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Proiektuaren testuingurua:

Ikasleok ingeniaritza enpresa bateko bazkideak gara eta mota askotako lekaleak

ontziratzen dituen elikagai enpresa batek ekipo berri bat sortzeko kontratatu gaitu.

Elikagai enpresa honek dilistak ohialezko zakuetan saldu nahi ditu eta horretarako

ontziratzeko lerro berri bat instalatu behar izango du, gure laguntzaz baliatuta.

Arazoaren planteamendua:

Dilistak traktoreetako erremolkeetan heltzen dira lantegiko silora; hemendik tobera

bateraino garraiatu behar dira. Tobera honetan eroriko dira, eta betetzean behean

dagoen bat konporta zabalduko da eta dilista guztiak ohialezko zakuetan jauziko dira,

zakua betez.



Baldintzak:

● Dilistak ohialezko 250 g-ko zakuetan sartu behar dira.

● Ekipoa martxan jartzen denean argi gorri bat piztu behar da makina martxan

dagoela adierazteko.

● Zakua erretiratzeko prest dagoenean, hau da, betetzen denean, argi berde bat

piztu behar da eta era berean soinu bat entzun behar da abisatzeko.

Diseinuak:

Isometrikoa: Piezakatzea: Digitala:

Programazioa:

Hemen ikus daiteke

Auriga plaka

funtzionarazteko erabili

dugun metodoa eta

programazioa.



Erabilitako Materialak, Erremintak eta Aplikazio Informatikoak:

● Egituran erabilitako materialak:

○ Zur listoiak eta plantxak torlojuak

○ Azkoinak, kola termofusiblea

○ Tela

○ Kartoizo tuboak

○ Ardatz roskatuak

● Material elektro-mekanikoak:

○ Orion Plaka

○ Servomotorea

○ DC motorea

○ RJ kableak

○ Adaptadoreak

○ 12V-ko elikadura iturria

○ Led tira

○ Kautxuzko zinta

○ Argi sentsorea

● Erremintak:

○ Zulagailu elektrikoa

○ Zerra elektrikoa

○ Pistola termofusiblea

○ Allen giltza

○ Giltza finkoak

○ 3D imprimagailua

● Aplikazio informatikoak:

○ MBlock (Programazioa)

○ Sketchup for schools (3D diseinua)

○ Google slides (Aurkezpena)



Aurrekontua:

Zer Aleak Guztira (€)

Kontratxapatua

(60cmx60cmx0,3cm)

1 3

Egurrezko listoiak 2m 2 0,60

Erroskadun barillak 1 0,50

Azkoinak 15 1

PLA filamentoa 1 3

Ohiala birziklatua - -

Transmizio gurpila 2 10

Orion plaka 1 34

RJ 25 kableak 3 4,5

Egokigailua RJ25 1 7

Argi sentsorea 1 10

Servomotorea 1 6,5

Led tira RGB (50 cm) 1 13

Kontrolagailua DC

motorea

1 25

DC motorea 12V 1 20

Hortzdun korrea 1 2,5

Elikadura iturria 1 6,5



Mikro USB kablea 1 3

Proiektuko prezio totala: 150,1 €

Eraikuntza prozesua:

Ekipo hau egin ahal izateko, zenbait urrats jarraitu ditugu:

● Egin behar dugun makina eta zertarako erabiliko den

identifikatu dugu zehatz-mehatz.

● Iturri ezberdinetatik bildu dugu informazioa: web gune teknikoetatik, gure

teknologiako liburutik, gure classroom-eko ikasgela birtualean irakasleak ipini

duenetik…

● Taldekide bakoitzak bere ideia propioa proposatu du eta guztion

aportazioarekin hartu dugu azken erabakia.

● Behar ditugun material eta baliabide guztiak ditugula zehaztu dugu.

● Emaitza diseinatu dugu: proiektuaren hasierako zirriborrotik abiatuta

planoak irudikatu ditugu, bai eskuz eta bai digitalean.

