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SAMMANFATTNING 
 

Företaget Duroc Engineering AB tillverkar lasersvetsade produkter till flertalet olika 

industrier. Lasersvetsningen innefattar främst lasercladding, vilket är en metod där 

maskinen svetsar på ett ytskikt av metall på en befintlig metallbas. I denna process 

smälter en laserstråle ett finkornigt metallpulver, som sedan sprutas in i processområdet 

med argongas.  

 

De flesta produkter som företaget lasersvetsar är av axeltyp, därför använder 

laseroperatören en rotationsenhet i vilket axelmaterialet spänns upp i. På andra sidan av 

rotationsenheten har lasermaskinen en dubbdocka, detta för att stötta upp axeln likt en 

konventionell svarv. 

Duroc använder idag en fast rotationsenhet som bultas fast i golvet, vilket har ett nät av 

precisionsborrade hål. Processen med att ställa in dubbdockan för olika längder av axlar 

är tidsödande och kräver många justeringar innan axeln slutat kasta. 

 

Examensarbetet baseras på att utveckla en dubbdocka med längdjustering i z-led likt det 

som används i en vanlig svarv. Denna åtgärd skall uträttas för att minska ställtider i 

lasercellen och därigenom få en ökad produktionstakt. Produkten som detta projekt skall 

ge är en 3d-cad modell på en komplett dubbdocka med tillhörande ritningar, samt att 

beställning av alla delar som behövs till projektet.  

 

Konstruktionen av dubbdockan har skett i Ironcad 2012 och i Solidworks 2011, 

produkten har konstruerats i samråd med företagets teknikansvarige. Som hjälp 

tillhandahöll företaget en 3d-cad modell på den befintliga lasercellen, samt fri tillgång 

för mätning i den tidigare nämnda produktionsenheten. 

 

Resultatet av konstruktionsarbetet är ett underrede, som använder sig utav Durocs 

befintliga dubbdocka för att både minska kostnaderna och för att minska 

tillverkningstiden. Produkten består av två linjärstyrningar fastbultade på 

fyrkantsprofiler, den har sedan en vagga som går mellan de båda linjärstyrningarna. 

Dubbdockan bultas sedan fast i vaggan som därmed tillåter rörelse i z-led. 
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ABSTRACT 
 

Duroc Engineering AB manufactures laser welded products to a variety of different 

industries. The laser welding method most used by Duroc is laser cladding. The term 

laser cladding means that you weld a layer of metal upon another metal base. This 

process involves a laser beam that melts a fine grain metal powder that is blown into the 

beam with argon gas, that also acts as a protective gas against oxides. 

 

Most of the products manufactured by Duroc is axle based, as a result they must use a 

rotational unit, much like a lathe, to turn the axles in. On the other side of the rotational 

unit you have a tailstock that acts as a support for the axle. In their present 

manufacturing unit they use a rotary unit and tailstock that is bolted to the precision 

drilled floor. This forces the workers to unbolt the tailstock and move it to another set of 

holes in the floor, whenever a shorter or longer axle is being manufactured. The process 

of moving the tailstock back and forth is very time-consuming and demands several 

adjustments before the axle material is in the rotational center. 

 

The project is therefore based upon designing a tailstock that allows length adjustments 

along the z-axle, similar to an ordinary lathe. This is needed in order to obtain a fast and 

easy adjustment method, and will result in a lowering of the setup time previously 

required when changing axles. The product that this project will spawn is a 3d-cad 

model of an adjustable tailstock, along with technical drawings and the ordering of parts 

for the project.  

 

The design of the product was done in cad software Ironcad 2012 and Solidworks 2011. 

All of the design was modeled by me and in consultation with Durocs technical 

engineer. To my assistance I was given a complete 3d-cad model of the laser cell and 

total access to the earlier mentioned cell for measuring purposes. 

