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Forord 

Bogen er skrevet med henblik på at læseren selvstændigt kan sætte sig ind i Inventor Sheet Metal. 

Hovedvægten er lagt på praktiske eksempler som naturligt vil lede læseren gennem stort set alle 

funktioner i Sheet Metal.  

Eksemplerne er udarbejdet med henblik på at afprøve og forstå de forskellige funktioner bedst 

muligt. Derfor bygger alle eksempler heller ikke på realistiske produkter. Eksempelvis er mange af 

de tegnede emner forholdsvis små. Dette er udelukkende gjort for bedre at kunne se hvad der sker 

på kanter osv.    

Bogen starter med en kort gennemgang af regler for bukning og udfoldning i Sheet Metal. For 

mindre rutinerede læsere er det nok svært at opnå den fulde forståelse for dette som det første. Det 

anbefales dog at læse det igennem alligevel inden man starter op på kapitler og eksempler for at få 

et overblik. 

En vis forståelse og viden omkring pladebearbejdning må nok ses som en forudsætning for 

overhovedet at arbejde med Sheet Metal. Dog er det absolut ikke nødvendigt at være ekspert på 

området for at konstruere Sheet Metal parter i Inventor.    

Der anvendes en del engelske ord i bogen. Dette er et bevist valg eftersom programmet er på 

engelsk. Funktionerne kaldes som udgangspunkt det de hedder i Inventor og ikke deres danske 

navn. Dog forklares de selvfølgelig på dansk. 

 

Jeg håber alle der køber bogen får glæde og udbytte af den. 

 

Odense April 2012 

Carsten John Jacobsen 

 

 

 

 

 

 

  

Frede
Maskinskrevet tekst
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Oversigt over eksempler 

 

Nedenstående skema sætter indholdet i de forskelige eksempler systematisk op således der 

nemmere kan dannes et overblik. 

 
Eksempel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
                 

Face  x x x x  x x  x x x    x 

Flange   x x x  x x  x x      

Hem     x          x  

Contour Flange      x   x    x    

Flat Pattern       x   x x x  x  x 

Unfold/Refold        x     x    

Cut         x        

Corner Seam          x    x   

2D tegning           x x    x 

Bend           x x  x   

Fold            x     

Contour Roll             x    

Rip              x x  

Lofted Flange               x  

Punch Tool                x 

Side 17 21 27 32 36 40 45 51 56 62 74 83 91 98 104 111 

 

 

  



SHEET METAL CJJ 

 

| Indledning   7 

 

Indledning 
 

Sheet Metal indgår som en integreret del af Autodesk Inventor og anvendes til pladeforarbejdning.  

Modullet stiller en række værktøjer til rådighed der er specielt udviklet til at håndtere netop 

pladebearbejdning. Udover disse værktøjer er alle de normale funktioner i Inventor også aktive i en 

Sheet Metal fil. 

En af de stærkeste funktioner i Sheet Metal er muligheden for at skabe en udfoldet plade basseret 

på en 3D tegning. Dog er det også her man skal være opmærksom på hvad man laver. 

Der kan være stor forskel hvordan en Feature vises på Flat Pattern og på selve parten. Eksempelvis 

vises Cut og huller foretage på Flat Pattern ikke på 3D parten. Omvendt giver et Punch Tool 

mulighed for at slå en feature fra på et Flat Pattern således den kun er aktiv på 3D parten. 

Det anbefales udelukkende at anvende Sheet Metal værktøjerne under udarbejdelse af plader der 

skal udfoldes.  

De regler der er forbundet med pladebuk er helt eller delvist integreret i Sheet Metal og faktorer 

som bukkeradius, hjørnerelief osv. styres af en række foruddefinerede parametre. I mange tilfælde 

er det dog muligt at omdefinere disse parametre og skabe sine egne skabeloner og regler. 

At arbejde med Sheet Metal parter kræver en vis viden om pladebukning. Godt nok er modullet 

forholdsvist intelligent men det er muligt at konstruere parter i Sheet Metal som ikke fysisk kan 

produceres. 

