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Een betrouwbare en krachtige geminiaturiseerde aandrijving is ontwikkeld, bestaande uit een micromotor met een diameter van 1,9 mm en een
bijbehorentie opsteektandwielkast. De aandrijving wordt in kleine series aangemaakt voor industriële toepassingen.
De motor heeft een maximum koppel van 7,5 pMm en een maximum toerental boven 100.008
omwlmin. De bijpassende vertragingskast heeft een vertraging van 47 en levert een koppel van 300
pNrn aan de uitgaande as. De gemi

e levensduur bedraagt meer dan 1000 uren. De fabricage

van de motor berust op het toepas

n conventionele fijnmechanische technieken. Voor de

fabricage van de tandwielkast is tevens LIGA-techniek toegepast.
De ontwikkeling van een passende assemblagetechniek bleek de bepalende factor voor de kwaliteit en de levensduur van het systeem.

Door tocpassirigcn in de medische technologie, telecommunicatie, corisumcnten elektronica en vele
andere vakgebieden i5 er vraag naar zeer betrouwbare en krachtige miniatuurmotoren. De in dit artikel
beschreven micromotor met bijbehorende vertragiiigsliast is door het Institut fur Mikrotechnik Mainz
Gmbli in nauwe samenwerking ontwikkeld met de
motorfabrikant Dr Fritz Faulhaber Gmbh & Co KGCI,
21 Sinds oktober ‘97 worden ze in kleine series op
iridustriele schaal gefabriceerd.

Motorontwerp

Hoofddoelen bij het ontwerp van de micromotor
waren
- optimalisatie van het mechanisch vermogen,
- rninimalisatie van de rimpel op bet koppel,
- makkelijk te hanteren en betrouwbare mechaiiische bevestiging.
De inotor bestaat uit een rotor, van diametraal.
gemagnetiseerde magneet uit zeldzame aarde,
oinliuld door een spoel die een draaiend magnctiscli
veld genereert De spoel wordt bekrachtigd met cen
3 -fase wiqselspanning Een zwakmagnetische buis
waarin de spoel gemonteerd wordt, dient gelijktijdig
als behuizing en als anker voor het sluiten van de
magnetische flux. De rotor wordt op een stalen as
(ca 0 , 2 mm, red.) geperst die in twee saffieren gelagerd wordt, t t n aan elke ~ i j d cvari de motor. Om de
diaineter van de motor zo klein mogclijk te houden,
is voor de behuizing een materiaal gekozen dat hoge
magiietische verzadiging combineert met zeer lage
coerciviteit Deze combinatie leidt tot een hoog rendeinent en een laag energieverbruik

A l k mechanische onderdelen van de niicroinotor
zijn met conventionele fijnmechanische technieken
gemaakt De 3 fasenspoel, bijvoorbeeld, is geproduceerd op een semiautomatische wikkelmachine uit
koperdraad van 40 pin dikte.
Mct een diameter van 1 , 9 inni en eeii lengte van
5,s mm is de motor klein genoeg voor toepassing
in katheters, endoscopen, miniatuur positioiieersystemen en miniatuur scaniiersystenieii. De motor heeft
een maximum koppel van 7,5 pNm en eeii inaximum toerental boveii 100 000 oinw/inin. Oin het
i-notorverinogen te transformeren naar een hoger
koppel en eeii lager toerental kan een tandwielkast
worden aangebouwd Aan de keuie van het type
taiidwielkast en het type vertaiiding i s veel zorg
besteed Op grond van fabricagetechnische en rendeinentsoverwegingen is gekozen voor een drietraps
planetaire epicyclische tandwieloverbrenging met
de-telfde diameter als de niotor en een lengte van
3,7 Inm Het reridemerit ligt op ongeveer SO% (circa
80% per trap) en de vcrtragingskast kan kortstondig
een koppel van 300 pNm leveren.

hoge nauwkeurigheid van de tandwielen (inoduul
5spm) te realiseren
Door het toepassen van LIGA-techniek voor het vervaardigen van matrijzeii is een nieuwe kwaliteitsstandaard bereikt voor het spuitgieten van fijne microstructuren met eeii hoog aspectratio (breedte/dikte
verhouding). in tegenstelling tot andere inicrobewerkingstechnieken, loals vonkverspanen (EDM) , zijn de
oppervlakken die met LIGA-techniek z i p vervaardigd
zo glad, dat de producten 7elfs uit de matrils komen
als de wanden van de matrijs haaks op het oppervlak
staan.

