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1.- LABURPENA
COVID-19 gaixotasunari aurre egiteko eta COVID-SARS-2 birusaren
hedapena murrizteko oso garrantzitsua da maskariliak erabiltzeaz aparte gelak ondo
aireztatzea. Horregaitik eta Institutuko gela batzuen aireztapena ona ez zela
ohartuta AirRactor proiektua sortu genuen aireztatzeko prototipo bat diseinatu eta
horrela arazoari konponbidea emateko. Sortutako prototipoa institutuan ditugun
ordenagailu zaharretako haizegailuak erabilita sortu dugu plastikozko piezen eta
torlojuen bidez lotuta, haizagailuzko laukizuzen bat osatzen. AirRactor prototipoa
leihoetan kokatu egiten da eta martxan jartzen denean gelaren aireztapena
hobetzen da

aire garbia egongo dela bermatuz eta gure osasuna zaintzen

lagunduz.
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2.- ARAZOA
Covid-19aren transmisioa murrizteko oso garrantzitsua da geletako

airea

berriztatzea. Gure institutoan gela askotan ezin da aireztapena bermatu eta
horregaitik bururatu zitzaigun erabiltzen ez genituen ordenagailu dorretako
haizagailuak erabiliz erauzgailu handi bat egitea leihoetan kokatu eta geletako
aireztapena hobetzeko.
Prototipoa diseinatzerako orduan garrantzitsua zen gelaren tamaina jakitea
prototipoak izan behar zuen tamaina eta erauzleak izango zuen errendimendua
jakiteko. Eredu bezela hartutako gelaren tamaina (ikus 1.irudia)

6,7 m luzeera,

2,43m altuera eta lodiera 6,1mkoa zuen eta kalera doan hormak 45 zm lodiera.
Gelaren bolumen osoa beraz 99,3m3-koa zen.

1.-Irudia. Prototipoa diseinatzeko eredu bezala erabilitako gela.
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3.- ERABILITAKO MATERIALA
Beheko irudian agertzen dira proiektuan erabilitako materialak. Material
hauetaz gain

haizagailuen arteko loturak egiteko guk diseinatu eta 3D

inprimatzaileekin ekoiztutako piezak erabili ditugu.
2. Irudia.- Proiektuaren materialen zerrenda.

Materiala
1

Haizagailua 1

Kopurua
15

Modeloa
Protechnic Magic
MGT012MS-A25

Ezaugarriak
70x70mm

Bi-Sonic SP702512M
2

Haizagailua 2

15

Colourful CF-12620MS

60x60mm
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Haizagailua 3

16

ONG-HUA HA8025M12SA

80x80mm

4

Torlojuak

24

4mm

5

Azkoinak

24

4mm

6

Eztainua

1

Sn60Pb40

7

Zinta itsaskorra

1

Isolatzailea

8

Kableak

9

Boltimetroa

1

10

Metalezko barra

4

438mmx15mm

11

Plastikozko piezak

44

3D
inprimagailuan
ekoiztuta.

8x0,2

Emetec

3

Trenzatua

Prototipoa eraikitzeko erabilitako ordenagailu dorreetako haizagailuek honako
ezaugarriak dituzte:
Modeloa