 

The result given by this project is a design of a undercarriage for Durocs presently used 

tailstock, the old tailstock was used to reduce costs and construction time. The product 

consists of two linear guiderails that is bolted to aluminum square tubing, between the 

linear guides there is a cradle that fits the old tailstock. The undercarriage allows the old 

tailstock to move along the z-axle and as a result fills the demands for easy adjustment.     
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1. INLEDNING 

 
 

1.1 Bakgrund 
Företaget Duroc Engineering AB vill produktionsoptimera sin lasercell för 

metallpåsvetsning. De är intresserade av att få ner sina ställtider, öka sin produktivitet 

i lasern samt finna lösningar för att operatören skall kunna utnyttja utrustningen mer 

effektivt. 

Genom flera möten med företaget diskuterades det igenom olika förslag för vad som 

skall utföras under projekttiden. Företaget kom fram till att examensarbetet skall 

innefatta någon sorts konstruktion av en dubbdocka som kan röra sig efter en gejder. 

Den skall i sin tur kunna bultas fast i precisionsgolvet och användas tillsammans med 

befintlig rotationsenhet. 

1.2 Företagspresentation  
Duroc Engineering AB grundades 1987 i Umeå med den nydanade affärsidén om att 

hårdgöra hästskor med hjälp utav laserytbehandling. Duroc är i dag en koncern med 

flera mellanstora företag inom olika industribranscher. Koncernen omsätter ca 600Mkr 

och har ca 220 anställda. 

 

 Duroc Engineering AB - Laserytbehandling 

 Duroc Tooling - Tillverkning och bearbetning 

 Duroc Rail - Underhåll av järnvägshjul 

 Duroc Machinetool - Försäljning av bearbetningsmaskiner och verktyg 

 Duroc Specialsteels - Tillverkar höghållfasta Hiloc-stål 

 Micor - Tillverkar sågklingor 

 

 

Engineering delen av Duroc håller än idag på med laserytbehandling av 

metalliskaföremål, produktionen sker till störst del mot gruv-, stål-, papper-, process- 

eller kärnkrafts-industrin. 

 

"Duroc Engineering erbjuder renovering av stålytor och tillverkning av kundunika 

bimetall- och ytbehandlade komponenter i små och stora serier. Metalluppbyggnad 

med hjälp av laserteknologi möjliggör ökad produktprestanda och möter krav på 

extrema yt- och funktionsegenskaper gällande friktion, korrosion, slitage etc. Några 

produktexempel är glidlager, valsar, ventiler, verktyg, slitfoder, kolvstänger, rullar, 

knivstål, bussningar, axlar, kuggar, hylsor, drivhjul etc."[12] 

1.3 Syfte och problemställning 
Syftet med examensjobbet är att öka produktiviteten företrädesvis genom att sänka 

ställtiden då den är betydligt längre än tiden för "laser ON". Dubbdockan kommer att 

ge en avsevärt minskad ställtid för axlar, då Duroc i nuläget använder sig av ett löst 

mothåll som är svår att ställa in i axelcentrum. Då dubbdockan kommer att sitta på en 

gejder eller linjärstyrning, kommer den vara lätt att justera in när produktionen kör 

flera axlar med olika längder.  
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1.4 Mål 
Målet med examensarbetet är att konstruera en dubbdocka vilket skall uppfylla sin 

funktion som produktionsoptimerande hjälpmedel i lasercellen. Konstruktionen skall 

vidare förhålla sig till de krav som är uppsatta av mig själv och uppdragsgivaren. 

Projektet skall även leverera en beställning av de komponenter och delar som behövs 

för att bygga dubbdockan. 

 

1.5 Avgränsningar 
De avgränsningar som satts upp för projektet är följande: 

 Konstruktionen skall använda sig av lasercellens befintliga dubbdocka. 

 Komponenter som linjärstyrningar och fastsättare skall köpas och inte 

tillverkas. 

 Tillverkning av konstruktionen skall utföras om tid finns. 

 Lättviktsmaterial som Aluminium skall användas i stor utsträckning för att 

bibehålla en låg vikt på konstruktionen. 

 Produkten skall vara hanterbar för operatören vid förflyttning och bör ej 

överstiga måtten 1,2m x 0,8m. 

