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Sammanfattning
Den här rapporten beskriver hur en sprutpump har utvecklats på Q-linea AB i
Uppsala science park, som ett examensarbete på Uppsala universitet. Syftet med
sprutpumpen är att den skall ersätta befintliga pumpar som är monterade i ett av
Q-lineas doseringsinstrument. Anledningen till att pumparna byts ut är att de är
stora och tunga. Därmed blev uppgiften att konstruera en mindre och lättare
sprutpump.
Målet efter projektets avslut var att ha en prototyp av konstruktionen som
uppfyllde det mekaniska kraven som ställdes, krav som lyckades uppfyllas.
I rapporten kan arbetsgången följas från framtagning av kravspecifikation,
identifiering av komponenter, skissande av olika koncept idéer till det slutgiltiga
resultatet och testet av prototypen. Rapporten innehåller också en teoridel som
kortfattat beskriver det olika delar som användes. Den avslutas med en analys av
vad som är speciellt bra eller saker som kunde gjorts annorlunda under arbetets
gång.
Resultatet var mycket tillfredställande då många punkter i kravspecifikationen
uppfylldes och även överträffades i positivt bemärkelse. Sprutpumpen klarar av
att dimensionera högre volymer med högre hastigheter än planerat, samtidigt som
den har en hög upplösning vilket gör att pumpen kan dimensionera med ett
konstant icke pulserande flöde vid låga volymer av vätska.

Nyckelord: Linjär positionering, rotations positionering, mekaniskt moment,
upplösning, dosering
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1 Inledning
1.1 Bakgrund till projektet
Q-linea är ett litet företag beläget i Uppsala som jobbar med att ta fram ett
analysinstrument för detektion av mikroorganismer. Instrumentet består av två delar,
en detektionsenhet och en som preparerar proverna. Nu arbetas det med att ta fram en
prototyp för provpreppareringsdelen. I denna del ingår det två sprutpumpar som är
stora och tunga och eftersom storleken och vikten är av betydande faktor så är dessa
pumpar inte optimala för instrumentet. Därför vill Q-linea ta fram en prototyp av en
mindre och lättare sprutpump.