Protechnic Magic MGT7012MS-A25
12VCD 0.17Amp 2750Rpm Sleeve
bearing fan

Neurriak

70x70x25 MM

Boltaia

DC 12V

Abiadura

2750 rpm

Haize emaria

22,2 CFM

Soinua

22,05 dBA

Modeloa

Colourful CF-12620MS

Neurriak

60x60x30 mm

Boltaia

DC 12V

Abiadura

2950 rpm

Haize emaria

33,15 m3/h

Soinua

20 dBA

Modeloa

ONG-HUA HA8025M12SA

Neurriak

80x80x37 mm

Boltaia

DC 12V

Abiadura

2600 rpm

Haize emaria

73,1 m3/h

Soinua

25 dBA
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4.- AURREKONTUA
Guztira prototipoak 29,86€ko balioa dauka. 3.irudian erabilitako materialaren
balioa unitarioa agertzen da. Kostuan ez dago sartuta prototipoaren muntaia egiteko
beharrezko eskulanaren balioa. Komertzializatu nahiko bagenu kontutan hartu
beharko genuke. Berrerabilitako haizagailuak erabili ditugunez kostua ez da altua
eta beraz alde ekonomikotik bideragarria dela uste dugu.
3.- Irudia. Proiektuaren aurrekontua.
Materiala

Prezioa

Kopurua

Guztia

Plastiko bobina 1kg
3D inprimatzailerako

21€/unitatea

1

21€

Haizegailuak

0*
*Berrerabiliak

48

0€

Torloju estandarrak

0,02 €/unitatea

162

3,24€

Azkoinak

0,01 €/unitatea

182

1,82€

8 hari trentzatutako
kablea

0,6 € +iva/m

3m

1,8€

Aluminiozko barra

4x 0,5 €
1m/2€

4 zati

2€

Guztira

29,86€
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5.- METODOLOGIA
Proiektua 4 ikasleko talde koperatiboetan egin dugu eta nahiz eta taldekide
bakoitzak rol

bat izan elkarlanean eta kooperatuz egindako proiektua izan da.

Proiektua aurrera eramateko honakoak dira jarraitu ditugun 8 urratsak:
1.-Gelaren bolumena neurtu
Aurretik aipatu bezala gela neurtu eta bolumena kalkulatu genuen. Neurtu
ostean, honako balioak lortu genituen: luzera (6,7m) * lodiera (6,1m) * altuera
(2,43m)= 99,31m3 bolumena lortuz. Beraz, gelaren bolumena 100m3 dela
kontsideratu genuen.. Gelaren planoa izateko, 3D diseinu bat egin genuen
FreeCad-en (ikus 1.irudia, 2.orria).
2.-Haizagailuen emaria neurtu
Gela ondo aireztatzeko, haizagailu bakoitzak zer emari zuen jakin behar
genuen.

Horretarako,

ezaugarriak

bilatu

haizegailu

genituen

motak

haizegailuen

sailkatu

genituen

ezaugarriak

eta

bakoitzaren

deskribatzen

zituzten

dokumentuak aztertuz. Batez ere, emaria eta kontsumitzen duten elektrizitatearen
inguruko datuak izan zitzaizkigun baliogarri (ikus 4.irudia). Modu horretan gure
prototipoaren emari totala kalkulatu ahal izan genuen.
4.-Irudia: erabilitako haizegailu bakoitzaren emari eta kontsumoak.