 Kostanden bör ej överstiga 50000kr. 
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 2. TEORI 
Termen produktionsoptimering är ett samlingsnamn för olika strategier och 

tillvägagångssätt, som företag kan använda sig utav för att öka produktiviteten sin 

produktion. Det kan exempelvis sträcka sig från organisatoriska förändringar, logistik 

och förändringar i produktionslinan till utbildning av personal, allt för att uppnå ett 

effektivt produktionsflöde. I denna teoridel beskrivs de fundamentala delarna som är 

viktiga för produktionsoptimering. 

 

2.1 Produktivitet 

Det vanligaste sättet för företag att beskriva hur väl ett produktionssystem fungerar är 

med hjälp utav begreppen produktivitet och effektivitet. Begreppen kan till exempel 

redogöra för hur bra en avdelning fungerar, till hur bra ett helt företag eller för den 

delen en hel bransch fungerar. Detta behöver inte i sin tur betyda att hög produktivitet 

inom ett företag medger att lönsamheten har samma höga förhållande. 

Produktivitet markerar relationen mellan vad som uträttats i produktionen och de 

insatser som fordrades för att uträtta det som gjorts. Detta betyder att produktivitet 

relaterar output till input vid en särskild tidpunkt.[1] 

 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡 =
𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡

𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡
 

                    Figur 2.1 [2] 

 

Enligt definitionen ovan betyder detta att de aktiviteter som utförs inom ett 

produktionssystem måste vara värdeadderande och bidra till output, detta för att inte 

betraktas som slöseri av de resurser som tillagts i inputfasen.  

 

Att mäta produktivitet inom ett företag är framför allt fördelaktigt när det senare 

jämförs med framtida mätetal. Detta gör företaget för att kunna se eventuella 

förändringar i verksamhetens resursutnyttjande genom tiden, företaget kan då se i fall 

förändringar inom produktionen eller likande, tillfört något eller för den delen 

försämrat produktiviteten. 

 

Produktivitet kan ofta mätas parallellt med effektivitet, båda begrepp är i sig väldigt 

lika men har inom företagsvärlden olika definitioner. Nedan följer definitioner som 

företag använder sig utav.[2] 

 

Effektivitet kan definieras som: 

 verklig körtid/totalkörtid (tid inkluderat stop, fel, ställ, väntetid) 

 andel av använd tid som åtgår till montering 

 måltimmar mot använda timmar 

 antal produkter per man och tid 

 hur mycket av den använda tiden som är värdeskapande 
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Produktivet kan definieras som: 

 analyserad tid per maskin * antal tillverkade maskiner / total arbetstid 

 beräknad tid per produkt i förhållande till den tid det tog 

 förbrukad tid / anslagen tid [2]  

 

Vid genomläsning av dessa definitioner ser läsaren tydligt att tiden är den 

gemensamma faktorn för både effektivitet och produktivitet. För att enkelt beskriva 

skillnaden mellan dessa kan det ses som följande: ska effektivitet mätas räknas den tid 

som var värdeskapande i förhållande mot den tid det faktiskt tog,  medan mätningen 

för produktivitet är relateringen mellan total förbrukad tid mot anslagen tid. [1] 

  

I ett produktionssystem kan företaget särskilja effektivitet i inre och yttre effektivitet, 

där inre effektivitet är fallenheten för att göra saker rätt och den yttre är förmågan att 

göra rätt saker. När dessa begrepp sätts in  i produktiviteten ser läsaren att dom är 

bundna till output och input enligt nedanstående figur.[3] 

 

 
 Figur 2.2 [10] 

  

Vidare kan det konstateras att det är värdefullt att använda produktivitet för att 

bedöma tillståndet i företagets produktionssystem, om företaget ser till att använda 

flertalet mättal för att få en god statistisk grund. Det är både lätt att mäta samt förstå en 

tidsbaserad produktivitetsmätning, samtidigt som den är oberoende av valutor och 

kostnadsstruktur, vilket medger att mätningen kan jämföras mellan olika fabriker.[4]  
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2.2 Lean produktion 

 

Av alla produktionskoncept som finns i dagens industrisamhälle, är det inget 

jämförbart koncept som på ett djupgående sätt utvecklar och använder produktionen 

till ett företags främsta konkurrensmedel, som just lean produktion. Lean har sina 

rötter i Toyotas revolutionerande produktionssystem som utvecklades mellan 1948-

1975 av Eiji Toyoda, Taiichi Ohno och Shigeo Shingo. 