Figur 1.1 Sprutan som konstruktionen anpassas efter

1.2 Problembeskrivning och mål
Syftet med detta projekt är att det finns ett behov av sprutpumpar som inte finns på
marknaden, sprutpumpar som är små och lätta men fortfarande uppfyller de ställda
kraven. Produkten är till en början tänkt att vara en ingående komponent i Q-lineas
instrument, men kommer även att användas i andra tillämpningar då vikt och volym
på sprutpumpen är av betydelse.
Projektuppgiften är att konstruera en sprutpump som uppfyller ställda krav med så
liten vikt och volym som möjligt. Avgränsningen som finns är det befintliga standard
sprutorna som kommer att användas, det kommer alltså inte att konstrueras några
egna sprutor eftersom det redan finns på marknaden i omfattande utbud, därför
kommer produkten att konstrueras efter flera redan befintlig spruta. Det sätter en
begränsning för hur pumpens konstruktion kan byggas eftersom pumpen måste
konstrueras så att den passar till det sprutor med olika volymer som kommer att
användas. (Se figur 1.1)
En annan avgränsning är sensor enheterna, dessa kommer att göras provisoriskt,
enbart för att kunna testa andra delar av prototypen. Detta för att det inte kommer
finnas tid att konstruera och tillverka sensorenheterna innan projekttiden är slut. Den
typ av sensorer som kommer att användas beskrivas i rapporten. Målet efter
projektets slut är att det ska finnas en fungerande prototyp som är testad enligt
kraven i kravspecifikationen.
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1.3 Metod
För att kunna ta fram denna produkt startade arbetet med att intervjua Q-lineas
personal, som har insikt i vilka krav som sprutpumpen ska uppfylla, samt en
undersökning om redan befintliga pumpar på marknaden har för precision och
kapacitet. Sedan kommer research efter standardkomponenter som gör det möjligt för
pumpen att uppfylla ställda krav att göras. När dessa komponenter finns så kommer
konstruktionen av pumpen att byggas efter ingående komponenter, allt för att
minimera upptagande volym och vikt.
När konstruktionen var klar tillverkades och beställdes delar. Vart eftersom delar
blev klara tog prototypen form och testas sedan om den uppfyllde
kravspecifikationen som har tagits fram.
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2 Genomförande av projektet
2.1 Beskrivning av sprutpump
En sprutpump är en maskin som med en kontrollerad rörelse kan dosera en vätska till
och från olika stationer. Den ska till exempel kunna dosera så lite som 5µL på fem
minuter med ett kontinuerligt flöde, vilket ger ett högt krav på upplösningen som
sprutan pressas med. Den bör även klara av att pressa en större volym vätska på
kortare tid, till exempel 1mL på 4 sekunder.
Sprutpumpen bör kunna förses med olika sprutor eftersom det finns olika behov för
vilka volymer som ska doseras. (Se Figur 1.2) [1] Eftersom det vid analysering av
olika vätskor kan vara av mycket stor vikt att rätta volymer doseras så krävs det att
den flödesgivande delen är kontrollerad så att ett fel snabbt kan upptäckas. Det gäller
även riktningen av flödet, ventilen måste vara rätt inställd hela tiden för att
doseringen och upptagningen av en ny fluid ska ske från och till rätt källor.
I sammanhangen där pumpen kommer att tillämpas är precisionen för dosering av
högsta betydelse, det gör att pumpen måste uppfylla visa krav när det gäller
upplösningen vid doseringen och den spädande effekten som kan uppstå när olika
fluider blandas på grund av dödvolymen som finns i ventilen.( Dödvolymen är den
volym som finns inuti en ventil, den volym vätska som inte kommer att kunna
reduceras mellan olika portar, den volym som kommer kunna vara bidragande till
utspädning)
En hög upplösning är viktig för att kunna dosera med ett konstant icke pulserande
flöde, att kunna göra det ger möjlighet till hög precision för små doseringsvolymer.
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Det finns olika tillämningar för sprutpumpar. En del används hos bioteknikföretag
för forskning, de kan användas i analysutrustning där det är dosering av vätskan som
ska analyseras och dessa kan också användas vid dosering av läkemedel när detta ska
ske kontinuerligt under en längre tid. Det finns därmed olika former och utförande
för dessa pumpar, men de kan delas in i två kategorier. Den första är de pumpar som
används för att dosera läkemedel och det andra de som används vid forskning och
analysering. Den senare typen är vad som behandlas i denna rapport.[2]

Figur 2.1 Principen för en sprutpump.

2.2 Kravspecifikation
Genom studerande av redan befintliga sprutpumpar som finns på marknaden och
diskussioner med Q-linea personal så togs en kravspecifikation fram, [8] denna
specifikation innehåller mekaniska krav som ska uppfyllas samt kontroll av
händelser i pumpen:
Presslängd

30mm

Sprut dimensioner

50μL, 100μL, 250μL, 500μL, 1.0mL

Justeringstid ventil

≤750ms mellan närliggande portar

Position ventil

Positions sensorer

Position Spruta

Positions sensorer

Upplösning

>3000 normal steg, >24000mikro steg

Hastighet

Full rörelse på ≤5 sekunder
5

Storlek

Minsta möjliga

Vikt

Minsta möjliga (Önskemål runt 300-400g)

Dödvolym

<10µL

2.3 Komponentidentifiering
Standardkomponenter som ingår i produkten har identifierats genom undersökning
av vad ett större antal leverantörer och tillverkare har att erbjuda, samt om dessa
komponenter uppfyller de krav som kommer att ställas på dem gällande olika
faktorer.

2.3.1 Flödeskontrollering
Valet av motor för att utföra en linjär pressande rörelse har utgått från att 1 mL
vätska ska pressas genom en spruta som är 30 mm lång inom 4 sekunder.
Upplösningen är av största betydelse så det är därför viktigt att den ska kunna ta så
många steg som möjligt under denna rörelse. Sen var vikten och storleken en stor
faktor som avgjorde valet av motor. Eftersom upplösningen är av stor betydelse så är
komponenter som kan erbjuda en hög upplösning ett självklart alternativ. Det
komponenter som kan göra det och är aktuella är:




Piezo motor
Linjär stegmotor
Stegmotor med remtransmission

Efter studerande av dessa olika alternativ gav slutsatsen att stegmotorn är bättre i alla
avseenden, den kan pressa snabbare, med fler steg och med en högre kraft. Valet
mellan en linjär stegmotor och stegmotor med remtransmission föll sedan till att bli
linjär eftersom antalet komponenter då reduceras samt att plats sparas. Den
stegmotorn som valdes har en roterande skruv för att skapa den linjära rörelsen. (Se
bilaga 3)
Denna motor i produkten med tillhörande stigning på den linjära skruven ger en
möjlighet till att pressa den linjära sträckan på 30mm inom 4 sekunder med en
upplösning av 10000 vanliga steg och 80000 mikrostek. (Ett vanligt steg i en
stegmotor kan delas upp i mikrosteg genom elektroniken, detta görs genom
spänningssättning av olika poler med olika styrka. Har två närliggande poler samma
styrka så blir steget ett halv vanligt steg osv)
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2.3.2 Linjär styrning
För att styra den linjära rörelsen behövs det någon form av linjär styrning.
Alternativen för att göra det är många, de alternativ som har granskats är styrning via
linjär räls, linjär stång, POM (Acetal copolymer) eller Teflon riktskenor eller att
belägga aluminiumprofilen med Tufram.
Alternativet som används var beläggning av aluminiumprofiler med Tufram. Det
valdes eftersom det reducerar antalet ingående komponenter, svårigheter för exakt
och bra montering samt att beläggningen erbjuder låg friktionskoefficient mot POM
(Acetal copolymer) vilket är bra eftersom materialet som kommer att glida emot är
av POM. (För mer ingående förklaring av Tufram se avsnitt 3.5)

2.3.3 Val av ventil för reglering av flöde
För kontrollen och regleringen av flödets riktning är dödvolymen inom ventilen och
hastigheten för reglering från en port till en annan två viktiga faktorer. Problemet
med ventilerna på befintliga pumpar på marknaden är att det kan bildas kristaller när
vätskorna som pressa genom torkar, detta kan göra att en ventil kärvar vid starten
efter en tids stillastående. För att då kunna dra runt en roterande ventil krävs det ett
större moment kring ca 0.35Nm vilket kommer från befintliga motorer som driver
ventilerna maxmoment. För att kunna få det momentet krävs det en stor stegmotor
vilket inte är aktuellt eftersom vikten och volymen är av stor betydelse.

Därför undersöktes olika alternativ till denna ventil med den stora stegmotorn. Det
alternativ som undersöktes var att växla ned en stegmotor, piezo motor, ventil som
styrs av en solenoid samt att konstruera en egen ventil som inte kräver samma
moment. Studien av dessa alternativ gav resultatet:

Solenoidventil
Det finns inte möjlighet att bygga dessa ventiler med tillräckligt liten
dödvolym för att det ska vara aktuellt i detta fall. Den solenoidventil
med minst dödvolym på marknaden har en volym av 25µL.
Att det kan bildas kristaller i fluiderna som används ger en risk för att
det gummimembran som finns i dessa solenoidventiler kan ta skada och
funktionen försämras.
Egen ventil
Att konstruera en egen ventil skulle kunna vara ett aktuellt alternativ,
men möjligheterna till att reducera vare sig dödvolymen eller det
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krävande momentet vid kristallbildningen ansågs minimala och inte
lönsamma eftersom det redan finns fungerande ventiler att tillgå på
marknaden.
Piezomotor
Undersökningen av möjligheten till en roterande piezomotor gav
resultatet att dessa är små och lätta, samt att de klarar av att ge ett
vridmoment som är tillräckligt. Problemet ligger istället här i att dess
rotationshastighet är så långsam att det skulle ta 4 sekunder för
justering från en port på ventilen till en annan vilket är för lång tid.
Nedväxling av stegmotorn
Undersökningen av detta alternativ gav resultatet att detta var det bästa
alternativet och det som senare också valdes. Alternativet ger en
möjlighet till ett högt moment med tillräcklig rotationshastighet för att
hinna justera ventilen inom <0.75 sekunder. Denna lösning var även
den mest kompakta och lätta för flödesjustering. Med detta alternativ
kan redan befintliga ventiler på marknaden användas vilket är en fördel
då egna ventiler inte behöver konstrueras och tillverkas. (Information
om stegmotor och växel se avsnitt 3.1 respektive 3.2)
Alternativet som valdes var nedväxling av stegmotor. (Stegmotorn med tillhörande
planetväxellåda som användes kan ses i bilaga Faulhaber motor respektive bilaga
Faulhaber växellåda)
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2.4 Sensorer
2.4.1 Kontroll av ventilens position
Det är viktigt att ventilen positioneras rätt, därför måste det finnas en sensor som
identifierar positionen. Antingen måste det vara någon form av absolut encoder eller
en inkrementell encoder med ett hemmaläge. Det olika alternativ som undersöktes
var att ha en roterande encoder med cirkelskiva eller att använda sig av en magnetisk
encoder. På grund av att produkten ska komprimeras så mycket som möjligt så gav
studier av de olika metodernas resultat att den magnetiska encodern är den bästa och
enda möjliga komponenten för identifieringen av positionen eftersom en encoder
skiva inte skulle få platts med tillräcklig upplösning. (Se avsnitt 3.4.1 Roterande
magnetsensor)

