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ΨΑΛΙΔΙ

Ονοματεπώνυμο μαθήτριας : 

Χουστουλάκη Μαρίνα

Το ψαλίδι είναι χειροκίνητο εργαλείο, που χρησιμοποιείται για την 

κοπή  μαλακών  εύκαμπτων  υλικών.  Η  συνήθης  κατασκευή  του 

αποτελείται από δύο κινητά σιδερένια ή ατσάλινα σκέλη, τα οποία 

είναι ενωμένα περίπου στο μέσο τους με ένα σταθερό σύνδεσμο. Στα 

πίσω  άκρα  των  δύο  σκελών  υπάρχουν  λαβές  για  σταθερότερο 

χειρισμό του ψαλιδιού,  ενώ το μπροστά και εσωτερικό μέρος τους 

είναι  διαμορφωμένο  σε  λεπίδες  λίγο  έως  μέτρια  ακονισμένες.  Το 

ψαλίδι είναι διπλός μοχλός πρώτου τύπου.

ΙΣΤΟΡΙΑ:

Πιθανότατα το ψαλίδι εφευρέθηκε γύρω στο 1500 π.Χ. στην αρχαία 

Αίγυπτο.  Αυτό  πιθανότατα  είχε  το  σύνδεσμο  στην  πέρα  άκρη.  Τα 

ψαλίδια με σταυρωτές λεπίδες εφευρέθηκαν από τους Ρωμαίους γύρω 

στο 100 μ.Χ.

Ένα τεράστιο βήμα για την τελειοποίηση των ψαλιδιών έγινε το 1761 

με το Βρετανό Ρόμπερτ Χέντσλίφ (Robert Hinchliffe) να κατασκευάζει 

το πρώτο σύγχρονο ψαλίδι από χάλυβα.

Σε τμήμα της Σουηδίας (στη σημερινή Φιλανδία) το 1649 άρχισε να 

λειτουργεί  εργαστήριο  κατασκευής  ψαλιδιών,  μεταξύ  Ελσίνκι  και 

Τουρκού,  στο  χωριό  Fiskars.  Το  1830  νέος  ιδιοκτήτης  ανέλαβε  να 

κατασκευάσει μαχαιροπίρουνα και μεταξύ άλλων κατασκεύασε και 

ψαλίδια με την εμπορική ονομασία Fiskars. Ο ομώνυμος οργανισμός 
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εισήγαγε νέες μεθόδους για την κατασκευή ψαλιδιών το 1967.    

ΕΙΔΗ:

Υπάρχουν διαφορετικά είδη ψαλιδιών, ανάλογα με τη χρήση τους και 

σε  διάφορα  μεγέθη.  Έτσι,  ψαλίδια  χρησιμοποιούνται  για  κοπή 

νυχιών,μαλλιών,υφασμάτων,κλαδιών,  μετάλλων  κλπ.  Έτσι,  χρήση 

τους  κάνουν  διάφοροι  επαγγελματίες  όπως  αισθητικοί,  κομμωτές, 

ράπτες, κηπουροί κλπ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:                                                                                    

1. www.worldlingo.com

2. www.wikipedia.com 
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ΚΟΧΛΙΑΣ

ονοματεπώνυμο μαθήτριας: 

Σεργεντάνη Μαρία

Ο κοχλίας(κοινώς βίδα  οποιοδήποτε άλλο εξάρτημα ή εργαλείο έχει 

σπείρα)είναι στοιχείο μηχανής που χρησιμεύει 

1)ως  συνδετικό  στοιχείο  με  την  δυνατότητα  λύσης  και 

επανασύνδεσης 

2)ως μετατροπέας ροπής σε αξονική δύναμη και αντίστροφα

3)ως  μετατροπέας  περιστροφικής  κίνησης  σε  γραμμική  κίνηση  και 

αντίστροφα

4)ως μέσο για δημιουργία προέντασης σε μηχανικά  συστήματα για 

διάφορους σκοπούς(πχ στεγανοποίησης φλιτζανιών).  

Κοχλίας επίσης είναι και ο σωλήνας που είναι τυλιγμένος σε σχήμα 

σπείρας που βρίσκεται στο λαβύρινθο  του αυτιού

 Οι κοχλίες αποτελούνται από το  ελικοειδές σπείρωμα, την κεφαλή, 

τον κορμό και το περικόχλιο (κοινώς παξιμάδι).