● Lana planifikatu dugu, hau da, lanak banatu ditugu eta beharrezko osagai eta

material guztiak ditugula zihurtatu dugu.

● Maketa eraiki dugu hurrengo urratsak jarraituz:

1. Oinarria moztu.

2. Listoiak moztu eta oinarria itsatsi.

3. Zur zati bat moztu eta oinarritik 15cm-ra itsatsi listoietan.

4. Listoi zati bat moztu eta aurreko listoietan itsatsi gero tolba jartzeko.

5. Zur zatiak moztu tolba egiteko, tolba egin eta tolba itsatsi dugun listoietan

itsatsi.

6. Pieza diseinatu eta 3D imprimagailuarekin egin.

7. Servomotorean jarri pieza itsatsi eta gero.

8. Zur zatiak moztu eta zuloak egin.

9. Kartoizko tuboak moztu eta zur zatiekin itsatsi, gero barilla tuerkekin

finkatzeko.

10. Rodilloak jarri eta motorra itsatsi, gero zinta jartzeko.

11. Argi sentsorea jarri.



12. Orion plaka instalatu.

13. Kodea MBlock programan egin.

14. Led tira jarri.

● Egiaztatu edo ebaluatu. Hasierako funtzionamendu frogak egin eta gero

beharrezko zuzenketak egin ditugu, makinak behar den moduan funtzionatzen

duela ziurtatu arte.

● Egindako prozesu guztiaren eta prototipoaren aurkezpen digitala eta

ahozkoarekin amaitu dugu.

Prozesuan sortutako arazoak eta konponbideak:

- Rodilloetako zuloak txikiegiak ziren eta handiagioak egiten saiatu ginen, baina

txarto atera zenez, kartoizkoak egin behar izan genituen.

- Rodilloak jarriko genituenean, ez ziren sartzen listoiak alboan zeudelako. Zur

zatiak goratzen eta listoi bat lekuz mugitzen lortu genuen rodilloak ondo

sartzea.

- Tolba probatzean, dilistak eskinetatik jausten ziren. Orduan, zur zati txikiak

jarri behar izan genuen dilistak ez jausteko.

- Zinta albo baterantz mugitzen zen. Zintza berri bat egin genuen eta orduan ez

zen mugitzen.

- Aurigatik Orionera transizioa egitean, kode lerro batzuk berriro idatzi behar

izan genuen adaptatzeko.

Emaitza:

Lana espero genuena baino errazago izan da. Bidean sortu diren arazoak

konpontzeko gai izan gara guztiok batera. Norbaitek berdina egiten saiatuko balitz,

denbora nahikoa eta esfortzu asko behar izango luke. Horregatik gure teknologiako

proiektuaz oso harro gaude, nahiz eta perfektoa ez izan.



Ondorioak:

Proiektua egiteko beste aukera bat izango bagenu, hasieratik guztia pausoka

antolatuko genuke. Hau lana modu azkarrago batean egiten lagunduko liguke,

amaitzean arazo guztiak denbora gehiagorekin konpontzeko.

Bibliografia eta erreferentziak:

○ 1 web

○ 2 web

○ 3 web

○ 4 web

○ Antzeko lanen bideoak

○ Zientzia azokako web

○ Steam gunea

Eskerrak:

Eskerrak eman nahi dizkizuegu adi egoteagatik eta gure proiektuan interesa

jartzeagatik. Lan asko kostatu zaigu lan hau guztiz bukatzea eta pozik gaude

norbaiten interesa piztu izana gure proiektuarekin. Beraz, eskerrik asko.
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https://www.google.com/search?q=cinta+transportadora+proyecto+escolar&rlz=1C1GCEA_enES867ES868&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=pJuA01LggCH3iM%253A%252C2egbkkVBu3w9RM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kSpxUb-8dRiNLUNZqVDvakkSBZWyw&sa=X&ved=2ahUKEwiHtbezyrfnAhVr8-AKHXKkBdUQ9QEwC3oECAkQCQ#imgrc=pJuA01LggCH3iM:
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