2.4.2 Kontroll av flödets linjära rörelse
För identifiering av den linjära rörelsen som pressar sprutan krävs det minst lika bra
stegupplösning som motorn har i steg. Annars försvinner funktionen med att ha
många steg, om det ändå inte kan kontrolleras. För att få fram det bäst lämpade
alternativ har olika sensorer undersökts. Även här är platsbrist ett faktum, vilket
också blir en begränsning. Dessa begräsningar i utrymme och kravet på upplösningen
har gett resultatet att bara ett alternativ har kunna identifieras. Alternativet bygger på
linjära magnetiska pulser. (Se avsnitt 3.4.2 Linjär magnetsensor)
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3 Standardkomponenter
3.1 Stegmotor
Den heter stegmotor av anledningen att den tar x antal steg varje roterande varv.
Teknologin hos stegmotorn ligger i att den omvandlar digitala pulser till en
inkrementell rotation av motorns axel. Antalet steg som motorn genererar är
beroende av det genererade pulserna samt att hastigheten är beroende av pulsernas
frekvens. Dessa pulser påverkar en logikkrets eller kontaktdon, som fungerar som en
fördelardosa där varje puls omvandlas till en ström i respektive motorlindning. (Se
principskiss figur 3.1)[3]
Olika stegmotorer kan ha olika antal steg per varv beroende på uppbyggnad. Till
exempel så kan en motor ha 200 steg/varv vilket då ger en stegvinkel på 1.8°. Det
som avgör antalet steg är antalet tänder, antalet rotorpoler och antalet faser.
Stegmotorns användningsområde är stort och kan användas i allt från en skrivare till
datorn till automationsutrustning i industrin samt i satelliter för positionering av
solpaneler. [3][4]
Fördelar
 Hållmoment i stillestånd
 Inga ackumulerade vinkelfel
 Högt vridmoment
 Kan inte överbelastas mekaniskt
 Enkel att styra
Nackdelar
 Känslig för yttre tröghetsmoment
 Kan tappa steg utan förvarning
 Inget extra startmoment
 Högt ljud
 Tappar moment med ökad hastighet

Figur 3.1 Stegmotor, principskiss
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3.2 Växlar
För att kunna använda små stegmotorer men ända få ut ett tillräckligt moment kan en
nedväxling av motorn utföras. Nedväxling av motorn innebär att varvtalet reduceras
efter en växel och därmed kan ett högre moment utvinnas. Hänsyn måste dock tas till
att en växellåda har en verkningsgrad, vilket innebär att effekt går förlorad med
transmissionen. Det kan röra sig om höga procentsatser så detta måste tas med i
beräkningar vid val av motor och växel. Viktigt är också att ta hänsyn till glapp som
kan uppstå i en växellåda. Med glapp menas att motorn kan vara stillastående
medans axeln efter växellådan kan gå att röra ett antal grader. Detta kan få stora
konsekvenser om positionen är av vikt samt att det inte finns någon lägeskonstroll
efter växlingen eftersom feldoseringar kan uppstå utan att det uppmärksammas.

3.2.1 Planetväxel
Planetväxel är ett transmissionssystem sammansatt av olika element. Det är en vanlig
form av kugghjulssammansättning. Den kan bestå av ett eller flera planethjul eller
sattelithjul som roterar runt ett centralt kugghjul som kallas ett inre solhjul. Det
måste också bestå av ett yttre drev som kan liknas med en kuggring. Fördelarna med
planetväxlar är att de kan uppnå ett högt moment med ett lågt glapp i en liten
kompakt förpackning, dessa växlar kan också klara höga radiella och axiella
spänningar. [4][5]
Den röda markeringen i figur 3.2 visar ingående respektive utgående axels
förskjutning i förhållande till varandra. Det stora röda hjulet är kuggringen, de blå är
planethjul och det gula är solhjulet.

