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Abstract 
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
W-M Alitea utvecklar, tillverkar och marknadsför peristaltiska pumpar. 
 

Detta arbete är utfört i uppdrag av W-M Alitea AB i Stockholm, Sverige av en student som en 
del av kursen HM103X Examensarbete inom konstruktion, grundnivå hos Kungliga Tekniska 

Högskolan (KTH Södertälje). 
 
Arbetet har till övervägande del utförts i W-M Aliteas lokaler under handledning av Jonas 

Hersgren. Handledare från skolan har varit Lars Johansson. 
 

1.2 Problemdefinition 
 
W-M Aliteas utbud av peristaltiska pumpar baseras på ett antal grundkonstruktioner som kan 

anpassas och justeras för att direkt kunna gå in i kundens produktion. 
 

I de fall pumparna ska levereras inställda att hålla ett givet tryck och ett givet flöde, utförs 
anpassningen oftast genom att pumpen körs med slang och media i en simulerad miljö och 
ställs in till rätt flöde och tryck. Dagens testprocess, som inbegriper konfiguration av en 

testrigg, kan vara tidskrävande och kan dessutom ha oönskade effekter som påverkar 
pumpens prestanda. Företaget utvecklar nu en ny pump speciellt inriktad mot medicinska 

applikationer, där förinställt tryck är ofta förekommande. I samband med introduktionen av 
denna pump, Q2 2012, är det önskvärt att hitta en effektiv och tillförlitlig metod att mäta och 
dokumentera vätskeflöde och reaktionskrafter på slangen. Se avsnitt 2 och Fig. 2.1b för att 

förstå vissa förklaringar som ges i detta avsnitt 1 (Inledning). 

1.3 Mål 

 
1. Hitta teknik som kan användas för att utforma en testmetod som kan mäta 

reaktionskrafter på slangen. Mätdata skall sedan användas till att hitta en relation 

mellan reaktionskrafter och flödes- och tryckprestanda. 

 För kraftmätning skall en analys genomföras för att undersöka för- och 

nackdelar med att mäta med motorn vid olika varvtal (dynamisk mätning), 
eller genom att endast vrida rotorn till olika lägen (statisk mätning). 

 

 Mätresultaten skall inte påverkas av slangens dimensioner, utan ge mått på 

pumpens prestanda. 
 

2. Utarbeta minst ett koncept för test av relevant reaktionskraft som påverkar de flödes- 

och tryckprestanda som en pump kan åstadkomma. Utforma konceptet så att 
mätmetodens funktion och användbarhet kan demonstreras. 

 
3.  Verifiera det valda konceptet med praktiska försök. 
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1.4 Projektavgränsning 
 

Konceptet som utvecklas avses främst att användas för W-M Aliteas nya pumpmodell. 

Anpassning till andra pumpar sker endast ifall tiden medger. 

1.5 Kravspecifikation 

 
Eftersom dagens tester tar lång tid är en av de viktigaste delarna i problemet att lösningen 
skall ge en snabbare testprocedur. 

1.5.1 Dynamisk testmetod (mätning med motor i olika varvtal) 

 

Ifall slutsatsen av analysen i avsnitt 2.2.1.1. kommer fram till att dynamisk mätmetod skall 
användas måste konceptet (givare eller material till givare) för kraftmätning vara anpassat till 

dynamisk mätning. Dynamiska mätningar ställer högre krav när det gäller utformning, 
funktion och mätprecision. Där måste nötning, hur snabbt mätvärden skall registreras och hur 

givaren skall sitta för att inte förflytta sig under de varvtal som den skall utstå vid mätningar 
bl.a. beaktas. 

 

Eftersom en pumps varvtal skall varieras vid dynamisk testning måste mätdata kunna 
registreras tillräckligt snabbt för att ge en detaljerad kurva där kraften är en funktion av tiden. 

1.6 Lösningsmetod 
 
Följande punkter behandlar teknik och lösningar till problem som rör peristaltiska 

pumpar 
 

Faktainsamling 

 

 Faktainsamling via internet och litteratur för att hitta information om peristaltiska 

pumpars funktion. 
 

 Samla information om vilka testmetoder konkurrenter använder sig av för test av 
peristaltiska pumpar. 

 

 Sammanställa information om givare för att kunna avgöra deras lämplighet som 

kraftgivare. 
 
Analys 

 

 Studera hur peristaltiska pumpar fungerar för att avgöra var kraft kan mätas. 

 

 Utvärdera vilket av koncepten (framtagna under arbetets gång) som ger flest fördelar. 
 

 Testning 
 

Testresultaten kommer användas för att avgöra hur bra det går att avläsa mätvärden för 

reaktionskrafterna. Detta kommer att avgöra vilket koncept som i slutligen väljs ut för att 
användas som lösning. 
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1.7 Tidsplanering 
Ett dokument med tidsplan och ett annat med en tidsrapport skall göras och följas upp under 

projektets gång för att säkerställa att projektet håller sig inom tidsramarna. I tidsplanen finns 
en planering om hur lång tid varje moment får ta och när saker skall vara färdiga. 

Tidrapporten skall ge information om hur många timmar som avsatts på vad. 
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2 Teori 
 

2.1 Peristaltiska Pumpar 

 

 
Fig. 2.1a Peristaltisk pump utan mothåll. 

 
Peristaltiska pumpar uppfanns av Dr. Michael DeBakey 1932. Användningen är mycket 
omfattande och inte begränsad till industrin. Att pumpen inte kommer i kontakt med det 

medium som skall pumpas är en stor fördel vid hantering av farliga och känsliga ämnen. 
 

I jämförelse med andra tekniker möjliggör peristaltiska pumpar ett noggrannare flöde. En 
annan fördel är att det är enkelt att reparera och underhålla pumpen, och eftersom den består 
av få delar kan slitdelarna snabbt och enkelt att bytas ut. Slangen är mycket enkel att 

installera. 
 

Fig. 2.1b visar vilka delar en typisk peristaltisk pump består av. I fortsättningen kommer 
texten att hänvisa till dessa delar. 
 

