 

ska vara enkelt, och gå snabbt, att utföra eventuella ändringar i ritningarna. 

Om produkten eller tjänsten är användarvänlig innebär det att produkten 

eller tjänsten kan användas på ett effektivt och tillfredsställande sätt av 

användaren. Eftersom att denna studie handlar om att effektivisera en 

ritprocess är det givet att detta kriteriet ska uppfyllas. 
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6.3 Excel-länk 
 

Kopplingen mellan Excel och AutoCAD som var tänkt skulle göra det 

enklare att justera ritningarna, kan inte uppnås. Efter ett flertal intervjuer 

med återförsäljare till Autodesk, som inte gav något resultat, och flera försök 

att få en fungerande koppling mellan AutoCAD och Excel, så har en 

fungerande länk inte uppnåtts. Tabell-länkar, se Kapitel 5.3 

Försöksuppställning, har lyckats, däremot så ger dessa länkar inte det 

resultat som eftersträvas. Detta eftersom dessa länkar endast skickar värden 

från tabeller mellan AutoCAD och Excel, och med dessa värden går det inte 

att styra en ritning. 

 

För att en länk mellan AutoCAD och Excel ska fungera på det sättet som 

eftersträvas krävs programmering som det inte finns kompetens för samt att 

detta går utanför de satta avgränsningarna. Företaget vill ha Excel som 

komponent eftersom de använder det frekvent, men också för att anställda 

som inte har tillgång till AutoCAD ska kunna göra nödvändiga justeringar 

på ritningen. Eftersom att en fungerande länk inte har uppnåtts, har detta 

tillvägagångssättet kasserats för att istället fokusera på lösningar som finns 

inom avgränsningarna och som det finns kompetens för. 

 

6.4  Vidareutveckling av Koncept 3, Skala 
 

För att framtagningen av koncept 3, Skala ska genomföras på bästa sätt har 

ett förslag om att inkorporera, den redan utvecklade parametrisering vid 

själva skalningen av ritningarna. Eftersom ritningarna uppgår till hela 29 

stycken kan möjligtvis en parametrisering av ritningarna användas när man 

tar fram de olika modellerna som ska tilldelas företaget, detta för att spara 

tid vid framtagningen av ritningarna och även minimera riskerna för fel vid 

omskalningen. Man börjar med att utgå från en grundmodell (exempelvis 

Fan Size 212) och med hjälp av måttrelationer, mellan de olika 

fläktmodellerna, tar man fram de resterade 28 stycken modellerna. När alla 

modeller är framtagna så kommer parametriseringen inte längre att finnas 

till hands då den är överflödig för vidare justeringar av ritningen.  

 

Denna idé har inte använts i praktiken då det uppdagades att justeringarna 

som man behövde göra i ritningarna vid omskalningen var få. Därför skedde 

omskalningen av alla fläktstorlekar manuellt och all form av justering av 

ritningens utförande gjordes också manuellt, man ritade alltså om avvikande 

linjer och detaljer som uppstod vid omskalningen. Genom detta skapades ett 

fläktbibliotek där Solyvent Fläkt ABs 29 stycken standardiserade 

fläktstorlekar ingår.   
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7. Diskussion och slutsatser 

I början av denna studie sökte vi kontakt med Autodesk-återförsäljare och 

support av Autodesk genom att ringa ett flertal sådana. De var inte villiga att 

bistå oss med information om till exempel en koppling mellan AutoCAD 

och Excel. Därför var vi tvungna att börja från grunden med detta. Som 

tidigare nämnt gav inte detta något resultat då vi inte hade kunskapen att 

skapa denna koppling. Vi vet däremot att det är möjligt att skapa en 

koppling mellan AutoCAD och Excel genom programmering. 

Programmering ligger inte inom vårt kunskapsområde som 

maskiningenjörer, samt att det ligger utanför våra avgränsningar därför fick 

vi bortse från denna del av parametriseringen. Och istället fokusera på att få 

en parametrisering som är inbyggd i CAD-programmet. 

Solyvent Fläkt AB ville i början av denna studie att vi skulle parametrisera 

deras GA-ritning så de endast kunde föra in måtten i Excel och sedan skulle 

ritningen ritas upp efter dessa parametrar. Allt eftersom studien fortlöpte, 

desto mer uppdagades det att en parametrisering inte är lämpad för en ritning 

som är så komplicerad som deras GA-ritning.  

I vår konceptjämförelse kom man fram till att koncept 4, Parametrisering 

och skalning var det ultimata konceptet för företaget. När man senare 

presenterade detta på ett möte erhöll man information om att företaget inte 

tyckte att koncept 4 var det mest ultimata av alla koncept, detta nu när 

parametriseringen visat sig vara för komplicerad. De berättade bland annat 

att man inte ville ha en ritning som var uppdelade i flera detaljritningar, de 

ville istället arbeta utifrån en sammanställningsritning likt tidigare arbetssätt. 

Utifrån detta beslutade man sig för att koncept 3, Skala är det som bäst 

uppfyller deras krav om man började sedan vidareutveckla detta koncept. 