Υπάρχει μεγάλη ποικιλία πολλών διαφορετικών σπειρωμάτων, αλλά 

και διαφορετικές παραλλαγές στη διαμόρφωση της κεφαλής και του 

κορμού.  Λόγω  της  εξαιρετικά  μεγάλης  τους  διάδοσης  και 

χρησιμότητας  κάποιοι  μη σχετικοί  έχουν την  εσφαλμένη εντύπωση 

ότι τα συνδετικά στοιχεία με σπείρωμα (βίδες, κοχλίες, παξιμάδια) 
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είναι  τετριμμένα  στοιχεία  χωρίς  ενδιαφέρον  ως  προς  τον  τρόπο 

λειτουργίας, σχεδιασμού, υπολογισμού αντοχής και ασφάλειας στις 

κατασκευές κ.ο.κ.. Στην πραγματικότητα το εντελώς αντίθετο είναι 

ακριβές,  ενώ  και  οι  οικονομικές  επιπτώσεις  του  σχεδιασμού  και 

χρήσης  κοχλιών  στις  κατασκευές  είναι  αξιοσημείωτες.  Αρκεί  να 

αναφερθεί  για  παράδειγμα  ότι  η  άτρακτος ενός  μεγάλου 

αεριωθούμενου  αεροσκάφους  έχει  περίπου  2,4×106 συνδετικά 

στοιχεία συνολικού κόστους περίπου 750.000$

Κοχλίες κίνησης

Τόσο  στους  κοχλίες  κίνησης  όσο  και  στους  κοχλίες  σύνδεσης 

μπορούμε  να αναλύσουμε  την  ισορροπία  δυνάμεων και  ροπών στο 

σύστημα κοχλίας-περικόχλιο.

Οι κοχλίες κίνησης χρησιμεύουν για μετατροπή ροπών σε αξονικές 

όπως σε μία μηχανική πρέσα (πιο κοινές σήμερα οι υδραυλικές), αλλά 

και  για  μετατροπή  περιστροφικής  κίνησης  σε  γραμμική.  Αυτό  έχει 

ποικιλία εφαρμογών, όπως για παράδειγμα πολύ μεγάλης ακρίβειας 

έλεγχο της μετατόπισης σε μηχανικές διατάξεις, μετρητικές συσκευές 

(πχ μικρόμετρο) και άλλα.
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1)Κοχλίας,el.wikepedia.org/wiki/Κοχλίας

2)Κοχλίας,el.wikitionary.org/wiki/κοχλίας

3)Κοχλίας, knauf.gr
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ΑΡΟΤΡΟ

ονοματεπώνυμο μαθητή: 

Γιάννης Καλογερής 

Το άροτρο είναι το σπουδαιότερο εργαλείο για το  όργωμα. Εκτελεί 

μια  παρόμοια  εργασία  με  το  φτυάρι,  δηλαδή  περνώντας  από  το 

έδαφος  το  αναποδογυρίζει  θάβοντας  χορτάρια  και  άλλα  άχρηστα 

υλικά. 

ΙΣΤΟΡΙΑ

Το άροτρο ή  αλέτρι, όπως το λέει ο λαός μας, ήταν γνωστό και στα 

πολύ  παλιά  χρόνια.  Οι  αρχαίοι  Έλληνες  έλεγαν  ότι  το  άροτρο  το 

έφτιαξε ο Τριπτόλεμος (αυτός που οργώνει το χωράφι τρεις φορές ) που 

καταγόταν από την Ελευσίνα, με τον τρόπο που του υπόδειξε η θεά 

της γεωργίας, η Δήμητρα.

Το πρωτόγονο άροτρο ήταν φτιαγμένο από ένα κλαδί λυγισμένο στο 

πάνω μέρος προς τα πίσω. Το είδος αυτό του άροτρου εξακολουθεί 

και  σήμερα  να  χρησιμοποιείται  από  πολλούς  πρωτόγονους  λαούς, 

κυρίως της Αφρικής. 

Η  ανάπτυξη  του  αρότρου  μπορεί  να  χρονολογηθεί  από  τη  λίθινη 

εποχή.  Τότε  ήταν  ένα  απλό  εργαλείο,  κάτι  παραπάνω  από  ένα 

διχαλωτό  βραχίονα  που  κατέληγε  σε  ένα  αιχμηρό  άκρο,  το  υνί. 