 
Fig. 2.1b 

1. Pumpkåpa 2. Rotornav 3. Rotor 4. Rullaxlar 5. Rullar 6. Pumphus  
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7. Rotorlock 8. Slang 9. Hopmonterad Peristaltisk Pump 

2.1.1 Funktion 

 
Peristaltik betyder sammandragning på latin, och namnet peristaltisk pump anspelar på 
pumpens sätt att fungera. Peristaltisk rörelse återfinns som funktion för att transportera blod 

från hjärtat och ut i ådorna. Där arbetar muskler, för att transportera blodet runt i kärlen. 
Denna rörelse förekommer även i flera vitala kroppsfunktioner. Ett annat bra exempel är 

tarmfunktionen och strupen, där musklerna som förkommer runt strup- eller tarmväggen 
transporterar födan med samma peristaltiska funktion. 
 

Den peristaltiska pumpen har en rotor med rullar. Runt om finns ett hölje (även kallat 
pumphus) och ibland även ett tryckblock. Hos pumpar som inte har mothåll (tryckblock eller 

pumphus som rullen kan trycka slangen mot) placeras slangen spänd runt rotorn (se Fig. 2.1a) 
för att garanterna att rullarna når hela vägen för att pressa samman slangväggarna och 
transportera vätskan. 

 
När rotorn börjar snurra klämmer rullarna till slangväggarna och skjuter därmed vätska i 

samma riktning som rotorns rotation. Genom att rullen skjuter bort mediet och samtidigt 
skapar ett vakuum bakom fås pumpeffekten. Genom denna rörelse skapas alltså ett övertyck 
framför och ett undertryck bakom rullen. 

 
Mellan rullarna skapas ett utrymme med en kudde fylld av den vätska som transporteras 

genom systemet och ut (se Fig. 2.1.1), undertrycket bidrar även till att mediet sätts i rörelse. 
Det skapar en kraft som gör att flödet ökas en aning samtidigt som risken minskar för tryck åt 
motsatt håll och felriktat flöde. 

 
 

 
Fig. 2.1.1 – Funktion för en peristaltisk pump. 
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2.2 Förklaring av testvariabler 

2.2.1 Mätning av kraft 

 
Arbetet avser bland annat att hitta en teknik för att mäta kontaktkraften mellan slang och 
rullar. Detta eftersom det finns behov av att studera relationen mellan flöde (vid olika 

mottryck) och nypkraft. 
 

Den kraft som slangen utsätts för är en kombination av inspänningskraft som håller fast 
slangen och den kraft som rullarna utsätter slangen för när rotorn roterar. 
 

Reaktionskraften på slangen antas vara högst när rullen är centrerad i vertikalled (markerade 
området i Fig 2.2.1b) och sedan minskar den i och med att rotorn roterar tills nästa rulle är 

centrerad i vertikalled igen. Detta ger en kurva som kan användas till närmare analyser av hur 
pumpens egenskaper påverkar flödet. Kraftkurvan från en sådan mätning med roterande 
motor antas likna en sinuskurva (Fig. 2.2.1a). 

 
Fig. 2.2.1a – Förväntad kurva vid kraftmätning. 

 

Hos en kurva som presenterar kraften som en funktion av tiden, kommer svängningarna att bli 
tätare då rotationshastigheten ökar. 
 

För pumpar som har tryckblock skulle denna kraft kunna mätas utanför det utrymme som 
slangen sitter i men eftersom alla pumpar inte har sådan utformning är det ingen generell 

lösning. I Fig. 2.2.1b finns givarpositioner markerade för pump med och utan tryckblock. 

 
Fig. 2.2.1b – Jämförelse mellan testpump med tryckblock (höger) och pump med pumphus 

som mothåll. 
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På grund av pumpteknikens utformning och kraftens läge måste den givare som söks kunna 

sitta i det tunna markerade utrymmet för att kunna användas i flera pumpmodeller med olika 
tryckblock/pumphus t.ex. Eftersom vissa pumpar endast ger max ca 3 mm spelrum mellan 

rulle och tryckblock vid nypning, har också ytorna på tryckblocken och pumphusen (som 
givaren skall ligga på vid testning) olika utformning. Därför måste ett fäste utformas så att 
givaren kan ta upp kraften på ett effektivt sätt. 

 
Som tidigare nämnt (avsnitt 2.1.1) finns det pumpar utan mothåll där rullarna måste klämma 

ihop slangväggarna så att ett flöde skall erhållas. Detta gör att inspänningskraften blir 
avgörande. Hos sådana pumpar finns fästen i slangens ändar (se även Fig. 2.1a) som kopplas 
vidare till det system som vätskan skall flöda i. 

 
För pumpar utan mothåll blir det viktigt att hitta teknik som tillåter mätning av 

inspänningskraft. Idag används främst trådtöjningsgivare för att mäta krafter som 
konstruktioner utsätts för. Trådtöjningsgivare används då det handlar om stora krafter och små 
deformationer, men i detta fall behövs givare som fungerar för små krafter och stora 

deformationer istället. 
 

Eftersom slangen är elastisk och är böjd hela tiden skulle det vara omöjligt att montera dit en 
trådtöjningsgivare. Däremot kommer den teknik som trådtöjningsgivare använder sig av att 
studeras vidare. 

 

2.2.1.1 Jämförelse mellan statisk och dynamisk kraftmätning 
 

Här behandlas för- och nackdelar med kraftmätning då motorn står stilla, i olika lägen, 
jämfört med att mäta då motorn roterar. 

 
Vid statisk mätning ställs rotorn in i olika lägen varvid mätning sker av den kraft som slangen 
utsätts för enligt Fig. 2.2.1.1a. 

 

 
Fig. 2.2.1.1a - Statiskt mät fall 

 
När pumpen prestandatestas och ställs in innan leverans är det önskvärt att slita på den så lite 
som möjligt, samtidigt som man säkerställer att godtagbar precision för exempelvis 

medicinska applikationer uppnås. 
 