Figur 3.2 Planetväxel princip

3.3 Linjärsskruv
När en linjär rörelse från en motor är att önska kan en motor med ingående linjär
skruv användas. Dess funktion är att det sitter en skruv med önskad stigning
fastmonterad i en mutter i motorn, figur 3.3. När motorn roterar skapas en skruvande
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rörelse och en linjär förskjutning av önskad part i ett system kan utföras. Det behöver
dock inte vara så att skruven är monterad direkt i motorn, istället kan den roterande
kraften överföras till skruven via till exempel en remväxel. Metoden som ska
användas avgörs av den aktuella situationen. [6]

Figur 3.3 Linjärskruv

3.4 Encoder Sensorer
Både det linjära och roterande encodersystemet är känsligt för monteringen. Chippet
måste placeras mycket nära magneten eller magnetremsan för att uppnå tillräckligt
hög noggrannhet. Det är också viktigt att det är centrerade i förhållande till varandra,
om inte kan fel även uppstå på grund av det.
När dessa sensorer är monterade är det viktigt att det utförs en kalibrering. Det är
viktigt eftersom elektroniken måste veta hur många steg från hemmaläget respektive
ändposition/position ligger.

3.4.1 Roterande magnetsensor
Ett roterande magnetiskt encodersystem består av ett elektroniskt chip som känner av
ett magnetfälts olika flödesriktningar samt en roterande magnet med en sydrespektive nordpol, figur 3.4. När magneten roterar skapas olika riktningar på det
magnetiska flödet i förhållande till mottagarens position. Det är detta som
mottagaren avläser och kan få ut en exakt vinkelposition från, som kan ha så lite som
0.36° steg. Dessa är mycket användbara där positionering med noggrannhet är ett
krav. [7]

Figur 3.4 Roterande encodersystem
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3.4.2 Linjär magnetsensor
Ett linjärt system har en något annan princip, den känner styrkan av ett magnetfält
mellan olika polers start och slut för att avgöra vilken position på magnetremsan som
mottagaren befinner sig. (Se figur 3.5)
Det finns också möjlighet till att använda dessa med ett hemmaläge, eftersom att
mottagaren känner av att det inte finns någon ytterligare pol i slutet av
magnetremsan. Detta gör att det inte behövs någon ytterligare ändlägesgivare.
Precisionen är mycket hög och felet i dessa system är enbart några få µm.
Upplösningen som kan erhållas vid denna typ av sensorkontroll är 0,488µm, vilket
gör att precisionen i positionen blir mycket hög. [7]

Figur 3.5 Linjärt encoder system

3.5 Tufram
Tufram är en ytomvandlingsprocess som i kombination med flourplastbeläggning ger
aluminiumytor nya egenskaper såsom nötningsbeständighet, hög hårdhet, god
korrosionsbeständighet och förbättrade glidegenskaper.
Materialet kan uppnå högre nötningsbeständighet än andra material eftersom
byggstenarna som hårdanodiseringsskiktet är byggt av har mycket hög hårdhet, upp
till 1500 HV. De flourplaster och andra organiska material som används vid
beläggning och impregnering vid Tufram behandling ger en unik kombination av
permanentsmörjning och slitstyrka. Den största fördelen är att skillnaden mellan
statisk och dynamisk friktion är mycket liten. Ett Tufram skikt bygger 50-100 µm
beroende på aluminium legering. (Se figur 3.6-3.7)[8]
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Figur 3.6 Principbild för uppbyggnaden hos ett Tufram -skikt

Figur 3.7 Skikt fördelning, dimensionstillväxten blir 35-50% av Tufram skiktet
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4 Konstruktionsalternativ
Första momentet i att ta fram en eventuell lösning var att skissa på fyra olika idéer på
tänkbara konstruktioner (figur 4.1). Efter dem gjordes en analys (tabell 4.1) där föroch nackdelar med respektive konstruktion lyftes fram. När för- och nackdelarna
med respektive konstruktion var identifierade gjordes tre nya skisser (figur 4.2) med
de föregående skissernas fördelar. Dessa skisser är snarlika vissa av det gamla men
är gjorda skalenligt och tar hänsyn till sprutsorten som pumpen konstrueras efter.