Υπάρχουν αποδείξεις  ότι τα πρώτα άροτρα χρησιμοποιήθηκαν στην 

Αίγυπτο και  τη  Μεσοποταμία περίπου  το  4000  π.Χ.  Οι  εικόνες 
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δείχνουν  ζευγάρια  βοδιών  να  έλκουν  το  άροτρο,  που   αρχικά  να 

σερνόταν από τον άνθρωπο.

Αιγυπτιακό άροτρο, περίπου 1250 π.Χ.

Επειδή  τα εδάφη στη  Μεσόγειο  Θάλασσα,  στη  Μεσοποταμία,  στην 

Αίγυπτο και  στην  προϊστορική  Ευρώπη,  ήταν  διαφορετικά, 

αναπτύχθηκαν διαφορετικοί τύποι αρότρων (όπως το aratrum και το 

ard). 

Προϊστορικό άροτρο τύπου Ard

Στη Μεσοποταμία έγινε μια τροποποίηση με μια κατακόρυφη τρύπα 

στο υνί,  στην οποία έμπαινε ένα χωνί και  χύνονταν οι  σπόροι  τη 

στιγμή του οργώματος. Οι Ρωμαίοι πρόσθεσαν τη σπάθη ή μαχαίρι, 

μπροστά από το υνί, το οποίο έσχιζε το έδαφος. 

Βασική πηγή πληροφόρησης για το σχήμα και τα υλικά κατασκευής 

του αρότρου στην Αρχαία Ελλάδα είναι το έργο του Ησίοδου  «έργα 
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και ημέραι», γι΄ αυτό και το ξύλινο άροτρο στην Ελλάδα ονομάζεται 

Ησιόδειο άροτρο. 

Πέντε ήταν τα βασικά μέρη του Ησιόδειου αρότρου : 

1. Η εχέτλη ή χειράλετρο που ήταν το μέρος του αρότρου που κρατούσε 

ο  καλλιεργητής.  Κατασκευάζονταν  από  ξύλο  δρυός  που  είναι 

ιδιαίτερα ανθεκτικό και έχει συνήθως σχήμα αμβλείας γωνίας. 

2. Το έλυμα ή αλετροπόδι που ήταν ένα βαρύ, επίσης από δρύ, κομμάτι 

ξύλου, το ένα άκρο του οποίου ήταν αιχμηρό ώστε να δέχεται το υνί. 

3. Η ύνις ή υνί με το οποίο σκάπτονταν η γη και κατασκευάζονταν από 

σίδηρο ή ορείχαλκο.

4. Ο γύης ή σταβάρι ή κλειδί που ήταν ένα κυρτό ξύλο από πρίνο που το 

τοποθετούσαν στο μέσο του ελύματος και 

5. Ο ιστοβοεύς ή τιμόνι που ήταν ένα κομμάτι ξύλου από φτελιά που 

ήταν προέκταση του γύη. Πάνω σε αυτόν προσαρμόζονταν ο ζυγός 

στον οποίο προσδένονταν τα ζώα για το όργωμα. 

Ο  Ησίοδος  διακρίνει  δύο  είδη  αρότρων  :  το  αυτόγυον που  είναι 

ελαφρύ και ο γύης, το έλυμα και ο ιστοβοέας είναι ένα μονοκόμματο 

ξύλο και το πηκτόν άροτρο  του οποίου τα τρία παραπάνω μέρη ήταν 

χωριστά κομμάτια ξύλου.

Το 10ο αιώνα εμφανίστηκε ο βαρύς τύπος carruca, ο οποίος έφερε ένα 

"φτερό" που έσπρωχνε πέρα το σκαμμένο έδαφος, από την ίδια μεριά 

(συνήθως από δεξιά). 

Σημαντικές αλλαγές έγιναν από τους Ολλανδούς το 17ο αιώνα, κατά 

τη  βιομηχανική  επανάσταση,  όπου  ο  Τζέιμς  Σμολ το  1760 

κατασκεύασε  το  πρώτο  άροτρο  από  χυτοσίδηρο.  Έτσι  αυξήθηκε  η 

απόδοση  του   οργώματος   που γίνονταν  πλέον  σε  λιγότερο  χρόνο 

(τύπος Rotherham).
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Όργωμα με βόδια, αριστερά ξύλινο, δεξιά σιδερένιο άροτρο.