Vid statisk mätning kan en kraftkurva registreras med lastgivare för att mäta kraft vid olika 
lägen när rotorn är stilla, men ställd i olika positioner (Fig. 2.2.1.1b). Figuren illustrerar hur 
en kurva vid en statisk mätning kan se ut där kraften varierar med vinkeln. 



9 
 

Fig. 2.2.1.1b visar max 90 grader (1/4 dels varv), och anledningen är att kraften har 

registrerats för en rulle där rotorn har fyra rullar sammanlagt. Mätning kan avslöja 
tillverkningsfel i form av ojämnheter i kontaktytor. Det lilla slitaget vid testningen kan då 

undvikas och en näst intill oanvänd produkt kan levereras till kunden. 
 

 
Fig. 2.2.1.1b – En illustrering av hur en sinuskurva kan se ut vid vridning av rotor (statisk 

mätning). 
 

Efter iaktagelser iakttagelser vid körning av peristaltisk pump är uppfattningen att osäkerheten 
i de statiska mätningarna är alldeles för stora. Mätvärden som inhämtas genom en dynamisk 
testmetod ger en bättre bild av hur pumpen uppför sig vid olika varvtal och vid olika 

inspänningskrafter. En person som testat pumpar vet t.ex. att höga varvtal kan ge oljud på 
grund av skador/tillverkningsfel i pumpens olika komponenter. Just därför är dynamisk 

mätning mer användbar, det är enklare att avslöja defekter som i detta fall skulle synas i 
kraftkurvan när motorn körs i olika varvtal. 
 

Beroende på pumpens utseende skulle en dynamisk mätning kunna användas till att testa 
prototyper till nya modeller och jämföra med resultat från befintlig pump exemplar vars 

avvikelser anses godtagbara för att kunna skickas till kunden. Mätningarna kan även användas 
för kvalitetstester och justering innan de skickas till kunden. 
 

Vid prototyptester är det värdefullt att kunna jämföra inspänningskraft i kombination med 
nyp-kraft vid olika varvtal med motsvarande data från redan leveransklara pumpar. Detta 

skulle kunna identifiera svagheter och möjligheter till förbättringar. 
 
Sannolikt är det så att efter lång tid av testning med dynamisk mätning kan en statisk 

mätmetod komma att användas som underlag. En genomgående studering av mätdata måste 
då fastslå att generaliseringar kan göras för att mäta statiskt och fortfarande uppnå godtagbara 

avvikelser i prestanda och mätresultat. 
 

2.2.2 Mätning av flöde 

 

Arbetet syftar till att effektivisera tester som idag tar för lång tid och även ta fram en teknik 
som förenklar jämförelse av mätdata. 
 

Idag görs testerna med olika slangar som har olika dimensioner (slangdimensioner) och 
hårdheter (materialegenskaper). Detta gör att jämförelser mellan testresultaten för olika 

pumpmodeller blir svår.  
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Konceptet skall lösa detta problem för t.ex. prototyptestning där det finns ett önskemål att 

slippa testa med slang och ersätta dagens tester med givare som kan mäta de reaktionskrafter 
som slangen annars får ta upp. Resultaten från dessa mätningar av reaktionskrafter skall 

relateras till de flöden som pumpen presterar vid olika tryck. 
 
Företaget har redan tillgång till flödesgivare och utrustning för att mäta flöde och därmed 

kvarstår problemet i att hitta kraftmätningslösningar som kan relateras till ett flöde. 
 

Eftersom inspänningskraften är avgörande för hur stor nyp-kraften blir för pumpar utan 
mothåll måste denna kombination studeras under en längre tid. Resultaten förväntas 
samvariera med flödet. För pumpar med mothåll kommer istället nyp-kraften vara mer 

avgörande för hur flödet varierar. 
 

Hur kombinationen av nyp- och inspänningskraft tillsammans påverkar flödet kommer inte 
studeras under projektets gång på grund av omfattningen av det behövliga underlaget. 
Däremot kommer givarens utsignal (kurvans utseende) att studeras för att se vilket 

förhållande som kan hittas mellan reaktionskrafter till hur flödet förändras. 
 

2.2.3 Mätning av tryck 
 

Eftersom peristaltiska pumpar ofta arbetar i ett trycksatt system (dit vätskan skall pumpas in) 
påverkas flödet märkbart. Detta tryck är ofta riktat mot flödesriktningen. Så nyp-kraften måste 

vara tillräcklig för att klämma slangväggarna och föra fram vätskan även i mottryck (se Fig. 

2.2.3a). 
 

 
Fig. 2.2.3a – Variabler för flöde och tryck 

 
Tryck kan utnyttjas för att mäta ”Pumpkraften” alltså den effektiva kraft som en vätska 

pumpas med så att flödet blir noll. Denna definieras av formlerna som finns i Fig. 2.2.3b där 
uträkning av Fp ger pumpkraften. 

 



11 
 

 
Fig. 2.2.3b – Definitionen av den effektiva pumpkraften där rullen transporterar vätska i 

mottryck. 

 
Efter att pumpkraften bestämts (se Fig. 2.2.3b) vid olika varvtal och olika pumpinställningar, 

kan ett samband sökas mellan pumpkraften Fp och nyp-kraften F. 
 
Metoden att mäta pumpkraft med hjälp av trycksättning kan därmed användas genom att 

pumpen körs med slang i olika varvtal och har flödes- och tryckgivare anslutna. Helst regleras 
trycket automatiskt via pneumatik för att garantera att noggranna mätvärden och, även 

noggrant flöde erhålls. 
 
Vid de olika varvtalen måste flödet mätas med flödesgivare medan trycket ökas successivt 

tills flödet blir noll. Sedan registreras trycket och pumpkraften beräknas för den använda 
pumpinställningen, i kombination med slangegenskaperna (Slanghårdhet, slangmaterial och 

dimensioner). 
 
Pumpkraftens beroende av följande faktorer undersöks: 

 

 Slangtyp (dimensioner och materialegenskaper) 

 Tryck 

 Pump varvtal 

 Vätskor 
 

Pumpkraftsmätningarna jämförs med mätdata från lastgivaren för att undersöka korrelationen 
mellan flöde och nyp-kraft. 