Toyota myntade klassiska begrepp som "just in time", Jidoka och 4S begreppet. Lean 

är en vidareutveckling av toyotismen, som tillämpas i Sverige blanda annat av Scania 

och deras SPS(ScaniaProductionSystem).[2],[5] 

 

Lean produktion är en resurs- effektiv/snål produktion, som accentuerar ett synsätt 

vilket går ut på att avlägsna allt inom företaget som inte är värdeadderande i dess 

värdekedja. 

Lean produktion anammar och vidareutvecklar Toyotas banbrytande idéer om att 

stävja slöseri och addera värde. Slöseri är enligt Toyota och Taiichi Ohno, 

överproduktion, väntan, transport, bearbetning, lager, förflyttning, och att tillverka 

felaktiga detaljer. Detta betyder att allting som inte bidrar till en produkts värdeökning 

och förädling, är en total negligering av ingående resurser och bör därför elimineras. 

En senare utveckling av Lean systemet har gett en ytterligare dimension på vad som 

anses vara slöseri inom en produktion, detta är oanvänd kreativitet hos de anställda. En 

anställds kreativitet är lika viktig som alla de andra delarna, då en person som får låta 

sin kreativitet flöda gör en betydligt bättre jobb och kan vara en inspiration för andra. 

Detta är något som Scania tagit till sig, speciellt inom utvecklingsavdelningen där 

arbetaren uppmuntras att utveckla egna idéer, just för att låta ens kreativitet utnyttjas 

till fullo. 

För att stävja slöseri kan ett företag ifrågasätta en process lämplighet genom en 

värdeanalys. Det handlar till exempel om att eliminera transporter genom att ge 

fabriken en bättre layout, eller att uppnå enstycksflöde genom produktionsutjämning, 

uppnå korta genomloppstider och ställtider och att reducera överproduktion genom 

synkronisering.[2],[6]  
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Figur 3.1 som visar hur ett produktionssystem påverkas av olika faktorer indelat i 

yttre influenser, relevanta valmöjligheter och strategier och grundläggandevärderingar, 

Lean påverkar alla dessa faktorer.[2]  
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3. METOD 

Projektet har uträttats i enlighet med den tidsplan som gjordes innan projektets 

början.[se bilaga 1] Tidsplanen visar hur arbetet skall läggas upp, och i vilken ordning, 

för att rätt struktur på projektet skall uppnås, samtidigt som den ser till att aktiviteter 

utförs i tid. Arbetet har utgått från projektplanen parallellt med tidsplanen, för att 

säkerställa att projektet går framåt och att ingenting som beställaren kräver skall bli 

bortglömt. Arbetet har till stor del bedrivits hos Duroc Engineering men på grund av 

reseavståndet har projektet även utförts hemifrån, där  all nödvändig programvara 

funnits tillgänglig. Den information som delges i denna rapport har tagits från internet, 

litteratur och uppdragsgivaren. 

3.1 Litteraturstudie 

Litteraturen som nyttjats under detta projekt har använts främst till teoridelen av 

rapporten och för analys av Durocs utvecklingsbehov. Böckerna/litteraturen som 

brukats kommer från Duroc, internet och från Umeå Universitetsbibliotek. Information 

kring vilka böcker och litteratur som nyttjats finns beskrivet i referensdelen. 

3.2 Återförsäljare 

De delar som nyttjats till projektet har valts med hjälp utav internetsökningar efter 

produkter som klarar de krav som Duroc ställt på produkten. Kontakt har sedan tagits 

med de olika företagen för att bekräfta att deras produkter uppfyller kraven, samt för 

att säkra leveranstiden. Nedan följer vilka företag som har varit kontaktade.  