zen) Door tweezijdig te frezen zitten de niicrocomponenten veilig in het polymeer opgesloten,
waar ze later eenvoudig uitgedrukt kunnen worden,
De iiu ontstane plak polymeer met micro-onderdelen
gaat vervolgens dieiien als niagaziln voor de toevoer
van onderdelen bil montage Door het ingieten blilft
de orieiitatie en de volgorde van de compoiieiiten
behouden zoals die bil het micro-spuitgieten is
bepaald door de matrijs Dit vereenvoudigt de latere
assemblage aanzienlijk onidat de oiiderdeleii in de
juiste orientatie eil volgorde worden aangevoerd en
slechts uit de drager gedrukt hoeven te worden

De eerste kleinserieproductie van de tandwielkastonderdelen, Loa15 de planeetwielen met een diameter
van 500 pm, werd vervaardigd met een matrijs
waarin een enkel ne51 onderdelen was geetst. De
onderdelen werden na het spuitgieten met de hand
uit de matrijs genomen. Onlangs is een riieuw
matriisgereedschap in gebruik genomen, dat automan uit de matrijs stoot.

Micro-ayyemblage
De micro-asseinblagemethode die hier wordt
beschreven was ontwikkeld voor klein-serieprodiictie Het omvat het gecentreerd monteren van rotor
en as met een nauwkeurigheid in liet micrornetergebied, het ahellen van de saffierlagers en een methode voor het koppelen van de metalen motor met de
tandwielkast van polymeer

Micro-spuitgieten
Op dit moment wordt een innovatief spuitgietprocédé ontwikkeld door het IMM [5] dat gesckikt
is voor grootserie fabricage tegen werkelijk lage kosten. Dit procédé beriiyt op de batchgewijie productie
van een groot aantal microcomponenten op een
drager. Het tijdrovende en daarverwijderen van de individuele
producten uit de matrijs is vervangen door het uitstoten uit een drager waarop alle componenten zitten, zie figuur 3. Om de individuele micro-onderdelen los te nemen worden de volgende stappen uitgevoerd.
- de drager met Onderdelen wordt overgoten met
eeii polyineer (bijvoorbeeld een epoxyhars) dat
70 geko7en is dat het 7ich slechts in geringe mate
aan de microcomponenten hecht;
- de drager wordt nu mechanisch van de microcomponenten verwijderd (bijvoorbeeld door fre-

0

De hulpstukken bestonden uit twee bussen met een
goed gecentreerde boring die gelijk was aan de
asdianieter en een buitendianieter die gelilk was aan
de buitendiameter van de rotor. Bij het inlijinen van
de as werden de asuiteinden in de hulpstukkeii
gestoken, waarna rotor eii hulpstukken in eeii Vblok werdeii gelegd. Daardoor werd de as precies
gecentreerd in de rotor en kon de lijin drogen.
Lagering
Het lager aan de achterzijde van de motor, de zijde
waar de elektrische aansluitdradeii naar buiten
komen, wordt geassembleerd door het saffìerlager in
een messing lagerdeksel te persen. Vervolgens wordt
eeii dun, vlak plaatle saffier tegen het messing deksel
aangeplakt, zodat een taatslager ontstaat dat de axiale
krachten op de motoras kan opnemen.

0

Figuur 2.
Planetaire tandwielkast met drie
trappen

Fabricage van de c o m p o n e n t e n
De epicyclische tandwielkast bevat 1 7 onderdelen
die allemaal door microspuitgieteii z i p gemaakt van
de kunststof POM Daarnaast nog eeii centerloos
geslepen as en een door draaien vervaardigde lagerbus uit messing De spuitgietmatrijs van de tandwielen is gemaakt met LIGA-proces [4] om de gcwcnste

Spuitgietprocédé
ontwikkeld voor
batchgewyze productie van microcomponenten

Figuur 4.
Drie fase motorspoel, gewikkeld
met conventionele
techniekenuit koperFiguur 5.

draad met een dikte van 40 prn.