 
När ett tillräckligt stort antal mätningar gjorts på olika slangtyper kan försök göras för att 
undersöka hur noggrant det går att dosera vätska med pumpen genom att endast använda 

kraftgivare. 
 

Lyckas metoden kan dosering ske med kraftgivare som enda indikator och då elimineras 
behovet av test med slangar och vätskor. 
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2.3 Marknadsinventering 

 
Under projektets gång har en sammanställning gjorts för att ge en överblick över vilka 

metoder konkurrenter använder sig av för att säkerställa noggrann dosering. 
 

Frågor om test av pumpar har genom mail skickats ut till försäljningsansvariga. 
 
Frågor har ställts till konkurrenter som testar pumpar lämpliga för medicinisk användning. 

Informationen från undersökningen kan användas för att ge svar på om det finns befintliga 
metoder som riktar sig till att lösa de problem som behandlas i detta arbete. 

 
Den information som insamlats i samband med undersökningen presenteras i avsnitt 3.1. 
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2.4 Teknik till koncept 

 
Följande avsnitt behandlar kommersiellt tillgänglig teknik som kan komma till användning. 

 

2.4.1 Trådtöjningsgivare 

 
Trådtöjningsgivare integreras ofta i konstruktioner där de har till uppgift att varna vid överlast 

eller indikera om någonting är belastat. 
 
Själva givaren är mycket liten och monteras så att den utsätts för samma töjning som ytan den 

sitter ihop med. Dragspänningarna medför att fibrer i givaren utsätts för töjning.  Fig.2.4.1a 
visar hur en sådan givare kan sitta, den fyllda röda rutan markerar givare. De andra icke fyllda 

visar hur den kan monteras på för att mäta töjning i tvärled. 
 

 
Fig. 2.4.1a – Trådtöjningsgivare (i rött) upptar dragspänning. 

 
Dessa dragspänningar som påverkar fibrerna i trådtöjningsgivaren (se Fig. 2.4.1b) ger upphov  

till en töjning [ε] som i sin tur gör att resistansen ökar (på grund av ökningen i längd och 
minskningen i tvärsnitts area hos fibrerna). Vid tryckspänningar får man motsatt effekt, 
materialet både kortare och tjockare och leder då el bättre. 

 

 
Fig. 2.4.1b – Ett exempel på hur fibrerna kan se ut hos trådtöjningsgivare. 
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Formändringen som fibrerna utstår vid belastningen medför ökad resistans. Längdökningen 
gör att elektronerna färdas längre sträcka samtidigt som det tunnare tvärsnittet gör att färre 

elektroner kan passera samtidigt. 
 
Mätningen av resistansändringen ger möjlighet att urskilja belastningar i olika riktningar.  

Genom att belasta en struktur med till exempel 1 kg och sedan avläsa resistansförändringen 
kan en relation mellan kraft och resistans erhållas. Resistansförändringen kan därmed 

användas för att mäta den belastning som strukturen är utsatt för. På samma sätt som 
resistansen ökar när givaren utsätts för dragkrafter, minskar den vid tryckkraft. 
 

Ekvationen i Fig. 2.4.1c nedan påvisar hur belastningar kan beräknas, baserat på mätresultat 
från en trådtöjningsgivare. Givarkraft (GF) är den kraft (drag- eller tryckkraft som givaren 

utsätts för).  
 

 
Fig. 2.4.1c – Ekvation för att påvisa vilka faktorer som påverkar trådtöjningsgivarens utslag. 

 
Principen är intressant eftersom den kan komma att användas för att mäta den töjning som 

slangen utsätts för vid körning av pumpen. Detta skulle kunna ge mätvärden för både 
inspänningskraften och den extra töjning som rullen åstadkommer vid rotation. 
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2.4.2 Lastgivare 

 

Följande avsnitt 2.4.2.1 och 2.4.2.2 förklarar vilka givare som kan användas och varför just 
dessa är de mest intressanta i samband med test av peristaltiska pumpar. 
 

Lastgivare för mätning av nyp- och inspänningskraft finns ute på marknaden. Var dessa kan 
positioneras för mätning kommer att diskuteras. 

 

2.4.2.1 Nyp-kraft 
 

  
Fig. 2.4.2 – Knapplastcell (vänster)och FSR lastgivare (höger)är exempel på lastgivare. 

 

Eftersom nyp-kraften spelar en avgörande roll för den peristaltiska pumpens prestanda  

(se avsnitt 2.2.3) kommer givare att användas för att mäta tryckande kraft (nyp-kraft). 
 

Lastceller eller olika typer av lastgivare används i många sammanhang i vår vardag. Ett 
vanligt exempel är vågen. Lastceller fungerar som en våg och mäter antingen dragande eller 
tryckande kraft. 

 
Lastceller använder sig i vanliga fall av trådtöjningsgivare och kan integreras i konstruktioner 
för kraftmätning. Dessa är ofta mycket noggranna och finns i olika former och storlekar. 

 
Det finns även andra typer av givare. I Fig. 2.4.2 visas en FSR (Force Sensing Resistor) 

givare. FSR givare är mycket tunnare än en lastcell (tunnast påträffade lastcell i 
faktasökningen hade en tjocklek på 3,3 mm), medan FSR givaren på bilden har en tjocklek på 
0,30 mm. Dessa används främst i medicinska tillämpningar. 

 
Noggrannheten (ca ±5% av kraften) på mätvärdena för en FSR-givare kan visa sig vara 

tillräcklig för belastningar mellan 0.1 och 10 kg. Detta gör att de fungerar i mätning för de 
flesta peristaltiska pumpar. Dessutom är de mycket billigare än lastceller (den tunnaste 
lastcellen kostar ca 3000 kr jämfört med FSR ca 100 kr). 