Rollco AB är ett företag som specialiserat sig på linjära rörelser, de säljer den 

linjärstyrning som valdes till konstruktionen. De hjälpte till med dimensionering och 

val av styrningstyp. Då de även tillhandahöll cad-modeller på samtliga produkter 

effektiviserades konstruktionsarbetet avsevärt. 

SSTL AB tillhandahåller laserskärningen och bockningen av detaljer som valdes att 

läggas ut på tillverkning. Företaget är belagt i Luleå och har sedan tidigare ett nära 

samarbete med Duroc. 

3.3 Internet 
Mycket av den information som har samlats in kommer från internet, bland annat vilka 

delar som skall användas och tips på hur lösningen av dammtätningen till 

linjärstyrningen skall göras. Företrädesvis har sökmotorn Google använts för 

komponent- och företagssökning. 

För att spara in tid användes webbsidan http://www.solidcomponents.com/. Här finns 

många komponenter redan uppritade i olika cad-format. Standard delar som 

skruvförband och lagringsenheter kan med fördel tas från databasen. Modellerna är 

ritade av de företag som säljer produkterna och stämmer överrens med de verkliga 

komponenterna. 

http://www.solidcomponents.com/
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3.4 Konstruktionsmetod 

Konstruktionsarbetet utgick ifrån ett kreativt rum där olika konstruktioner togs fram 

och evaluerades. Utifrån insamlad mätdata över exempelvis hålbilden i golvet och 

dubbhöjd, fastställdes det vilken konstruktionsmodell som kunde tillämpas. Efter detta 

skissades en prototyp upp  i Ironcad 2012; denna prototyp diskuterades genom med 

Durocs teknikansvarige och eventuella ändringar gjordes därefter. Efter att en 

slutgiltig konstruktion uppnåtts gjordes ritningar i Solidworks 2011, dessa skickades 

tillsammans med STL-filer till tillverkaren. Linjärstyrnigarna är  hämtade ur Rollcos 

cadbibliotek hos Solidcomponents. 

3.5 Dokumentering 
Anteckningar har förts i ett ordbehandlingsprogram under hela projekttiden för att 

säkerställa att all information kommer med i rapporten. Vidare har bilddokumentering 

av lasercellen utförts för att läsaren av rapporten skall få några referenser, då det 

underlättar att förstå tankegången kring de genomförda lösningarna. 

3.6 Beräkningar 
Beräkningsdelen av detta projekt är begränsat till endast statiska fall, detta beror på att 

konstruktionen inte är utsatt för dynamiska krafter. En kontroll av mängden kraft som 

linjärstyrningarna belastades med utfördes först. Den högsta vikten som företaget 

spänner upp i maskinen är ca 100kg, denna vikt fördelas mellan rotationsenheten och 

dubbdockan. Linjärstyrningarna är specificerade till 5590N per enhet i statisk 

belastning. Då varje linjärstyrning kommer att belastas med ca 350N från arbetsstycket 

och dubbens egenvikt, har linjärstyrningarna en säkerhetsfaktor på 16 eller 
1

16
 av 

maxbelastningen. 

En FEM-analys gjordes för att utröna i fall konstruktionen kommer att hålla för den 

tänkta belastningen, samt för att se var det finns störst kraftpåkänning. Analysen 

gjordes i Solidworks FEM-modul, där positioneras krafters storlek och riktning och 

vart modellen är inspänd. Programmet beräknar sedan spänningarna och hur modellen 

rör sig vid belastning, detta visas i modellen som färgfält där röda markeringar visar 

de svagaste punkterna. Samtidigt beräknas modellens Factor Of Safety, där 1 FOS 

betyder att modellen klarar lika stor belastning som de maximala krafterna man 

specificerat i analysen. Resultatet av analysen gav faktor 10 i säkerhet, vilket betyder 

att modellen klarar 10 gånger mer kraft än vad den belastas med. Det är väldigt 

överdimensionerat för dess tillämpning, då man normalt vill ha en faktor mellan 2 och 

3 i säkerhet. Duroc valde att behålla dimensioneringen då den robusthet som detta 

medförde övervägde viktbesparingen. (Resultaten kan ses i bilaga 3.) 
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4. RESULTAT 
I denna del följer de resultat och konstruktioner som utförts under examensarbetet.  