4.1 Konstruktionsskisser omgång 1
Skiss 1

Den linjära komprimeringen av sprutan sker genom transmission av
momentet genom remdrift. Denna lösning styrs av ett linjärlager. I idén sitter
enheten för justering av ventilen rakt ovanför transmissionen.

Skiss 2

Den komprimerande rörelsen styrs i detta koncept av en stegmotor som har
en genomgående extern linjärskruv, det innebär att motorn med pressande
arm rör sig upp och ned tillsammans. Även detta styr av ett linjärlager men
har istället för en rakt utstående drivenhet till ventilen en vinklad växel för
att reducera upptagande volym.

Skiss 3

Linjärmotorn är i detta koncept fast monterad under ventil enheten, även
här består styrningen av ett linjärlager.

Skiss 4

Denna skiss skiljer sig från skiss 2 genom att det istället för ett linjärlager
istället finns två. Samt att enheten för montering av ventilen i detta fall är
rakt utstående. En negativ sak med denna idé är att de två linjärlagern kan
arbeta emot varandra om inte dessa är monterade med hög precision.
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Figur 4.1 Skisser omgång 1

Tabell 4.1 Analysering av för- respektive nackdelar

Styrka

Svaghet

Möjligheter
Hot

1
Låg vibration efter
som mekaniska
kraften överförs
via en rem
Låg höjd
Stor plats
Fler komponenter
Vikt

2
Kompakt
Mindre
precision
montering
Enkel
Mer djup

3

4
Kompakt i
djupled

Hög höjd

Hög precision
på styr led
Hög och bred
Högre vikt

Vibration

Vibration

Vibration

Utväxling
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Av det tre senare skisserna (figur 4.2) så blev det skiss nummer 7 som blev aktuell
eftersom denna bidrar med största fördelarna när det gäller upptagande av plats, vikt
och den mekanisk konstruktion.
Den största bidragande faktorn till att alternativ 7 valdes var för att den ger en
minimering av djupen på produkten i jämförelse med de andra alternativen.
Den valda slutgiltiga skissen är grunden till konstruktionen av den slutgiltiga
lösningen. Men det är en mängd justeringar som gjorts efterhand i CAD-modellen för
att konstruktionen ska bli den mest fördelaktiga ur vikt och storlekssynpunkt. Samt
erhålla de optimala mekaniska egenskaperna som uppfyller de ställda kraven.
Det har under konstruerandets gång upptäckts bättre alternativ för att lösa vissa bitar,
dessa har då justerats till dess fördel för att sedan kanske konstrueras om igen
beroende på att andra faktorer spelat in och gjort att det antingen inte fungerat eller
att en ny bättre idé dykt upp som konstruerats efter.

4.2 Konstruktionsskisser omgång 2
Skiss 5

I den fortsatta skissningen gjordes denna med en modulenhet till ventilen
som kunna justeras. Så att det skulle vara lätta att variera pumpen efter
behov. Den finns till exempel möjlighet att antagligen använda en
motordriven ventil, solenoidventil eller bara ha en enkel ut/ingång för att
suga upp på ett ställe och sedan flytta uppsugningen positionen och dosera
på något annan position. I övrigt så används i denna idé en fast monterad
linjär stegmotor samt ett linjärlager.

Skiss 6

Skillnaden mellan skiss 5 och 6 är att den senare inte är uppbyggd av någon
modul enhet. Samt konstruktionen av den omslutande ramen. Denna är
varierad för att kolla hur opponering av materiel kan ske.

Skiss 7

I denna skiss har ventil lösningen från skiss 2 och linjära lösningen för
komprimeringen av sprutan från skiss 3 används. Den har en motor som via
en vinkelväxel driver ventilen samt en fast monterad linjärskruvs motor som
komprimerar sprutan med hjälp av ett linjärlager för att rikta rörelsen.
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Figur 4.2 Skisser omgång 2, förbättringar av skissomgång 1
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5 Lösning och resultat
Konstruktionens resultat har måtten som figur 11 visar och ser i verkligheten ut som
figur 5.2-5.4 illustrerar.