 
Skulle mätnoggrannheten visa sig otillfredställande för FSR-givare vid testning, finns 

lastceller som en dyrare men pålitligare lösning. 
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2.4.2.2 Inspänning 
 
Eftersom pumpar utan mothåll inte ger möjlighet att mäta nyp-kraft måste istället 
inspänningskraften mätas. Det som då kan undersökas är hur inspänningskraften påverkar 

pumpens prestanda. En annan sak som kan mätas är hur mycket extra dragkraft rullarna 
påverkar slangen med när pumpen körs på olika varvtal. 

 
För att mäta dessa inspännings- och extra dragkrafter från rullar finns de andra typer av 
lastceller (se Fig. 2.4.2.2a). 

 
Fig. 2.4.2.2a – Lastcell som kan fästas i båda ändar (vänster) och Lastcell som kan fästas i en 

ände (höger). 
 

Dessa lastceller för inspänningskraft har mycket god mätnoggrannhet och finns i 
viktintervallet 0-10 kg för de minsta varianterna.  

 
Fig. 2.4.2.2b illustrerar var dessa typer av lastceller kan placeras för att mäta dragkrafter för 
peristaltiska pumpar utan tryckblock. 

 

 
Fig. 2.4.2.2b – Bilden illustrerar hur de olika varianterna av lastceller kan positioneras för 

att mäta inspänningskraft och dragkrafter (OBS Bilden är ett montage). 
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2.4.3 Elastiska halvledare 

 

 

 
Fig. 2.4.2 – Elektriska komponenter som använder sig av halvledande material. 

 

Idag finns det så kallade halvledande material, dessa är varken helt ledande eller en isolator 
och kallas därför för halvledare. Halvledarmaterial används i stor utsträckning inom 
elektroniken. Mest känd är kanske transistorn. Anledningen till att användning av halvledande 

material i detta arbete kan komma till nytta är att det finns elastiska sådana. Strömmen kan 
ledas genom en elektrisk halvledare som utsätts för töjning. Töjningen bidrar till en 

resistansförändring (se avsnitt 2.4.1). 
 
Tanken är att binda principen från trådtöjningsgivare (resistansförändring vid töjning) till en 

givare som använder sig av elastiska halvledande material för att göra det möjligt att utveckla 
en givare. Denna kan då mäta inspänningskrafter och möjligen nypkrafter hos peristaltiska 

pumpar. 
 
Anledningen till att trådtöjningsgivare inte kan användas är för att dessa tar upp större delen 

av kraften och deformeras ytterst lite. Därmed hindras slangens töjning. Dessutom tar 
trådtöjningsgivaren för stor plats för att kunna sitta på samma ställe som slangen i en 

peristaltisk pump. 
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2.4.4 Silikongummi 

 

 

 
 
Inom ramen för faktainsamlingen söktes material som skulle kunna användas till 

töjningsmätningen. Då påträffades ett material som kallas silikongummi. 
 

Eftersom detta material kan göras halvledande och således strömförande samtidigt som det är 
elastiskt så kan töjningen av materialet registreras som ungefär som hos trådtöjningsgivare. 
En annan fördel med att materialet är elastiskt är att både töjning och resistansförändring blir 

stora vid belastning. 
 

 
Fig. 2.4.4 – Mer ledande partiklar (i detta fall kol) bidrar till mindre resistans för materialet 

 
Genom att tillsätta ett ledande ämne i silikongummit kan ledningsförmågan kontrolleras, 
eftersom den beror av hur stor mängd ledande ämne som blandas i materialet. Därmed kan 

olika resistanser erhållas för materialet beroende på vad som är eftersträvat. Resistiviteten kan 
varieras mellan 0.01 Ωm och 10 Ωm. 

 
Det finns många typer av ledande partiklar som kan blandas in i silikongummit beroende på 
vilka materialegenskaper som eftersträvas. Nedan anges några. 

 

 Na 

 Ag/Cu 
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 Ag/Al 

 Ag/Ni 

 Ni/C 

 Ag/Glas 
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3 Resultat 
 

3.1 Marknadsinventering 

 
Eftersom företagsnamn och uppgifter om personer inte kommer nämnas i arbetet presenteras 

resultaten av marknadsundersökningen i form av en sammanställning. 
 

Som tidigare nämnts i avsnitt 2.3 om marknadsinventeringen har frågor ställts till 
konkurrenter om hur peristaltiska pumpar för framförallt medicinska tillämpningar testas. 
I dessa applikationer är det viktigt att ha ett kontrollerat flöde för att uppnå noggrann 

dosering. Frågan var utformad för att erhålla information om hur företagen testar och 
säkerställer att deras produkter är lämpade för dessa applikationer och klarar att hålla 

noggrann dosering. 
 
Resultatet pekar på att de flesta konkurrenter som fick frågor inte tillverkar peristaltiska 

pumpar till medicinska applikationer. I de fall där konkurrenter tillverkar pumpar till 
industrier som kräver noggrann dosering utförs testerna av kunden. 

 
En av de nio konkurrenterna testade emellertid sina pumpar före leverans till kund. Detta sker 
med utrustning i form av en flödes- och tryckgivare. 
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3.2 Test av lösningar 

 
Flera lösningar för insamling av data från mätningar av reaktionskrafter har hittats och 

presenterats i avsnitt 2.4.2. Givare för insamling av både nyp-kraft och inspänningskraft 
(dragkraft) för slang har hittats på marknaden. 

 
Testerna utfördes för de billigaste lösningarna, till vilka var det möjligt att köpa in material. 
De testade lösningarna är FSR-givaren och det ledande gummimaterialet. Resultatet av 

testerna redovisas i följande avsnitt. 
 

3.2.1 FSR Givare för mätning av nyp-kraft 
 

 
Fig. 3.2.1a – Testad FSR Givare 

 
För mätning av nyp-kraft köptes en givare in av ett företag som heter Phidgets Inc. 

Modellnamnet för givaren som användes för testet är 3103_0 - Interlink Electronics 0.2″ 
Circular FSR. Det finns flera olika givare i olika former av detta slag. Denna givare som 

inköptes anses kunna passa flest varianter av peristaltiska pumpar eftersom belastningsytan är 
liten och ryms mellan tryckblocket och rotorn. 
 

