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 تقدیر و تشکر

 

بخشید و به طریق علم و دانش رهنمونمان شد و را که هستی مان سپاس بی کران پروردگار یکتا 

 به همنشینی رهروان علم و دانش مفتخرمان نمود و خوشه چینی از علم و معرفت را روزیمان ساخت.

 

 های بسیار سپاسگذارم چرا که بدون راهنمایی عباس غایب لواز استاد گرامیم جناب آقای دکتر 

 مود.ایشان تامین این پایان نامه بسیار مشکل مین
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 چکيده 

   هدف اصلی در این پروژه طراحی دقیق و ساخت مکانیک دستگاه پمپ سرنگ بوده است. بدین منظور 

قبلی اعمال شده های موجود در بیمارستان ها بررسی شد و اصالحات الزم در مورد دستگاه ساخته دستگاه

 گردید.

 شود:انجام شده در این زمینه شامل دو قسمت می های طراحی

 طراحی شده است. Corelپنل دستگاه که در محیط  -1

 Solid Worksُقسمت مکانیکی دستگاه که شامل مکانیزم حرکتی و بدنه دستگاه استت و در محتیط    -2

 طراحی شده است.

 طراحی شده بخش مکانیزم حرکتی ساخته شده است. های از قسمت-

 بخش بدنه دستگاه ناقص است.-

باید مکانیک دستگاه کامال ساخته شود و  ولی با توجه به اینکه شدآماده سفارش و پنل طراحی شده -

 نشده است. ساخت انجامبعد از آن پنل سفارش داده شود، به این دلیل سفارش 
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 مقدمه -1

تزریق  های پمپ ،از دستگاههایی که وجود آن در تمامی بیمارستان ها بسیار حیاتی می باشد یکی

 باشد که انواع مختلفی دارد. می

ی است که به کمک آن مایعات با حجم کم را با دقت بسیار زیاد به فرد های یکی از دستگاه 1پمپ سرنگ 

خطرات جانی را برای بیمار در بر  ،ای خاص به بدنبیمار تزریق می کنند. تزریق کنترل نشده برخی از داروه

 در تزریق این داروها عموماً دو مشکل عمده وجود دارد:  خواهد داشت.

، به طوری که چند دقیقه تأخیر، تعجیل یا عدم دقت در عمر بسیاری از آنها کوتاه است یکی آنکه نیمه

 بر بیمار را تغییر خواهد داد.   بخشی دارو دز تزریق شده، اثر

دوم اینکه با توجه به حجم کم این داروها، سرعت تزریق نیز نقش بسیار زیادی در اثر بخشی داروها دارد، 

به وجود  به طوری که با کمی خطا در سرعت تزریق، یا دارو اثر الزم را نخواهد داشت یا اینکه اثرات سوء

 .[9]خواهد آمد

و تعاریفی  برخی متعلقات آنها و کاربرد های سرنگ، تی در مورد اصول عملکرد پمپدر این فصل به مقدما

 . گیری اندازه داروهای تزریقی خواهیم پرداخت در زمینه اندازه

 

 معرفی پمپ سرنگ 1-1

 چيست؟ سرنگپمپ  1-1-1

کیلو گرم وزن دارد و قابل نصب روی پایه ی مخصوص  2دستگاه کوچکی است که حدود پمپ سرنگ 

این تزریق کند.  باالرا با دقت  ml/hr 451تا  ml/hr 1  از می باشد . این دستگاه قادر است مقادیر بسیار کم

یان پیوسته تواند یک جر میهوشمند مجهز است که با کاهش یا افزایش فشار،  میکروکنترلردستگاه به یک 

ریان و کاهش ارتفاع ستون مایع، تغییری در جتغییر فاصله بیمار تا پمپ و یا همچنین . را به دقت برقرار کند

های سرنگ این است که دارای سنسور حباب  از جمله ویژگیهای برخی از پمپ. سرعت تزریق ایجاد نمی کند

هوای داخل ست، توسط دستگاه تشخیص داده شده و به طور خودکار جریان مایع  های هوا بوده و حباب

با جرم حجمی  کاربر بخواهد داروییاگر های سرنگ این است که  از دیگر ویژگیهای پمپ  قطع می گردد.

 مانندن را دارد. هر گونه مقاومت در برابر جریان مایع، آدستگاه  قابلیت کالیبره شدن با  کند،متفاوت تزریق 

ن انواع آو از طریق  شود می ان بیمار متصل)وسیله ای که به شری 2انسداد رگ و یا جابجائی انژیوکت 

                                                           

1
 -syringe pump 

2
 -intravenous cannula 
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دستگاه  های الرمآط ( از رگ به زیر پوست ، توس شود می محلولهای تزریقی و داروها به بدن بیمار تزریق

مورد نظر، دستگاه بطور خودکار، جریان را قطع می  دارویبعد از تزریق حجم معین از  .شود گزارش می

 تواند می رگ است  بطوریکه به داخل سرعت باالمایع با  تزریقدر موارد اورژانس دستگاه قادر به . نماید

تا دو  ندقادربه دلیل دارا بودن باتری داخلی معموالً  ها دستگاهاین باال ببرد.  cc/min 5/1را تا   تزریقسرعت 

 .[9]د  که این مورد در مواقع جابجائی بیمار اهمیت دارد نساعت بدون برق کار کن

 

 از كاربرد پمپ سرنگ هدف 1-1-2

 موثر ماده یک که آید می پیش متعددی موارد جراحی عملهای از بعد نیز و ویژه های بخش مراقبت در

 نرخ در دقت مواردی چنین در .گردد بیمار خون وارد خاص زمانی مدت برای و پیوسته صورت بهباید 