Figur 5.1 Yttre mått i mm av produkten
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Figur 5.2

Konstruktionens vikt är så liten som 150 g, vilket kan jämföras med befintliga
pumpar i doseringsinstrumentet vars vikt är 824g. Dock så kommer det att tillkomma
elektronik som inte är med i beräkningarna för vikten i nuläget. Med spekuleringar
kring kretskortets storlek beräknas den slutliga produkten hamna kring 200g vilket är
¼ av befintliga pumpars vikt.

Figur 5.3
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Figur 5.4 Vinkel växel respektive sprutpumpen i jämförelse med den gamla

En positiv sak med denna konstruktion är att den består av två moduler. Den övre
delen som består av ventilen med växlad stegmotor samt den undre som pressar
sprutan.
Den övre delen skulle utan större problem kunna varieras, stegmotorn med ventilen
skulle kunna ersättas med en solenoidventil om dödvolymen inte är av samma
betydelse. Ett större antal andra variationer skulle också kunna utvecklas.
Även den del som pressar sprutan kan varieras efter behov. Den ingående stegmotorn
kan varieras med olika stigning på den linjära skruven. Detta skulle leda till att
upplösningen antingen kan ökas eller minskas eller att hastigheten kan ökas
respektive minskas.
Om produkten blir aktuell i andra sammanhang än i Q-lineas produkter finns
möjligheten till att den kan skräddarsys efter kundernas behov och krav.
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6 Tillverkning
Delar som inte är standardkomponenter och är nykonstruerade kommer antingen att
tillverkas på egen hand med Q-lineas egen fräs eller beställas från lämplig tillverkare.

6.1 Ram
Aluminiumdelar som ingår i produkten kommer att tillverkas i Q-lineas fräs. Det är
fyra parter varav två egentligen skulle ha skickas till Bodycote för beläggning med
Tufram, men på grund av tidsbrist så valdes detta moment bort till prototypen.
Friktionen mot det rena aluminiumet kommer att vara tillräckligt låg för att testerna
av prototypen ska kunna utföras och ge tillfredställande resultat. (Se figur 6.1)
Tillverkningen av dessa delar skedde genom fräsning i en Datron fräs, efter
fräsningen har delarna trumlats för att ta bort skarpa hörn och kanter. Bearbetningen
avslutades med blästring för få en fin yta.

Figur 6.1 Delar till ramen: Fäste ventil, fäste linjärmotor och sidoramar

6.2 Kugghjul
Det ingår två kugghjul i konstruktionen som båda var tänkta att beställas från en
extern tillverkare. Men på grund av den långa ledtiden som alla leverantörer hade
ledde till att standard kugghjul beställdes från Mekanex och sen bearbetades på Qlinea. Dessa kugghjul ska bestå av POM respektive mässing, men eftersom det blir
lättare att bearbeta dessa kugghjul om båda är i POM så blev valet att tillverka dessa
i POM till prototypen. (Se figur 6.2)
Ett av kugghjulen har borrats upp för att få plats med en distansring som ska
minimera hålet för infästningen av kugghjulet på motoraxeln. Först tillverkades
kugghjulet med en M3 gänga för att klämma fast kugghjulet kring motoraxeln, men
när denna sedan skruvades dit blev resultatet att godset för M3 gängan var för klent
och gängorna förstördes. På grund av det gjordes detta kugghjul om med en M4
gänga istället och resultatet blev då bra, gängan håller och kugghjulet sitter på
motorns axel utan att röra sig.
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Det andra kugghjulet är planfräst för att få bort gods av anledningen att kugghjulet
ska passa. Till detta hjul har sedan en liten axel för transmission av kraften till
ventilen tillverkats. Denna axel kommer att fästas i kugghjulet med presspassning
och är också förlängd för att kunna vara fästpunkt för en magnet. Detta för att kunna
utföra kontrollen av ventilens position.