 
Fig. 3.2.1b – Phidget FSR Givaren kopplas till en voltage divider. Voltage dividern kopplas 

till ett interface som med USB kan kopplas vidare till en dator. Testprogrammet ger ett värde 

för belastningen som givaren utsätts för. 
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Fig. 3.2.1c – De två övre kopplingsscheman visar hur FSR givaren skall kopplas vid digital 

mätning. De två nedre gäller vid analog mätning. 

 

 

Fig. 3.2.1b Visar hur FSR givaren som testades kan kopplas. Givaren kan användas med en 

variation av olika interface (datainsamlingskort) men vid testet användes ett interface som 
rekommenderades i manualen för FSR Givaren (3103_0 - Interlink Electronics 0.2″ Circular 

FSR). Interfacet (1018_2 - PhidgetInterfaceKit 8/8/8) finns att beställa i samma företag. I 
manualen står det att man behöver en voltage divider för digital mätning (den som användes 
är 1121_0 - Voltage Divider) som kopplas till interfacet som sedan går att koppla till dator 

genom USB. 
 
Inga kalibreringar eller justeringar gjordes innan test utan testerna visar resultat(se Fig. 

3.2.1e-h) där allt är inställt från leverantören. Fig. 3.2.1c finns kopplingsschema för digital 
samt analog mätning. Där visas hur FRS givaren kan kopplas i de två fallen och detaljer om 

hur komponenterna som användes vid testning fungerar. I testerna för arbetet skedde 
mätningarna med digital mätning. 
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Det viktigaste vid test av givaren var att undersöka huruvida det går att få noggranna värden 

vid mätning av nyp-kraften. Vid körning av pumpen skall tillräckligt många värden registreras 
för att kunna ge en kurva (kraft-tid) som illustrerar hur kraften varierar när rullen nyper till 

givaren mellan rullen och tryckblocket se Fig. 3.2.1a. 
 
Viktiga parametrar som testades för att se hur mätkraften varierade: 

 
1. Körning vid olika varvtal. 

2. Rotorn i vila, men placerad i olika lägen. 

3. Vid reglering av fjäderkraft för tryckblock. 

Mätvärden från FSR-givaren kunde registreras med ett exempelprogram från tillverkarens 
hemsida. Dessa exempelprogram finns för olika programspråk men det som användes vid 

testningen var skrivet i MS Visual C++.  
 
I Fig.3.2.1g ges täta krafttoppar och detta är på grund av höjt varvtal. Där har inte 

programmet gett nog många mätvärden under tidsintervallet och där måste mätvärdena ges i 
godtagbart tidintervall för en bättre överblick över nyp-kraften. Eftersom interfacet som 

givaren körs med tillåter analog input(analog input tillåter 1000 samples/s) ses detta dock inte 
som ett problem. Då skulle mätvärdena kunna ges i ännu mindre tidsintervall där kurvorna 
skulle innehålla mer mätpunkter och därmed ge noggrannare kurvor. Detta kan också åtgärdas 

genom att testprogrammet skrivs om så att mätningar görs i mindre tidsintervall. 
 

 
Fig. 3.2.1d – Registrering av mätvärden i kommandotolken genom MS Visual Studio. 

 

Genom att exekvera filen interfacekit-simple.exe för testprogrammet kunde värdena 
registreras löpande i kommandotolken. Egentligen behöver programmen kompletteras för att 
registrera en kraftkurva som funktion av tiden, men eftersom kompetens och tid saknades 

registrerades värdena löpande i kommando tolken (se Fig. 3.2.1d). Kompletteras 
testprogrammet med en funktion som registrerar värden slipper man helt öppna detta i MS 

Visual Studio eller andra program för att registrera värdena. Testet kan då göras direkt genom 
att man startar testprogrammet och låter pumpen köras som man vill så att man får ut en kraft-
tid kurva. 
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Vid test kunde skillnader i kraft observeras vid körning för de olika parametrarna 1-3(Se förra 

sidan om parametrar som testades för mätkraft nämnda tidigare i detta avsnitt). Detta ses som 
ett lyckat resultat. Givaren verkar lovande då det gäller mätning av nyp-kraft och 

observationer av skillnader i prestanda för olika inställningar för pumpen. Resultaten 
presenteras i följande bilder, Fig. 3.2.1e - Fig. 3.2.1h. I x-axeln står instanser som står för hur 
många mätvärden som registrerades för varje test. 

 
I Fig. 3.2.1e visas givarens kraftintervall. Det är känt genom användarmanualen att givaren 

kan mäta mellan 0.1 och 10 kg. Vid testet belastades givaren med kroppsvikt (i detta fall ca 70 
kg). Värdena som ges i figuren går alltså till max vikt för givaren i några sekunder, i detta fall 
ger givaren värden upp till 400(y-axeln) som motsvarar 10 kg. 

 

 
Fig. 3.2.1e – Värdesintervall för FSR givare. 

 

 
Fig. 3.2.1f – Resultat vid körning av pump i 3V. 



26 
 

 
Fig. 3.2.1g – Resultat vid körning av pump i 6V. 

 

 
Fig. 3.2.1h – Resultat vid körning av pump i 3V med extra spänd tryckblocksfjäder. 



27 
 

3.2.2 Ledande silikongummi för mätning av inspännings- och dragkrafter 

 

För testerna kontaktades flera leverantörer varav en skickade in fyra testprover med olika 
profiler och egenskaper. Materialet som användes vid testning inhämtades från ett företag som 
heter Nolato Plastteknik AB. Följande ledande silikongummi profiler (mått i mm) testades 

se Fig. 3.2.2a och Fig.3.2.2b. 
 

 
Fig. 3.2.2a – Kabel av silikongummi blandat med Ag/Al och resistiviteten 150 Ωm (höger) 

och slang av silikongummi blandat med Ni/C och resistiviteten 300 Ωm (vänster). 
 