Som supplement til bogen er der udarbejdet en række film der kan ses på youtube under kanalen: 

CJJCAD. Filmene viser flere af de grundlæggende funktioner i Sheet Metal samt mere 

komplicerede funktioner som for eksempel oprettelse af Punch Tools osv. Kanalen bliver løbende 

opdateret med nye film og indeholder også andre funktioner fra Inventor. 

Link til kanal på youtube: 

 http://www.youtube.com/user/CJJCAD 
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Oprettelse af Sheet Metal part 
 

Sheet Metal parter oprettes på fuldstændig samme måde som almindelige parter og filerne har også 

samme efternavn .ipt 

Hvis man arbejder jævnligt med Sheet Metal kan det anbefales at oprette sine egne skabeloner og 

Templates. Der ligger i forvejen er række Sheet Metal skabeloner i både tommer og mm som kan 

anvendes som udgangspunkt. 

Oprettelse af skabeloner gennemgås senere i afsnittet Template. 

Det er muligt at konvertere almindelige part filer om til Sheet Metal format ved at 

vælge funktionen Convert to Sheet Metal. 
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Standard opsætning 

 

Inventor er som udgangspunkt opsat til at følge en række regler når Sheet Metal parter skabes og 

udfoldes. Under Sheet Metal Defaults er det muligt tilpasse standard opsætningen.  

Use Thickness from Rule henviser til 

pladetykkelsen og er som default sat til 0,5 

mm.  

Ved at fjerne fluebenet bliver det muligt at 

indtaste en valgfri pladetykkelse, Eksempelvis 

2 mm. 

Materialevalg er sat til By Sheet Metal Rule 

(Generic). Det er muligt at overskive dette ved 

at vælge et andet materiale i roll-down 

menuen. 

Ved at klikke på ikonet udfor Sheet Metal Rule eller Unfold Rule åbnes Style and Standard Editor 

og reglerne kan ændres.  

 

Alternativ kan Styles Editor åbnes fra fanen Manage 

 

Inventor har som udgangspunkt de viste Templates 

installeret. 

Ved at dobbeltklikke på Templaten aktiveres den og 

det bliver nu muligt at ændre indstillingerne og 

efterfølgende gemme. 

Templaten kan enten gemmes lokalt eller globalt i 

Styles and Standard Library. 

Sheet Metal Unfold og Sheet Metal Rule gennemgås i 

de følgende afsnit. 
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Sheet Metal Unfold 

Bukning af plademateriale medfører en naturlig deformation af 

materialet i bukkezonen. Der opstår træk på ydersiden og tryk på 

indersiden. Deformationen medfører at der ikke er overensstemmelse 

mellem dimensionerne på den udfoldede plade og den bukkede part.  

Inventor håndterer dette under Sheet Metal Unfold Rules ud fra to 

principper. Enten en teoretisk beregning basseret på formler, eller en 

empirisk model hvor data indtastes og efterfølgende anvendes under 

beregningerne. 

 

K-Faktor 

Ved K-Faktor forstås den procentmæssige ændring i materialetykkelse i emnets neutrale zone. Det 

interessante ved netop denne zone er, at den målbare værdi på emnet er den samme på både den 

udfoldede og den foldede part. Dette skyldes at materialet hverken er påvirket af tryk eller træk i 

denne zone, heraf også navnet den neutrale zone. 

En K-Faktor på 0,5 skal forstås sådan at den neutrale zone er placeret 50 % inde i materialet. Altså 

vil en 10 mm plade have sin neutrale zone placeret 5 mm inde i materialet.  

K-Faktoren anvendes i praksis til at kalkulere længden på den udfoldede part ud fra følgende 

formel: 

 

                 

 

      (
 

   
)  (           ) 
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Default_KFactor 

Er placeret under Sheet Metal Unfold og giver som udgangspunkt mulighed for at vælge mellem 

tre forskellige scenarioer som alle kort beskrives i det følgende. Herudover ligger en præinstalleret 

template kaldet Bend Compentation under Sheet Metal Rules 

Linear 

K-Faktor indtastes direkte i feltet vist nedenfor og ligger efterfølgende til grund for 

deformationsberegningerne. 