Här  beskrivs bakgrunden till konstruktionen och även data kring de olika 

komponenterna. 

 

 
Figur 4.1 Produkten i sin helhet.  

 

4.1 Underrede till dubbdocka 

Produkten i sig är ett underrede som utnyttjar den befintliga dubbdockan, den ställs ner 

i vaggan som går mellan linjärstyrningarna. Hela underredet bultas sedan ner i 

precisionsgolvet, detta medför att dubben kan endast röra sig i z-led som förenklar 

processen att byta axellängder avsevärt. Underredet består av följande komponenter. 

 

Komponentlista 

Benämning Material Antal Övrig information 

Fyrkantsprofil 

50x50x5 

6063-T6 Aluminium 2 Grundstommen där 

linjärstyrningar sitter. 

Plattjärn 40x5 6063-T6 Aluminium 2 Fäster i hop 

fyrkantsprofilerna. 

Linjärstyrning

ar 

--------------------------

--- 

2 Miniatyrlinjärstyrnin

gar 

Klämelement --------------------------

--- 

2 Låser vaggan i en 

position 

Vagga, 5mm 

plåt 

S355j2 plåt --------------------------

--- 

Består av flera 

laserskurna plåtdelar 

Skyddskåpa, 

1mm plåt 

S235JR 2 Laserskuren och 

bockad plåt 
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4.2 Beskrivning av delkomponenter 

Här närmast i ordningen följer en genomgång utav de olika delkomponenterna och 

dess funktion. 

 

4.2.1 Linjärstyrning 
Linjärstyrningen består utav en metallskena som har två stycken kullagrade vagnar 

vilka kan skjutas hela skenans längd.[Figur 4.2] Styrningen är dammtätad och har 

inbyggda smörjnipplar, vilket applikationen kräver. Precisionen för parallellstyrning är 

20µm, vilket är den sämsta toleransen för modellfamiljen men ger i stället en 

lättglidande vagn. Då toleransen för kast är ± 0.5mm i maskinen är linjärstyrningarnas 

tolerans extremt överdimensionerade.  

Styrningarna klarar 3810N i dynamiskbelastning och 5590N i statisk belastning, då 

belastningen på dubbdockan max kommer att vara ca 1000N är även detta 

dimensionerat med god marginal.[11], [Figur 4.3] 

 

 

 
Figur 4.2 Linjärstyrning med fyrkantsprofil 
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Figur 4.3 Specifikationer för linjärstyrning MR15MN 

 

För att kunna låsa linjärstyrningarna vid en punkt i z-led valdes ett klämelement från 

samma företag. Dessa klämmer åt runt skenan när operatören vrider handtaget och 

säkerställer därmed att vaggan inte kommer att röra sig. [Figur4.3.1] 

 

 
Figur 4.3.1 Klämelement från Rollco. 
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4.2.2 Chassi 

Till chassit stod materialvalet mellan konstruktionsstål och aluminium, där aluminium 

valdes för att hålla vikten på produkten låg. Detta på grund utav ett av kraven som var 

att den skulle gå att lyfta för hand eller med telfer. Då Duroc kör enstycks eller 

småserietillverkning sker omställning för andra projekt ofta, därför måste produkten 

vara smidig att flytta. Aluminium har tillräckligt hög hållfasthet för ändamålet då 

bottenskenorna ej utsätts för höga belastningar. Utöver valet av material, är storleken 

på fyrkantsprofilen godtyckligt vald med hållfasthet och godstjocklek som parametrar. 