 
Fig. 3.2.2b – Slang av isolerande silikongummi belagd med silikongummi blandat med Ag/Al 

och resistiviteten 150 Ωm (höger) och D-Profil silikongummi blandat med Ag/Al och 
resistiviteten 185 Ωm(vänster). 
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Vid test var det svårt att belasta det ledande silikongummit eftersom det saknades 

dokumenterade erfarenheter av hur denna kan användas för att mäta töjning och dragkrafter. 
Materialet används inom många branscher, bl.a. inom tillverkare av telekomprodukter. 

 
Ingenstans har det framkommit att den använts för just detta ändamål vilket gjorde att många 
experiment gjordes för att fastställa hur gummimaterialet reagerar vid mätning och vilka 

faktorer som ger mätosäkerheter. 
 

Före testerna var de enda kända faktorerna dessa: 
 

1. När materialet töjs vid dragning är det känt sedan tidigare (avsnitt 2.4.1) att 

materialets resistans ökar (precis som trådtöjningsgivare). 
 

2. Materialets resistans kan vid tillverkningen bestämmas genom att blandningen 

innehåller olika stora andelar ledande material, (se avsnitt 2.4.4). 
Silikongummimaterial skall alltså väljas med omsorg. Det kan vara bra att rådfråga 
leverantör om vilket material som passar bäst om målet är att använda detta för att 

mäta resistansförändringar. 
 

En viktig faktor att undersöka är om nyp-kraften går att mäta. Detta skulle kombinera både 
nyp- och dragkraftsmätning och besvara frågan om det går att mäta bägge variablerna 

samtidigt med samma lösning. 
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Fig. 3.2.2c-3.2.2d Innehåller ett kopplingsschema och detaljer där specifikationer för testerna 

är förklarade. Kopplingsschemat i Fig. 3.2.2c anger att oscilloskopet mätte spänningen över 
en resistor (ger en spänningskurva) vid töjning av silikongummit. 
 

Strömmätaren kopplades mellan silikongummit och resistorn för att mäta hur mycket 
strömmen sjunker. Fig. 3.2.2d anger att ca 100 mm silikongummi (i vilat läge) strömfördes 

och töjdes med belastningar från 0 till 5 N. Vid de olika belastningarna erhålls olika töjningar. 
De olika töjningarna medför som tidigare förklarat (se avsnitt 2.4.1) ökad resistans och 
därmed lägre ström. Vid de olika belastningarna mättes därmed vilken minimum ström som 

strömmätaren visade (Imin). Varför just minimum ström mättes är för att få ett fast värde då 
dynamometer användes vid mätningarna. Annars skulle det vara svårt att titta på 

amperemätarens utslag som varierar hela tiden och samtidigt balansera dynamometern på 
exakt rätt last (fixturer fanns inte tillgängliga). 
. 

 

 
Fig. 3.2.2c – Kopplingsschema test av silikongummi profiler. 

 
 

 
 

Fig. 3.2.2d – Test av silikongummiprofiler där 100mm av materialet strömförs och utsätts för  
dragande kraft från 0-5 N.  
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Testerna gav resultat enligt nedan (ojämnheterna i kurvorna beror spänningsvariationer till 

följd av brister hos använd utrustning). När det ledande silikongummit töjs sjunker 
strömföringen(ökad resistans). 

 

Testmaterial: Kabel av Silikongummi 
  Mätutrustning: Dynamometer 5N, Fluke 45, HP 54600B Oscilloscope 

Strömkälla - Topward Electronic Instruments CO. LTD Model: TPS - 4000 

Ursprungsläge 
     I max=  1,590 A 

    U = 0,4962 V DC 
   

       

 
F [N] Imin [A] 

    

 
0,0 1,590 

    

 
0,5 1,432 

    

 
1,0 1,353 

    

 
1,5 1,255 

    

 
2,0 1,073 

    

 
2,5 0,847 

    

 
3,0 0,845 

    

 
3,5 0,815 

    

 
4,0 0,624 

    

 
4,5 0,614 

    

 
5,0 0,507 

     
 

 
Fig. 3.2.2e – Testresultat för kabel av silikongummi. 
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Testmaterial: Slang (O-Profil) av Silikongummi 
  Mätutrustning: Dynamometer 5N, Fluke 45, HP 54600B Oscilloscope 

Strömkälla - Topward Electronic Instruments CO. LTD Model: TPS - 4000 

Ursprungsläge 
     I max=  1,045 A 

    U = 0,8910 V DC 
   

       

 
F [N] Imin [A] 

    

 
0,0 1,043 

    

 
0,5 0,812 

    

 
1,0 0,795 

    

 
1,5 0,756 

    

 
2,0 0,683 

    

 
2,5 0,651 

    

 
3,0 0,571 

    

 
3,5 0,529 

    

 
4,0 0,506 

    

 
4,5 0,473 

    

 
5,0 _ 

     
 

 
Fig. 3.2.2f – Testresultat för slang (O-Profil) av silikongummi. 
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Testmaterial: Isolerande slang belagd med Silikongummi 
 Mätutrustning: Dynamometer 5N, Fluke 45, HP 54600B Oscilloscope 

Strömkälla - Topward Electronic Instruments CO. LTD Model: TPS - 4000 

Ursprungsläge 
     I max=  1,136 A 

    U = 0,8325 V DC 
   

       

 
F [N] Imin [A]   

   

 
0,0 1,134   

   

 
0,5 1,120   

   

 
1,0 1,094   

   

 
1,5 1,065   

   

 
2,0 1,036   

   

 
2,5 1,012   

   

 
3,0 0,982   

   

 
3,5 0,954   

   

 
4,0 0,922   

   

 
4,5 0,890   

   

 
5,0 0,839   

    
 

 

 
Fig. 3.2.2g – Testresultat för Isolerande slang belagd med ledande Silikongummi. 
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Testmaterial: D-Profil Silikongummi 
  Mätutrustning: Dynamometer 5N, Fluke 45, HP 54600B Oscilloscope 

Strömkälla - Topward Electronic Instruments CO. LTD Model: TPS - 4000 

Ursprungsläge 
     I max=  1,245 A 

    U = 0,464 V DC 
   

       

 
F [N] Imin [A]   

   

 
0,0 1,243   

   

 
0,5 1,170   

   

 
1,0 1,118   

   

 
1,5     

   

 
2,0     

   

 
2,5     

   

 
3,0     

   

 
3,5     

   

 
4,0     

   

 
4,5     

   

 
5,0     

    

 
Fig. 3.2.2h – Testresultat för D-Profil av Silikongummi. 