 

 

Custom Equation 

Giver mulighed for manuel indtastning af formler. Dette gøres ved at højreklikke på Custom 

Equation og efterfølgende indtaste den ønskede formel. 

Der kan vælges mellem fire forskellige beregningsscenarier: Bend Allowance, Bend 

Compensation, Bend Deduction og K-Factor 
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Bend Compentation  

Er i princippet en Custom Equation med en forud defineret formel. Ved at højreklikke på Custom 

Equation er det muligt at aflæse, editere eller slette formlen.  

Ligesom ved Custom Equation kan der vælges mellem fire forskellige beregningsscenarier: Bend 

Allowance, Bend Compensation, Bend Deduction og K-Factor 

 

 

 

Bend Table 

I stedet for at anvende K-faktorer kan der oprettes en bukketabel (Bend Table) hvor empirisk data 

indtastes. Bukketabeller er ofte de mest præcise da de tager udgangspunkt i den enkle maskine og 

materiales beviste egenskaber fremfor de teoretiske. 

Data indhentes ved at foretage bukkeforsøg og efterfølgende måle den effektive længde. Denne 

længde sammenlignes med den oprindelige længde og K-faktoren kan udledes. 

Inventor har automatisk installeret et MS Excel regneark som kan anvendes til skabelon når en 

bukketabel skal udarbejdes. Regnearket ligger i mappen Design Data\Bend Table som blev oprettet 

under installationen af Inventor.  
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Sheet Metal Rule 
Anvendes til overordnet styring af Sheet Metal regler. Herunder bukningsradius, hjørnerelief osv. 

For at spare tid og undgå fejl anvendes der ofte foruddefineret skabeloner der tager udgangspunkt i 

virksomhedens formåen og maskinpark.  

I menuen under Sheet Metal Rule fremgår de regler der er prædefineret. Reglerne kan ændres i 

menuerne og efterfølgende kan en skabelon gemmes med de nye regler. 

Alternativt kan det samme opnås ved at lave en part fil om til en template og efterfølgende anvende 

den som skabelon for andre part filer. 

Menuen giver mulighed for at vælge mellem tre forskellige faner; Sheet, Bend og Corner. 

Sheet 

Fanen Sheet styrer indstillingerne for 

default materialetype, pladetykkelse 

samt udfoldningsregler. 

Der kan vælges mellem to forskellige 

måder at angive bøjningsvinklen på 

under Flat Pattern Bend Angle. 

Stansning og udtræk kan angives 

forskelligt på den udfoldede model. 

Eksempelvis som et punkt, en Sketch 

eller som 3D geometri. Dette styres 

under Flat Pattern Punch 

Representation 

Bend 

Fanen Bend giver mulighed for at styre 

hjørnerelief ud fra tre parametre;   

Relief Width (A) – reliefbredde, som 

default sat til pladetykkelsen 

(Thickness) 

Relief Depth (B) – reliefdybde, som 

default sat til pladetykkelse x 0,5  

Minimum Remnant (C) – mindste 

afstand fra relief til kant, som default 

sat til pladetykkelse x 2 
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I roll-down menuen Relief Shape kan relieftype vælges ud fra tre forskellige standard typer. 

Nedenfor ses eksempler på de tre forskellige alternativer til hjørnerelief.  

 
 

 
 

 
 

   

 

Bend, eller hjørnerelief har meget stor indflydelse på hvordan samlingen fremstår. Det er derfor 

også et af de helt essentielle værktøjer i Sheet Metal. Det kan godt anbefales at oprette en skabelon 

med den relief type der anvendes mest. Dog er det ofte nødvendigt at ændre relief for at sikre 

samlingen bliver så ”pæn” og lukket som muligt.  