Figur 6.2 Original kugghjul, bearbetat kugghjul för motoraxeln och till ventilen med en axel monterad

6.3 Pressarm
Tillverkningen av pressarmen kommer att ske på Q-linea. Det som är lite
problematiskt är gängor som finns i denna för linjärskruven. Eftersom leverantören
av motorn med gängad stång (Haydon Kerk) använder sig av tum är värdena i mm
något avrundade, detta kan leda till att gängan inte är optimal och större slitage kan
uppstå. Men eftersom denna gänga är av en speciell karaktär som det inte finns några
verktyg för att tillverka har pressarmen tillverkats provisorisk till prototypen.( Se
figur 6.3)
I denna del fästes också sprutans nedre del. Det är viktigt att toleranserna vid
tillverkning av den delen är höga, detta för att oönskade rörelser när sprutan är fäst
kan innebära feldoseringar.
Tillverkningen av pressarmen var problematisk eftersom godset i vissa delar var tunt.
Det fanns inget bra sätt att spänna upp delen på för olika bearbetningens steg utan att
den gick sönder. Efter ett antal test hittades en lösning som innebar att en större
mängd gods behölls för just fastmontering i skruvstället, detta gods kapades sedan
efter full bearbetning enkelt av och delen var lyckad.

Figur 6.3 Pressarmen
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7 Test av prototyp
Testet av prototypen är simpelt och innefattar doseringskrav som ställdes på
konstruktionen. Det vill säga om motorn för ventilen klarar av att vrida ventilen och
inom vilken tid detta lyckas. ( Tabell 1) De andra kraven som fanns har uppfyllts och
är vikten och storlekes minimering, samt konstrollen av funktionerna.
Test görs också för att testa om den linjära stegmotorn klarar av att pressa olika
storlekar på sprutan med olika dimensioner på slangar som kommer att användas
monterade utan att motorn tappar steg, samt vilken hastighet pressningen kan utföras
med beroende på sprutdimensioner. (Tabell 2) Bilder på test se figur 7.1-7.3

Figur 7.1

Tabell 7.1 Ventil

Är momentet högt nog
Tid mellan portar

Ja
0.75 s
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Figur 7.2

Tabell 7.2 Linjär pressning

Sprut storlek
Vilka dimensioner
går att montera
Maximal
presshastighet utan
att steg tappas

50 µL
Ja

100 µL
Ja

250 µL
Ja

500 µL
Ja

1 mL
Ja

2 mL
Ja

3s

3s

3s

3s

4s

4s

Figur 7.3
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8 Analys
För positioneringen av ventilen har både vikten och volymen kunnat reduceras. Detta
är till största delen beroende på att den motor som valts är av dyrare modell samt att
den är nedväxlad. Det valet gör att ventilen inte kommer att kunna justera position
med samma hastighet som tidigare, det på grund av att motorn med växellåda inte
ger tillräckligt moment vid höga varvtal. Men med ett varvtal på 20 varv/min ger
denna lösning ett moment som är mer än tillräckligt samt att hastigheten är snabb
nog.
Lösningen för ventilpositioneringen är lyckad då volymen kraftigt reducerats, mest
positivt ar att vikten som minskas med ca 260 g bara på den delen av konstruktionen.
Lösningen för den linjära komprimeringen av sprutan med en stegmotor med fast
monterad linjärskruv gav mycket tillfredställande resultat. Det positiva med
alternativet som valdes är att antalet komponenter har reducerat och med det så har
också vikt och upptagande volym reducerats. Det valda alternativet gav också
möjligheten till att dosera med mycket hög precision, vilket var en viktig faktor i Qlineas dosringsinstrument.
Valen av motorer var viktiga faktorer för hela konstruktionens utseende och för
uppbyggnad. Sammanfogningen av alla ingående komponenter gjordes att
produktens upptagande volym reducerades, och resultatet är verkligen
tillfredställande då komponenterna är monterade med mycket små marginaler.
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9 Slutsats
Projektets resultat i form av sprutpumpen uppfyller det mekaniska krav som ställdes
enligt kravspecifikationen. Konstruktionen gav också en kraftigt reducerad vikt i
förhållande till föregående pumpar och även lägre vikt än vad som önskats av
företaget.
Den färdiga prototypen är inte exakt som den slutliga produkten är tänkt att vara, det
fattas några moment som inte är utförda och provisoriska lösningar har gjorts istället.
Anledningen till detta är den begränsade tid som projektet pågått.
Vid fortsatt arbete rekommenderas att konstruera den elektronik som ska styra
pumpen, arbeta fram sensorenheterna så detta är fullt fungerande samt att skaffa
verktyg för att kunna tillverka den tänkta gängan som ska finnas i pressarmen. Ett
beslut behövs angående kugghjulen, ska dessa beställas efter ritning eller ska
bearbetade standard kugghjul i plast användas.
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