3.-Haizagailuen kokapena diseinatu
Aireztapen ona eta osoa izateko, ahalik eta haizagailu gehien ipini behar
ziren leihoan. Horretarako, haizagailu bakoitzaren lekua zein zango zen pentsatu
behar izan genuen bakoitzaren tamaina kontutan hartuz. Gure klasekideen
laguntzari esker, guztira 48 haizegailu egoki kokatzea lortu genuen aireztapen
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eraginkorra bermatuz eta leihoaren tamainari egokituz.
4.-Haizegailuak lotzeko piezak diseinatu eta muntatu
Haizagailu guztiak elkarren artean lotzeko eta egonkor mantentzeko piezak
Free Cad-en diseinatu genituen eta 3D inprimagailuak erabiliz ekoiztu genituen.
Sortutako diseinuak hainbat abantaila ditu: kableak pasatzeko lekua uzten du,
haizegailuak firme eta gogor lotzen ditu eta gela kanpotik aire zikina ez sartzeko
balio du tapa moduan funtzionatzen duelako.
5.-Kableak moztu eta haizagailuetara soldatu
Gure prototipoaren diseinuak ondo funtzionatzeko, haizagailu bakoitzetik bi
kable atera behar genituen baina haien kable propioak ez ziren luzeegiak
erauzlearen beheko partetik ateratzeko. Arrazoi honengatik, kable horiek luzatzeko
beste kable batzuekin soldatu behar izan genituen. Urrats hau ez zen zaila izan
baina denbora asko suposatu zuen.
6.-Kableen antolakuntza diseinatu
Haizagailu bakoitzak 2 kable behar dituenez, guztira gure prototipoak 96
kable beharko zituen funtzionatzeko. Kable guzti horiek prototipoan trabarik ez
egiteko leku egoki batean kokatu behar ziren. Horregaitik aukera desberdinak
aztertu ostean, kable guztiak beheko partetik ateratzea erabaki genuen eta plakara
soldatu, horrela askoz hobeto antolatuta egongo ziren eta errazagoa izango zen
proiektuarekin jarraitzea.
7.- Kable guztiak plakara soldatu
Kable guztiak leku berberetatik atera ostean, negatiboak eta positiboak
bereiztu genituen eta azkenik plaka batera soldatu genituen erauzgailua programatu
ahal izateko.
8.- Prototipoaren funtzionamendua egiaztatu
Azkenik, jarraitutako urratsak egokiak izan zirela eta
funtzionatzen zuela egiaztatu genuen.
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prototipoak ondo

6.- EMAITZA
Irudietan ikus daitekenez lortu dugun prototipoa leihoan oso ondo kokatzen
da eta sortu zenerako funtzioa betetzen du. Egia esan, lortutako emaitza espero
genuena baino hobeagoa izan da.
5.-Irudia. Erauzgailua leihoan kokatuta.

6.- Irudia. Erauzgailua funtzionamenduan

7.-Irudia. Erauzgailua aurretik ikusita

8.-Irudia. Erauzgailua atzetik ikusita
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7.- ONDORIOAK
Sortutako prototipoa bideragarria dela uste dugu ikastetxeak eskura dituen
materialarekin egin daitekeelako, merkea delako eta berrerabilitako materialarekin
egin delako ondorioz bere ekoizpenean ingurumen kalteak murriztu egiten dira.
Hala ere, erauzgailua hobetzeko hurrengo neurriak edo urratsak jarraitu
beharko genituzke:
1.Kableen kokapena hobetu.
2.CO2 detektorearekin sinkronizatu.
3.Neurketak eta aktibazioak egiteko mugikorreko aplikazio bat diseinatu.
Proiektu honekin gauza asko ikasi ditugu besteak beste:
● Taldean lan egiten koordinatuta eta elkarren artean kooperatuz baliabideak
ahalik eta eraginkorrenean erabiliz.
● Eduki teorikoak modu praktiko batean erabiltzen, adibidez: 3D piezak
diseinatzen eta inprimitzen.
● Diseinuan sortzen diren zailtasunei aurre egiteko alternatibak bilatzen.
● Arlo desberdinetako ezagutzak (zientzia, teknologia, ingenieritza, artea eta
matematikak…) uztartu behar direla proiektu teknologiko bati aurre egiteko.
● Garrantzitsua dela behin prototipo bat sortzen duzunean beraren berri ematea
eta beste batzuekin ezagutzak partekatzea
Proiektuarekin gainera Milurteko garapen jasangarrirako helburu batzuk
lortzea laguntzen dugu:
● 3. Osasuna eta ongizatea: COVID-19 gaixotasunari aurre egiteko aireztapena
hobetzen duen prototipoa sortu dugu eta beraz osasun segurtasuna hobetzen
dugu.
● 12. Ekoizpen eta kontsumo arduratsua: Material berrerabilia erabili dugu
haizagailuak ordenagailuetatik lortuz eta beraz kontsumoa murriztuz
● 13. klima babesteko ekintza:CO2 isurpena murriztu egiten dugu ekoizpenean
materiala berrerabiliz.
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