De regler relieffet oprettes efter kan også ses under partens parametertabel. Ændringer af relief 

bredde osv. kan kun ske fra menuen, som det ses er parametrene låst og kan ikke redigeres i 

tabellen. 
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Corner 

Fanen Corner henviser til hjørnestyring. Der kan som 

udgangspunkt vælges mellem 2 og 3 Bend Intersection 

afhængigt af partgeometri. 

De forskellige hjørnetyper gennemgås kort i det følgende.  

Bemærk i øvrigt at styrende parametrene vises hvor dette 

er aktuelt. 

 

2 Bend Intersection 

Anvendes i hjørner hvor to bukkelinjer mødes i samme punkt. Som det ses af nedenstående 

illustrationer efterlades der ofte overskydende materiale på flangen i forbindelse med påføring af 

hjørnesamlinger. Det er dog muligt at ændre dette andre steder i Sheet Metal hvilket også 

gennemgås grundigt gennem hele bogen. 

Der findes i alt seks forskellige hjørnesamlinger hvoraf fire ses nedenfor. De to resterende typer 

referer til svejsesamlinger og efterlader typisk et meget smalt hjørnesøm. Se eventuelt i menuen  

 

Trim to Bend Round Square Tear 

    
 

 

 

 

 

 

 

 
 

3 Bend Intersection er i princippet analog til 2 Bend, dog referer typerne til samlinger med tre 

bukkelinjer i stedet for to. Anvendes derfor også primært i forbindelse med mere komplicerede 

samlinger.  



CJJ SHEET METAL 

 

16 Sheet Metal Unfold |  

 

Oprettelse af Template

 

Det er ofte en fordel at oprette egne Templates i Sheet Metal. Under fanen Manage kan Styles 

Editor vælges og Templaten oprettes. Alternativt kan Sheet Metal Defaults anvendes til oprettelse 

af Templates 

Ved at vælge New oprettes der 

automatisk en kopi af den aktive 

Template. Det er selvfølgelig en 

fordel at give den nye Template 

et relevant navn. 

Herefter kan værdier for Sheet, 

Bend og Corner tilpasses. 

Efterfølgende vælges Save og 

Templaten er oprettet.  

Under Sheet Metal Defaults kan 

den nye Template vælges. 

Pladetykkelse, hjørner, materiale 

osv. følger nu den opsætning der 

er defineret i Templaten. 

Det er muligt skifte Template på en eksisterende part 

således at parten tilpasses defineringerne. 

Afhængigt af projektindstillingerne kan Templaten 

gemmes således den kun er tilgængelig for den 

pågældende Part eller for alle parter. Dette vises i 

Eksempel 1  
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Eksempel 1: Template 

I eksemplet oprettes en Template i Styles and Standard Library. 

1) 

Vælg Project under fanen Get Started. 

Højreklik på Use Style Library og vælg Read-Write. 

Klik på Configure Content Center Libraries i 

nederste højre hjørne 

Sæt flueben ved My Library 

Tryk på OK 

Tryk på Save / Done 

Bemærk hvilket bibliotek der gemmes i 

 

 

2) 

Opret en ny Sheet Metal part 

Vælg Styles Editor under fanen 

Manage. 

Vælg New 

Navngiv New Local Style til Template 

Tryk på OK 

 

 

 

 



CJJ SHEET METAL 

 

18 Sheet Metal Unfold |  

 

3) 

Vælg Steel, Mild som materiale 

Sæt pladetykkelse til 1 mm 

Skift til fanen Bend 

 

 

 

 

 

4) 

Vælg Round som Relief Shape 

Tryk på Save 

 

 

 

 

 

 

5) 

Klik på Sheet Metal Rule 

Højreklik på Template 

Vælg Save to Style Library 

Tryk på Done 

Luk Sheet Metal parten  
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6) 

 

Åbn en ny Sheet Metal part 

Vælg Sheet Metal Defaults 

Vælg Sheet Metal Rule 

 

 

 

7) 

Vælg All Styles i øverste 

højre hjørne 

Dobbeltklik på Template 

Tryk på Done 

Udvælg Template fra Sheet 

Metal Rule listen 

Tryk på Apply / OK 

Bemærk at materiale nu er sat 

til Steel, Mild og 

pladetykkelsen til 1 mm 

Ret eventuelt Use Style 

Library tilbage til Read-Only 
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Face 

 

Er en af de mest grundlæggende funktioner i Sheet Metal og anvendes til at oprette plader på 

baggrund af en Sketch.  