 
 

 
Som testresultaten visar minskar strömmen då dragkraft och töjning ökar. Detta talar för den 

idé som uttryckts i avsnitt 2.4.4, att silikongummit skulle kunna fungera likt töjningsgivare. 
Dock observeras att olika material är olika lämpliga att använda för detta ändamål. Många 
faktorer spelar roll för hur lämplig materialet och profilen i sig är att använda som 

töjningsgivare eller kraftgivare. D-profil av silikongummi gav t.ex. bara utslag för kraft upp 
till 1N på grund av materialet inte gick att töja mer än så. 
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Vid test observerades följande: 

 

 Det material som fungerade bäst var elektriskt isolerande slang belagd med 

silikongummi, detta eftersom det tunna skiktet av silikongummi bidrar till höga 
strömförändringar (och resistansförändringar) vid töjning. Detta gör att utslagen 

påverkas mindre av mätosäkerheter i form av dåliga kontakter, materialegenskaper och 
andra dolda mätosäkerheter. 

 

 Vid nypning av materialet märks en marginell resistansförändring och då detta är svår 
att mäta för de aktuella belastningarna. Dessutom tappar materialet ledningsförmåga 

då rullarna masserar ut de ledande partiklarna som är blandade med silikongummit. 
Detta kunde observeras genom att den yta som rullarna hade körts på ändrade färg och 

blev mer silverfärgad. 
 
Det material som gav bäst resultat är den isolerande slangen av silikongummi som är belagd 

med ledande silikongummi. Resultatet vias i Fig. 3.2.2g gav en jämn kurva med små 
ojämnheter. 

 
Efter detta testades den isolerande slangen belagd med silikongummi ytterligare för att se hur 
noggranna mätningar den kan ge. Töjning uppmättes också vid olika belastningar för att 

påvisa relationen mellan resistans och töjning. 
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Testmaterial: Isolerande slang belagd med Silikongummi 

  Mätutrustning: Dynamometer 5N, Fluke 45 Dual Display Multimeter, HP Oscilloscope 54600B 

            Ursprungsläge 
          U = 5,0000 V DC 

                                

 
F [N] Imin [A]   

 
F [N] L1 ε 

 
10 

  

 
0,0 0,193   

 
0,0 10,000 0,000 

    

 
0,5 0,148   

 
0,5     

    

 
1,0 0,116   

 
1,0     

    

 
1,5 0,094   

 
1,5 10,300 0,030 

    

 
2,0 0,075   

 
2,0     

    

 
2,5 0,057   

 
2,5 10,800 0,080 

    

 
3,0 0,043   

 
3,0     

    

 
3,5 0,031   

 
3,5 11,400 0,140 

    

 
4,0 0,022   

 
4,0     

    

 
4,5 0,015   

 
4,5     

    

 
5,0 0,012   

 
5,0 12,500 0,250 

     
 

 
Fig. 3.2.2i – Testresultat för den andra testningen av isolerande slang belagd silikongummi 

med ledande silikongummi där töjning en vid olika belastningar presenteras. 
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Fig. 3.2.2j – Testresultat för den andra testningen av isolerande slang belagd silikongummi 

med ledande silikongummi där töjning en vid olika belastningar presenteras. 
 
Materialet går att använda som töjningsgivare om ett material med litet tvärsnitt används för 

att få höga resistansförändringar vid dragande belastning, helst skall mätningen göras på en 
kortare bit silikongummi (2-5cm) för att undvika större avvikelser i mätresultaten. 

 
Ytterligare tester måste göras för att utforma en givare där kontakterna alltid sitter bra. 
Silikongummi som lämpar sig bättre för anvädning till givare måste hittas, där måste olika 

typer av ledande silikongummi testas för att se vilka som ger bäst mätnoggrannhet och hur 
materialen reagerar vid tester(många töjningar utmattar materialet) under längre period. 
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4 Slutsats 
 
Testerna visar att FSR givaren lämpar sig för att mäta nyp-kraften för att en relation mellan 

denna och den prestanda som undersöks i samband med prototyptestning, kvalitetstestning 
och prestandatester. På grund av dess låga pris och dess utformning (går att placera i de flesta 

pumpar och är endast 0,30 mm tunn) bör den betraktas som mest intressant av de presenterade 
teknikerna.  
 

Silikongummit kräver däremot omfattande tester och kalibrering för att den skall kunna 
användas som givare där god noggrannhet är ett krav (se avsnitt 3.2.2). Tekniken skulle i 

sådana fall kunna mäta inspänningskraft för pumpar som saknar mothåll (pumpar utan 
pumphus). 
 

I arbetet har det svåraste varit att hitta teknik för att mäta de krafter som en peristaltisk pump 
utsätter slangen för. Analyserna i avsnitt 2.2 hjälpte till att förstå problemet och var 

reaktionskrafterna kan mätas. Det har varit svårt att hitta teknik lämplig för mätningar på den 
stora variationen av pumpmodeller med olika utformningar och storlekar. För mätning av 
nyp-kraften skall givaren sitta i ett mycket litet utrymme, 0-3 mm i höjd, och på en yta som är 

högst 1 cm2 till ytan för de mindre pumpmodellerna. 
 

De presenterade mätmetoderna har en potential att mäta prestanda för det sortiment av 
peristaltiska pumpar som företaget har. Lösningen gör det möjligt för företaget att se hur 
flödet och trycket varierar vid olika nyp-krafter som pumpen ger. Det går också att studera 

hur nyp-kraften varierar för olika inställningar för en pumpmodell (fjäderinställning t.ex.), 
mellan olika exemplar på en pump(kvalitetstester), prototyptestning(vid jämförelser av 

prestanda för olika pumpmodeller) och ifall nyp-kraften varierar i olika varvtal (se avsnitt 

3.2.1). 
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