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Projektavimas.
Elektrinis motoroleris vaikams buvo projektuojamas atsižvelgiant į vaikų poreikius. Visos detalės pritaikytos
vaikams nuo 5 iki 8 metų. Buvo atsižvelgta į saugumą ir darbo kultūrą. Iš pradžių buvo daromas prototipas
(1 pav) norint įvertinti tam tikrus motorolerio važiuoklės ir kėbulo niuansus. Motorolero spalvos parinktos
atsižvelgiant į šių metų pavasario spalvų tendencijas ir derintos prie subtilaus ir tuo pačiu žaismingai
vaikiško motorolerio stiliaus. Motorolerio korpusas projektuotas remiantis klasikinio motorolerio „Vespa“
korpuso išlinkimais, todėl buvo pasirinktas klasikinis modeliavimas. Projektuojant elektros sistemą buvo
pasirinkta „Velleman“ nuotolinio valdymo sistema, elektrinis motorolerio „Piaggio“ starteris panaudotas
kaip variklis.

1 pav.
Panaudotos technologijos:
 kazeino gamyba;
 metalo tekinimas;
 medžio tekinimas;
 virinimas;
 gręžimas;
 elektrotechnika;
 plastikų formavimas;
 medžio frezavimas;
 darbas su kompozitinėmis medžiagomis;
 dažymas;
 minkštų dangų gamyba (sėdynė);
 metalo pjovimas;
 medžio pjovimas;
 medžio obliavimas.

Gamybos etapai:
1. Su kopijavimo antgaliu iš faneros plokštės frezuojamas motorolerio korpusas ir vairas;

2. Detalės šlifuojamos;
3. Iš storos lentos gaminama vidurinė vairo dalis;
4. Iš plonesnių lentų gaminamas akumuliatoriaus laikiklis, sėdynė;

5. Motoroleris dalinai surenkamas, formuojamas variklio laikiklis iš stiklo pluošto;

6.Iš medžio tekinami varžtų gaubtai, variklio gaubtas, lempa, rankenos.

7.Virinamas dantratis prie rato ašies;

8. Iš skaidraus plastiko formuojamas lempos gaubtas;

Lempos gaubtui buvo pasirinktas 2mm storio polikarbonato lakštas. Plastikas buvo kaitinamas karšto oro
fenu, poto apspaudžiamas ir formuojamas kaip parodyta paveikslėliuose.

9.Iš kazeino gaminamas rakto pakabukas;

Kazeinas buvo daromas į šiltą pieną įpilant šlakelį acto, gautas produktas nukošiamas ir džiovinamas
saulėje.

10.Iš sriegto strypo tekinami pakojai;

11. Motoroleris dažomas, lakuojamas, pilnai surenkamas;

Motoroleriui dažyti buvo pasirinkti balti emaliniai dažai ir greitai džiūstantys aerozoliniai dažai ir nitrolakas.
Vairas tvirtintas panaudojant baldų kaištį.
12. Projektuojama ir lituojama motorolerio elektros sistema.

Motorolerio signalizacijos veikimas pagrįstas dviejomis jo būsenomis:„atrakinta“ ir „užrakinta“. Įprasta
būsena yra „užrakinta“:jei motoroleris būtų vagiamas dešiniuoju pultelio mygtuku galima įjungti
signalizacija. Norint perjungti į važiavimo būseną-„atrakinta“, reikia paspausti kairį pultelio mygtuką arba
pasukti raktelį, taip bus aktyvuojamos motorolerio važiavimo funkcijos.

Motoroleriui gaminti buvo naudojama: faneros plokštė, medžio masyvai tekinti rankenoms ir varžtų, bei
variklio gaubtams, permatomo plastiko lakštas, sriegti strypai, varžtai, lentos, medvaržčiai, geltoni dažai,
žali dažai, balti dažai, laidai, „Velleman“ nuotolinio valdymo sistema, sirena, elektrinė spynelė, jungiklis
lempoms, pienas, actas, mygtukinis jungiklis, medžiaga, porolonas, kniedės, vyriai, karučio ratai, dantračiai,
Motociklo akumuliatorius, dažymo juosta.
Įrankiai.
Motoroleriui gaminti buvo naudojama: kaltų rinkinys,gręžimo bei medžio tekinimo staklės,kampinis
šlifuoklis, pjoviklis „plunksna“, teptukas, grąžtų komplektas, elektrinis siaurapjūklis, šlifavimo įrankiai,
metalo tekinimo staklės, lituoklis, raktų ir atsuktuvų komplektas,
Išvados.
Elektrinis motoroleris yra puiki dovana kiekvienam vaikui. Šuo metu vis labiau vertinamas rankų darbas,
todėl toks žaislas yra tikrai paklausus. Vaikui bus žymiai smagiau ir įdomiau važinėti mediniu, rankų darbo
motoroleriu, nei serijinės kinų gamybos analogu. Ekologiniu požiūriu šis gaminys taip pat nekelia didelės
grėsmės, medinės detalės žymiai greičiau suyra lyginant su panašiomis plastikinėmis atmainomis. Taip pat
jis neteršia aplinkos, neišmesdamas jokių aplinką teršiančių produktų. Atsižvelgus į kai kurias konstrukcines
savybes gaminį galima laikyti dviračiu. Ši transporto priemonė yra be abejonės sezoniška ir priklausoma nuo
metų laikų, todėl puikiai atitinka olimpiados temą. Taigi šis motoroleris yra puikus pasirinkimas žmonėms,
kurie rūpinasi savo vaikais, gamta ir supranta daiktų vertę.