Godstjockleken behövde vara lagom tjock för att borrning och gängning av skruvhål 

enkelt kunde verkställas. En fyrkantsprofil av stål med 5mm godstjocklek skulle bli 

allt för tung för ändamålet. Plattjärnen som går emellan fyrkantsprofilerna har som 

enda uppgift att knyta samman profilerna och samtidigt fästa dem i golvet. Dessa 

kommer att bultas ihop med fyrkantprofilerna.   [Figur 4.4] 

 

 
Figur 4.4 Chassit med monterade linjärstyrningar. 
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4.2.3 Vaggan 
Vaggan består utav flera delar av 5mm stålplåt dessa är hopsvetsade med varandra 

med hjälp utav klackar och slitsar för att minska drag och tryckspänningar vid 

svetsning.[Figur 4.6 och 4.7] Anledningen för att det valdes plåt framför aluminium 

beror på att plåt har betydligt högre böjmotstånd. Konstruktionen får en högre vikt i 

jämförelse med aluminium. Aluminiumplåten blir istället mycket tjockare och är 

därför mer svårhanterad vid bockning vilket medförde att den högre vikten kunde 

förbises. Totalt kommer hela underdelen till dubbdockan väga 16kg enligt solidworks, 

detta är en klart godkänd vikt enligt uppdragsgivaren. 

 

Figur 4.5 Hela vaggan hopmonterad 
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Figur 4.6 Vaggan utan sidor med svetsklackarna 

 

 

 

Figur 4.7 Slitsarna där klackarna skall gå in, en tolerans på 2 tiondelar har lämnats för 

frigång 
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I figur 4.8, 4.9 och 4.10 ses förstärkningsribborna och dess korrelerande hål i vaggan, 

dessa är konstruerade mot att böjning i x-led inte sker. Även här används klackar i 

plåten för att minska på spänningarna vid svetsning. 

 

 

 
Figur 4.8 Ribborna monterade på vaggan 

 

 

 

 

 

 
Figur 4.9 Ribba med svetsklackarna 
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Figur 4.10 Hålen som svetsklackarna från ribban skall gå in i 
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4.2.4 Skyddskåpa 
Då processen i lasercellen använder sig utav fint metallpulver orsakar det stora 

problem med kullagerbaserade produkter. Detta löstes genom att sätta en skyddskåpa 

över linjärstyrningarna, samt att det kommer att sitta borstlister över öppningen för att 

metallpulvret inte skall kunna komma in. Pulvret är tungt i förhållande till luften, det 

dammar inte utan faller bara tvärt ner, därför kommer borstarna i kombination med 

rengöring, säkerställa att linjärstyrningen inte skär ihop. [figur 4.11, 4.12, 4.13 ] 

 

Figur 4.11 Linjärstyrningen utan skyddskåpa. 

 

Figur 4.12 Skyddskåpan omonterad  
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Figur 4.13 Öppningen som kommer täckas av borstlister. 
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5. SLUTSATSER 
Här kommer jag beskriva några av de problem som har uppstått under 

konstrueringsfasen av projektet. Jag kommer gå in på de problem som varit av stor 

vikt för konstruktionens utseende och funktion. Samt några slutsatser kring 

produktionseffektiviseringen. 

5.1 Användningen av befintlig dubbdocka 

Då Duroc valde att använda den befintliga dubbdockan uppstod problemet att 

underredet ej fick bli för högt. Detta på grund utav att rotationsenheten har en fast 

dubbhöjd och dubbdockan fick ej överstiga denna höjd. Från början var det tänkt att 

använda en större linjärenhet som man helt sonika monterade under dubbdockan, men 

detta gjorde att dubbhöjden blev för hög. Därför fick jag söka en annan lösning som ej 

överskred dubbhöjden, men som var fortfarande lätt att tillverka och billig att bygga. 

Lösningen fick bli en vagga som var uppspänd mellan två mindre linjärstyrningar, 

denna konstruktion ger en låg monteringshöjd och en enkel konstruktion. Trots att 

denna konstruktion innehåller två stycken linjärstyrningar, är kostnaden lägre än med 

en stor. 