Menuen er opdelt i tre faner hvor Unfold Option og Bend er gennemgået i afsnittet Sheet Metal 

Rule. 

Shape 

Først oprettes en Sketch hvorpå den ønskede figur tegnes. 

Sketchen afsluttes og Face aktiveres. 

Figuren udvælges under Profile og der trykkes på OK. Der er 

nu oprettet en face på figuren. 

Pladetykkelsen er automatisk sat til den værdi der er 

defineret under Sheet Metal Defaults. Se eventuelt under 

afsnittet Standard opsætning for nærmere forklaring. 

Offset funktionen giver mulighed for styre i hvilken retning 

tykkelsen påføres. 

 

Når to Faces oprettes i forbindelse med hinanden dannes der 

automatisk et buk imellem dem.  

Det er muligt at styre bukkeradius 

ved at indtaste en valgfri værdi.  

Som Default er bukkeradius defineret 

som parameteret Bend Radius. Dette 

parameter er igen sat til at være det 

samme som pladetykkelsen.  

Altså er Bukkeradius som standard 

sat til at være lig med pladetykkelsen 
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Eksempel 2: Face 
 

1) 

 

Åbn en ny Sheet Metal part 

Vælg Sheet Metal Defaults under Setup 

Fjern markeringen fra Use Thickness from Rule 

Sæt pladetykkelse til 2,5 mm 

Vælg Steel, Mild som materiale 

Tryk på OK 

 

 

2) 

 

Opret en ny Sketch og tegn figuren vist til højre 

Tryk på Finish Sketch 

Vælg Face under fanen Sheet Metal 

Under Profile udvælges Sketchen 

Tryk på OK 
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3) 

Opret en ny Sketch på den viste flade og 

tegn figuren vist til højre 

Tryk på Finish Sketch 

Vælg Face under fanen Sheet Metal 

Under Profile udvælges Sketchen 

Tryk på OK 

 

 

 4) 

Opret en ny Sketch og tegn figuren vist til højre 

Tryk på Finish Sketch 

Vælg Face under fanen 

Sheet Metal 

Under Profile udvælges 

Sketchen 

Tryk på OK 
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5) 

Tegn en ny Sketch som vist til 

højre 

Opret en Face 

Sæt bukkeradius til 10 mm 

Vælg fanen Bend og sæt 

hjørnerelief til Round 

Tryk på OK  

Gem parten og afslut 
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Flange 

 

Anvendes primært til at tilføje sider på en Face. Fungerer ved at der vælges en kant hvorpå flangen 

påføres. Det er muligt at styre retning, størrelse og meget andet på flangen under oprettelsen. Dog 

opererer Flange kun med rektangulære flader i modsætning til Face.  

Kanterne udvælges under Edges. Det er muligt at 

vælge en enkelt kant under Single Edge eller en 

række sammenhængende kanter under Loop. 

Height Extents kontrollerer flangens længde. Roll-

down menuen giver mulighed for at vælge mellem 

Distance eller To. Der kan indtastes en længde 

under Distance eller vælges en flade flangen skal 

støde op til under To. 

Den vinkel flangen danner med fladen kan defineres 

under Flange Angle. Der tillades fra 0 til 180°. Bend 

Radius er defineret som pladetykkelsen under Sheet 

Metal Rule men der kan også indtastes en valgfri 

værdi i feltet. 

Width Extents styrer flangens bredde. Der kan 

vælges mellem Edge, Width, Offset eller From To. 

Default værdien er sat til Edge hvilket medfører at 

flangens bredde følger den kant den er påført.  

I eksemplet vist til højre er Width brugt til styring af 

flangen 

De øvrige indstillinger gennemgås i Eksempel 3 & 4  

  




