
In dit STEM-project worden de leerlingen uitgedaagd om in een
volledig geautomatiseerd systeem te ontwerpen en te realiseren dat
om 2D- of 3D-chocoladefiguren te printen. Hun systeem moet borden
automatisch borden aanvoeren naar de printer zodat de printer er een
figuur op kan printen. Als bijkomende ontwerpvoorwaarde moet het
systeem zowel veilig als duurzaam zijn. De leerlingen krijgen deze
uitdaging van de leerkrachten in de kokschool en ze hebben enkele
onderdelen van een oude transportband ter beschikking. 

De leerlingen gaan aan de slag om via experimenten de
eigenschappen van chocolade te onderzoeken zodat ze kwalitatieve
figuren kunnen afleveren.  daarom zullen ze leren over het
tempereren van chocolade en de fysische en chemische
eigenschappen ervan. Om de borden te transporteren gebruiken ze
delen van oude transportbanden die ze eerst onderzoekend
ontdekken en dan aanpassen naar hun behoeften. Ze maken gebruik
van mechanische en elektrische technieken om de snelheid te
regelen en sensoren om de borden op de juiste plaats onder de
printer te krijgen.  De printerkop moet bevestigd worden in een
stabiele printerkooi met de nodige aandrijving om deze te bewegen in
2D of 3D en moet een automatische temperatuurregeling hebben om
de chocolade op de gewenste temperatuur te houden.  Vooraleer hun
systeem af te leveren aan de leerkrachten van de kokschool voorzien
de leerlingen de nodige elektrische, mechanische, hygiënische, ...
veiligheden en stellen de ze een geruiks- en onderhoudshandleiding
op zodat zij ermee aan de slag kunnen gaan.

Dit is een project met veel mogelijkheden voor meer diepgang of
uitbreiding afhankelijk van de schoolcontext en de studierichting.

Projectfiche
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Secundair onderwijs, 2de graad.
Elektromechanische technieken.
Uitbreiding mogelijk naar
Natuurwetenschappen-STEM en
Technologische wetenschappen. 

Doelgroep

Graadproject: gespreid over de 2e
graad, maar kan ook geconcentreerd
worden in bijvoorbeeld 1 trimester.
Vakken: elektromechanische
technieken, fysica/chemie.

Tijdsbesteding

Overkoepelend thema: Chocolade
printen en een transportband regelen

Keywords: 2D-/3D-printen, sturing,
aandrijving overbrenging,
transportband, chocolade,
automatisatie, veiligheidsmaatregelen,
temperatuur, positie, snelheid

Ontwerp en realiseer een geautomatiseerd systeem om op een veilige en
duurzame manier een ontwerp in chocolade te printen.

Korte samenvatting

Centrale uitdaging
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Projectstructuur

Start vanuit een experiment
Chocolade opwarmen (smelten) en afkoelen (stollen) --> tempereren

Hoe kunnen we er voor zorgen dat de geprinte chocolade van goede kwaliteit is?

Veiligheden (elektrisch, mechanisch, pneumatisch, hygiënisch, ...)
Welke beschermingsmaatregelen moeten er genomen worden tegen elektrische gevaren?
Hoe kunnen we de draaiende delen afschermen van de gebruiker?

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de chocoladeprinter veilig is in gebruik?

Hoe kunnen we een stevige printerkooi maken om de printer en de aandrijving aan op te hangen? Ontwerp een stabiele structuur voor de
printerkooi.
Aandrijving van het printerblok

Algemene constructie

De transportband onderzoeken en begrijpen
Hoe kunnen we de snelheid van de transportband regelen?
Hoe kunnen we de transportband op de juiste plaats en tijd laten starten en stoppen?
Ontwerp en realiseer een eenvoudige machinesturing voor de transportband

Automatisatie
Pneumatica

Hoe kunnen we het bord elke keer op de juiste plaats onder de printer krijgen?

Hoe kunnen we de temperatuur van de chocolade regelen?

Hoe kunnen we de positie van de printerkop regelen?

https://istem.be/


Afwerkingsgraad*: 

Dit project werd ontwikkeld door VTI Leuven en iSTEM inkleuren 

F3D
Renders & Foto's
STEP
STL

3Dprinter Firmware
3Dprinter Host
3Dprinter Server
3Dprinter Slicer
Arduino mega 2560 drivers windows 10
Arduino Software

Extruder
BOM-lijst

Leerkrachtenbundel - Chocoladeprinter - V20220310
Uitdaging project chocoladeprinter onderzoeksvragen

Map: CAD-bestanden, Renders en foto's

Map: Firmware, Software & Scripts

Map: Foto's van testen ter illustratie
Map: Hardware

Map: Leermateriaal

Info over chocolade en het werken ermee
Kruistabel chocoladeprinter
Leerplandoelen EMT wetenschappen in chocoladeprinter
Link Cloud Render Volledig
Projectfiche - De chocoladeprinter
Read me first

Afwerkingsgraad 1 : de ontwikkelaars vinden dat het materiaal klaar is voor eerste gebruik.
Afwerkingsgraad 2: het materiaal is nagelezen door ‘critical friends’ en aangepast aan de
feedback
Afwerkingsgraad 3: het materiaal is reeds gebruikt in één of meerdere testscholen en is
aangepast aan ervaringen opgedaan in die scholen.
Afwerkingsgraad 4: het materiaal is meermaals gebruikt en heeft een zekere staat van
maturiteit bereikt.
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Projectkenmerken
Overzicht van inhoud in het zip-bestand
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