5.2 Dammtätning 

Ett annat problem som det gick mycket tid till att lösa var dammproblemen. Jag har 

tidigare arbetat på Duroc, och har god kännedom om vad dammpartiklar kan 

åstadkomma komponenter som kullager och chuckar. Därför visste jag redan från 

början vikten av att skydda linjärstyrningar, då de är projektets dyraste komponent. 

Lösningen blev att bygga en kåpa i plåt som gick över styrningarna, samt att täta 

öppningen mot vaggan med hjälp utav borstlister. Dessa borstlister har jag tidigare 

erfarenheter från och de fungerar mycket bra som tätning mot partiklar. Metallpulvret 

har dessutom ingen hastighet när det faller, vilket medför att det är lätt att hålla undan. 

En annan konstruktion som jag tittade på var att använda luftknivar vid öppningen, de 

är särdeles effektiva mot metallpulvret och används i andra applikationer hos Duroc. 

Men jag ansåg att det blir mycket billigare och bättre med en passiv lösning som 

borstlist, detta pga. att dubbdockan ej kommer att röra sig när lasern kör. 
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5.3 Produktionseffektivisering  

På grund av tidigare arbete hos Duroc AB,  har jag god kännedom om vad som är 

slöseri i produktionen och den största boven är i detta fall ställtiden. Därför var det 

enkelt att utifrån lean komma fram till vad som behöver åtgärdas i form av slöseri, och 

vart behovet för åtgärder var störst. Det är viktigt att se vad som är värdeadderande 

och vad som betraktas som slöseri, speciellt när man har ett litet företag med små 

marginaler. Ställtiden i lasercellen kan i vissa fall vara flera gånger större än körtiden, 

detta beror ofta på att man måste göra speciallösningar vid uppställningen av 

tillverkningsmaterialet. Här är det viktigt att hitta lösningar som på långsikt reducerar 

ställtiden och som kan användas flera gånger om. När man har ett företag som Duroc 

där man i vissa fall har enstyckstillverkning, är det svårt att tillverka jiggar för alla 

tänkbara produkter, detta pga. att ibland återkommer inte samma produkt igen. Därför 

anser jag det vara viktigt att åtgärda dubbdockan då den används till merparten av 

Durocs produkter. Vilket gör att den i nuläget viktigaste åtgärden för att minska 

slöseriet, är att tillverka underredet till dubbdockan.
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Borstlisterna som skall förhindra dammintrång. 
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Bilaga 3 
 
Här visas resultatet från beräkningarna. 

 

Beräkning av linjärstyrningarnas belastning. 

 

 
 

Denna bild visar belastningsfallet för dubbdockan. En jämnfördelad last som är 

inspänd vid sina ändar. Lasten Q sätts till 1000N vilket är maxlasten som Duroc kör i 

laserstationen. Stöden utsätts för en last på 
1000

2
= 500𝑁 var. För att räkna ut 

belastningen på linjärstyrningarna räknas även dubbens egenvikt på 20kg in, det ger en 

total belastning av 700N på linjärstyrningarna. Lasten fördelas jämnt mellan 

styrningarna 
700

2
= 350𝑁. Enligt specifikation klarar linjärstyrningen en 

statiskbelastning på 5590N, vilket betyder att styrningarna har en säkerhetsfaktor på 
5590

350
=  15,97 ≈ 

1

16
 av maxbelastningen. 
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Fem-analys 

 

 
 

I denna bild visas nedböjningen av vaggan vid 100kgs statiskbelastning och utbredd 

last. Reslutatet visar att störst nedböjning erhålls i mitten av vaggan och uppgår till 

0,065mm. 
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Här visas en säkerhetsfaktorberäkning, där ses utsatta områden som rödmarkerade. 

Här är filtreringen satt till FOS = 10 och inga röda områden visas.  
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I denna visualisering är filtreringen satt till FOS = 20, då ses rödmarkerade områden 

som ligger över materialets brottgräns. 
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I ovanstående bild visar en Von Mises spänningsberäkning med 1000N utbredd last. I 

skalan till höger visas resultatet i N/mm2 eller MPa. 