 استفاده سرنگ پمپ دستگاه از منظورهائی چنین برای. است بسیاری اهمیت حائز آن بودن منظم و تزریق

 بیماران از مراقبت بخشهای در بخصوص ویژه های مراقبت بخشهای تمام در تقریباً. این دستگاه گردد می

 .[9]شود می استفاده ها دستگاه این از قلبی

 

 اصول عملکرد 1-1-3

 ها باشد. از آنجا که عموماً قطر داخلی سرنگ اساس کار این دستگاه، تزریق دارو با استفاده از سرنگ می

توان با تنظیم سرعت خطی حرکت پیستون سرنگ، سرعت تزریق را کنترل نمود.  استاندارد و ثابت است، می

 1شود، یک تیوب به همراه ست نگهدارنده سرنگ پالستیکی حاوی مایع در قسمت نگهدارنده قرار داده می

د. هنگامیکه نرخ جریان مایع گرد به رگ بیمار یا مستقیما به معده او متصل می2  توسط یک سوزن یا کانوال   

جریان با سرعت تنظیم شده تا مایع  دهد میسرنگ را تحت فشار قرار  (3پالنگر پیستون )پمپ،  ،مشخص شد

)حرکت پالنگر( وابسته به قطر سرنگ و نرخ جریان تنظیم شده برای پمپ است.     پیدا کند. سرعت تزریق

اندازه گیری شده و هرگاه  ن، حجم و فشار مایع دایماًکه پمپ در حال کار است، میزان نرخ جریا زمانی

خطایی در این پارامترها یا سایر پارامترهای دیگر رخ دهد، آالرم دستگاه اپراتور را آگاه خواهد نمود.تزریق 

های پالستیکی  خاص ممکن است برای هر بیمار بسیار خطرناک باشد، سرنگ یزیاد یا حتی کم یک دارو

های قابل   های مختلف کامال با هم یکسان نیست، به همین دلیل انواع سرنگ تولید شده توسط تولیدکننده

های  عدم استفاده از سرنگدر این صورت  .گردد صورت برچسب بر روی دستگاه مشخص می  استفاده به

استفاده از  دیگر یجانتاز گردد.  می ایجادطاهای قابل توجه در نرخ جریان و حجم مایع خمشخص شده 

                                                           

1
 -Giving Set 

2
 -Cannula 

3
 -  Plunger 
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های تزریق سرنگ، کنترل فشار مایع تزریقی و ممانعت از آسیب رسیدن به رگ بیمار حین افزایش   پمپ

 هد بود.تیوب تزریق، همراه خوا 1  احتمالی بیش از حد فشار تزریق است. فشار باال، با آالرم انسداد 

 و    (ml/h) لیتر بر ساعت میلی های سرنگ بر حسب سرعت تزریق در پمپ گیری واحد اندازهمعموالً 

 [.9]است  ml/h)      (1-251میلی لیتر در ساعت   251تا  1 آن   مقادیر نوعی و متداول

 

 راه اندازی دستگاه 1-1-4

از   معموالً سرنگ  های پمپاین سرعت در  می باشد. تزریق قابل تنظیم  سرعتیک پمپ سرنگ دارای 

ml/h 5  تاml/h 251  پس از تنظیم سرعت مورد نظر  .قابل تغییر استنیاز در مصارف مختلف  با توجه به

 های سرعت .شود می تزریق آغاز شروعبا زدن کلید تجویز شده است، پزشک  که توسطبرای تزریق دارو 

نیاز به تزریق یک دارو به صورت تدریجی و بسیار آهسته ولی با سرعت  ی کههای برای مسمومیت تزریقپایین 

یا برای تزریق داروهای بیهوشی در حین عمل که باید به صورت مداوم تزریق شود به کار می  د ونثابت دار

 .[9]رود

امکان تزریق حجم مشخص دارو در زمان مشخص و میزان تزریق را برای بیمار فراهم  ها این دستگاه

شود.اصوال دو مد  هنگامی که دو پارامتر مشخص شده باشد پارامتر سوم توسط دستگاه محاسبه می کنند. می

یا و  شود توسط دستگاه محاسبه می یا سرعت و حجم مشخص است که د رآن صورت زمان. شود استفاده می

 کند. شود و دستگاه سرعت را محاسبه می حجم الزم و زمان وارد می

 

 

 داخلی دستگاهمکانيزم  1-1-5

 دادن فشار جهت خطى حرکت به را موتور چرخشى حرکت تا دارد وظیفه دستگاه مکانیکى قسمت

 .کند تبدیل جلو سمت به سرنگ پیستون

 به اعمالى هاى پالس طریق از . شود می کنترل 2موتور پله ایدر پمپ سرنگ توسط  پیستون حرکت

متصل به اهرم مهره  یک از استفاده . باشود مى مشخص موتور محور چرخش درجه میزان اى، پله موتور

 . آورد مى فشار سرنگ به و رفته جلو اهرم است، شده متصل اى پله موتور به که پیچ پیچاندن و حرکتی

  در احتمالى خطاى گونه هر است، متصل اهرم انتهاى بهپیچ یا  که یا انکدر پتانسیومتر طریق ازدر مواردی 

 شود. دستگاه اصالح می خروجى در و شده آشکار اهرم حرکت میزان یا و موتور محور چرخش میزان

                                                           

1
-Occlusion  

2
- Step-motor 



  

  

  

   :دانشجویان محترم

 آزمایشگاه پروژه گروه برقو یا  کتابخانه دانشکده مهندسیبه  ها ایان نامهپمتن کامل جهت دسترسی به 
  .مراجعه فرمایید
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 دستگاه: قسمت مکانيزم حركتی ساخته شده  6-3شکل

 

 دهد. بخش ساخته شده از مکانیک دستگاه را نشان می 9-3و در پایان شکل
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