Een van de drie trappen van de planetaire tandwielkast

Rotor
De rotor bestaat van een sterke magneet uit zeldzame
aarde en een geslepen stalen as. Om de magneet met
een minimale excentriciteit op de as te kunnen bevestigen zijii twee methoden toegepast
Voor de eerste prototypen werd een perspassiiig toegepast. Bij de latere cerieprodiictie bleek deie methode
echter onbruikbaar omdat diverse van de gesinterde
magneten braken onder de hoge perskracht. Bovendien
bleek het nauwkeurig gecentreerd boren in liet rnagneetrnateriaal uitermate moeilqk. Daarom werd overgeschakeld op het lilrnen van de as in een iets ruimer
geboord gat. Voor het precies centreren van de as in
de rotor werden hulpstukken toegepast, zodat de as
ook goed centrisch in het midden werd verlijmd als
de boring in de rotor iets excentrisch was

o Tandwielkast
De ccrstc stap bij het assembleren van de tandwiel
kast is het assembleren van de planeetwieldrager De
onderste helft van de planeetwieldrager bestaat uit
drie assen voor de planeetwielen en de plaiieetwielen zelf, zie figuur 5. In de bovenste helft van de
planeetwieldrager worden de assen (diameter 1 80
pin) van de planeetwielen ondersteund tegen doorbuiging Bij de eerste twee trappen van de tandwielkast bevat de bovenste helft vari de drager ook een
Lonriewicl dat later 111 de volgende trap grijpt De
uitgaande as is een integraal deel van de derde trap
en komt in de plaats van het zonnewiel Elke tandwieltrap wordt dichtgelast, zie figuur 6 , zodat een
stabiele verbinding tussen bovenste eii onderste helft
ontstaat [6]
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Bevestiging tandwielkast op motor
De drie trappen van de tandwielkast wordcn in een
buis gestopt die een inwendige vertanding heeft,
verkregen door het spuitgieten in POM Deze vertande buis wordt op een flens aan de voorkant van de
motor geperst De flens hceft een groef waar een
rand aan de vertande buis in klikt, zodat een mechanisch stabiele verbinding van motor en tandwielkast
ontstaat
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[Y] voor het planeetwiel, diameter kopcirkel

5 6 0 ,um, dat vervaardigd

is

met LIGA-techniek M e t deze tech-

niek is het mogelyk matrijzen te maken waarby de tandflankcri
over de volle breedte evenwydig aan de as lopen en dus loodrecht

op het zyvlok staan De maximum bereikte diepte voor

een tandflank was 2300 ,um met een oppervlaktc ruwheid vcin

Testen op levensduur

hlms = 4 0 nm Door deze lage ruwheid kunnen de tandwielen

Om tenminste een levensduur van 1 O00 uren te
kunnen garanderen z i p iiitensieve proeven uitgevoerd Bij deze tests z i p onder andere de safferlagers vergeleken met miniatuur kogellagers op aspec
ten als kosten, assemblagemogcli~klieden,wrilvingsverliezen en levensduur De onderzoeksresultaten
toonden eenduidig aan dat bij dezelfde afmetingen
eil toerentalleri de wrijvingsverliezen in kogellagers
aanzienlijk hoger zijn dan in saffierlagers Bij gebriiik
van een goede smering bleek de combinatie van stalen as met saffierlager bilzonder stabiel Na vele duizenden uren continu in bedrilf te 7ijn geweest was
er geen zichtbare slijtage van de saffierlagers Om die
reden kozen we voor het gebruik van saffierlagers
voor de constructie vaii onLe micromotoren [7]

makkelyk uit de matrijs worden verwydercí, ondanks da[ de
tandflanken loodrecht op het zyvlak staan en niet losserid zyn
Montage van de onderdelen gebeur? in een cleuri room van
klasse I O0 tot I O00 om geen last te hebben van stofdeeltjes
De montage gebeuri in Weine series met de hand onder een
stereomicroscoop met traploos instelbare vergroting

H o e nu v e r d e r ?

De ontwikkeling van een micromotor inet een diameter van 1,9 m m met geintegreerde tandwielkast is
slechts de eerste stap in de ontwikkeling vaii een
hele serie nieuwe aandrqf5ystenieii Verdere ontwikkelingen z i p gericht op toepassing van micro-aandrijfsystenien voor miniatuiir lineaire positioneersystemen, micropompen en servosystemen Zij omvatten tevens de ontwikkeling van motorisch aangedre
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Figuur 7.
Facetten in de boring bevorderen de levensduur.
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