Framtagningen av koncept 3, Skala har inneburit att vi skalat upp och 

justerat 29 stycken olika modeller för att de ska uppfylla det som Solyvent 

Fläkt AB ville uppnå med parametrisering. I stället för att skicka in en 

ritning som kan justeras med parametrar till företaget kommer vi i stället att 

skicka in 29 stycken skalenhetliga ritningar, med rätt dimensioner, som de 

kan skapa ett bibliotek av och därmed har man alla modeller sparade för 

framtida projekt. Detta underlättar för företaget när dem erhåller en ny 

förfrågan om att konstruera en fläktmodell. Detta då man nu kan välja den 

mest lämpade fläktstorleken i biblioteket och direkt börja justera denne efter 

kundens önskemål. 

Våra åsikter kring företagets förfrågan om en parametrisering, är att 

kunskapen kring detta varit knapp, och varken vi eller företaget hade några 

direkta förväntningar. Man visste endast att parametrisering var möjligt men 

inte hur man skulle gå tillväga för att uppnå detta, inte heller vilka nackdelar 

det skulle visa sig ha för en komplicerad ritning likt deras. Man har istället 
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kommit fram till ett mycket bra substitut till parametriseringen och alla är 

nöjda med resultatet.    

Parametrisering är ett mycket användbart tillvägagånssätt för att justera 

ritningar, dock inte för Solyvents Fläkt ABs fläktritningar. 

Parametriseringen är inte lönsam på ritningar där parametrarna blir för 

många, för att parametriseringen ska vara lönsam bör parametrarna som 

ingår i en ritning inte vara mer än 10-15 stycken. Under 

parametriseringensprocessen tog vi bort ett flertal detaljer ur ritningen för att 

minska på parametrarna och för att parametriseringen skulle bli mer 

lätthanterlig. Dessa detaljer skulle Solyvent Fläkt AB själva lägga in i 

ritningen senare. Detta hjälpte föga, då även nu var parametrarna som ingick 

alldeles för många och det blev ineffektivt. Vi anser att en parametrisering är 

lönsam för till exempel ritning av kartonger, fönster och diverse enklare 

konstruktioner, som ska finnas i många olika dimensioner, där ritningen inte 

är komplicerad och inte har så många parametrar. Då detta sparar tid jämfört 

med att rita upp en ny lådmodell varje gång, vilket inte är fallet för en GA-

ritning.  
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9. Bilagor 

Bilaga 1: Konceptjämförelse    Sidor: 2 

Bilaga 2: Fan Size 300, skala 1:1    Sidor: 1 

Bilaga 3: Fläkt av axialtyp, 2-steg    Sidor: 1 
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BILAGA 1: Konceptjämförelse 
Koncept 1, Modifiering av mått 
Fördelar: 

 Ändring av mått är enkelt att utföra jämförelse med Koncept 3; 

Skala. 

 Ej tidskrävande jämförelse med Koncept 2; Parametrisering, 

Koncept 3; Skala samt Koncept 4; Parametrisering och Skalning  

 

Nackdelar: 

 Skalan erhålls inte i skala 1:1 jämförelse med Koncept 2; Skala, 

Koncept 3; Skala samt Koncept 4; Parametrisering och Skalning 

 Det finns ingen möjlighet att ändra designen på ett smidigare sätt än 

innan möjligt jämförelse med Koncept 2; Skala och Koncept 4; 

Parametrisering och Skalning 

 Ej vad Solyvent söker 

 

Koncept 2, Parametrisering 
Fördelar: 

 Man möjliggör en ingående designändring av fläktmodellen på ett 

smidigt och snabbt sätt jämförelse med Koncept 1; Modifiering av 

mått och Koncept 3; Skala 

 Risken för fel i ritningen minimeras 

 Fläktritningen fås i skala 1:1 jämförelse med Koncept 1; Modifiering 

av mått 

 

Nackdelar: 

 Tidskrävande att få fram en fungerande parametrisering jämförelse 

med Koncept 1; Modifiering av mått, Koncept 3; Skala samt Koncept 

4; Parametrisering och Skalning 

 Oerhört många parametrar krävs för en fungerande parametrisering 

 

Koncept 3, Skala 
Fördelar: 

 Snabbt sätt att få fram ritningarna i skala 1:1 jämförelse med 

Koncept 1; Modifiering av mått 

 Flertal olika modeller kan tas fram utan vidare ansträngning 

 

Nackdelar: 

 Modellen kan ej justeras på detaljnivå jämförelse med Koncept 2; 

Parametrisering och Koncept 4; Parametrisering och Skalning 
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Koncept 4, Parametrisering och Skalning 
Fördelar: 

 Fläktritningen fås i skala 1:1 jämförelse med Koncept 1; Modifiering 

av mått 

 Viktiga detaljer (detaljer som ofta ändras vid förfrågan av kund) kan 

justeras medelst parametrisering jämförelse med Koncept 1; 

Modifiering av mått och Koncept 3; Skala 

 Risk för ritningsfel minskas 

 Tidssparande att göra komplett GA-ritning jämförelse med Koncept 

1; Modifiering av mått, Koncept 2; Parametrisering samt Koncept 3; 

Skala 

Nackdelar: 

 Parametriseringen kan vara komplicerad att få rätt 

 Flera variabler i parametriseringen krävs 
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BILAGA 2: Fan Size 300 
 

Fan Size 300, gjord enligt koncept 2 Skala. 
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BILAGA 3: Axialfläkt, 2-steg 

Källa: www.flaktwoods.se 
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