Το βαρύ σιδερένιο άροτρο με ρόδες ήταν σε σύγκριση με το παλιό 

ξύλινο μια επανάσταση. Στην νότια Ευρώπη που τα εδάφη ήταν πιο 

μαλακά αρκούσε ένα σκάψιμο του αγρού. Στη Βόρεια Ευρώπη που τα 

εδάφη είναι κυρίως αργιλώδη απαιτούσαν εκτός από το σκάψιμο και 

ένα ανακάτεμα του χώματος.  Εκεί  το  σιδερένιο άροτρο ήταν πολύ 

σημαντικό για ένα αποδοτικό και ωφέλιμο όργωμα.

Με τη χρήση του σιδερένιου αρότρου οι γεωργοί πέτυχαν μεγαλύτερες 

εσοδείες και με μικρότερο χρόνο εργασίας. Ήταν πλέον αρκετό να 

οργωθεί  ένα  χωράφι  στη  μια  κατεύθυνση,  ενώ  παλαιότερα,  με  το 

ξύλινο άροτρο που έξυνε επιφανειακά το έδαφος, έπρεπε το όργωμα 

να γίνει και σε εγκάρσια κατεύθυνση.  

Με την αλλαγή αυτή προέκυψε όμως το πρόβλημα ότι ένα ζεύγος από 

βόδια  δεν  επαρκούσε  πια  να  τραβήξει  το  βαθειά  χωμένο  υνί  στο 

λασπώδες  έδαφος.  Η  ανάγκη  για  περισσότερα  ζώα  οδήγησε  στη 

συνεργασία των αγροτών, οι οποίοι αντάλλασσαν τα βόδια τους για 

το όργωμα. Πολλές φορές μάλιστα είχαν ένα μόνο άροτρο από κοινού 

γιατί ήταν ακριβό για να το αγοράσει κάθε αγρότης ξεχωριστά. 

Γύρω στο 1850 εμφανίστηκαν τα πρώτα τρακτέρ για την έλκυση των 
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αρότρων

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΑΡΟΤΡΑ

Τα σύγχρονα άροτρα διατίθενται σε πολλούς τύπους ανάλογα :

1. με το είδος της ελκτικής δύναμης που τα τραβά (ζωική αν τα τραβούν 

ζώα ή μηχανική αν τα τραβούν τρακτέρ ) και το σύστημα έλξεως (από 

κοντά ή από μακριά).

2. με  το  σύστημα  αρόσεως  (αναστρεφόμενα,  για  βαθιά  οργώματα  ή 

σταθερά).

3. με τον αριθμό των σωμάτων (μονόυνα, δίυνα). 

  

Αναστρέψιμο άροτρο με τέσσερα υνιά και περισσότερα
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ΑΡΟΤΡΟ
Ονοματεπώνυμο μαθητή: 

Μαραβελάκης Οδυσσέας

Το  άροτρο  είναι  το  σπουδαιότερο  εργαλείο  για  το  όργωμα. 

Εκτελεί  μια  παρόμοια  εργασία με  το  φτυάρι,  δηλαδή διακόπτει  τη 

συνέχεια  της  επιφάνειας του  εδάφους  και  εκθέτει  νέες  επιφάνειες 

στην επίδραση της ατμόσφαιρας. Την ίδια στιγμή αναποδογυρίζει το 

έδαφος  θάβοντας  χορτάρια  και  άλλα  άχρηστα  υλικά.  Η  μεγάλη 

κατανάλωση ενέργειας για το όργωμα απαιτεί την προσαρμογή ενός 

σύγχρονου άροτρου σε τρακτέρ.

Πριν την ανακάλυψη του αρότρου η καλλιέργεια της γης ήταν μια 

εξαιρετικά επίπονη δουλειά, διότι το έδαφος έπρεπε να σκαφτεί με 

μεγάλο κόπο με σκαλιστήρια,  πριν από το  φύτεμα του  σπόρου.  Σε 

πολλές  κοινωνίες  η  λαϊκή  παράδοση  αποδίδει  την  εμφάνιση  του 

αρότρου σε κάποιο θεό ή θεόπνευστο βασιλιά.

Αιγυπτιακό άροτρο, περίπου 1250 π.Χ.

Η ανάπτυξη του αρότρου μπορεί να χρονολογηθεί από τη λίθινη εποχή. 

Τότε  ήταν  ένα  απλό  εργαλείο,  κάτι  παραπάνω  από  ένα  διχαλωτό 

βραχίονα  που  κατέληγε  σε  ένα  αιχμηρό  άκρο,  το  υνί.  Υπάρχουν 

αποδείξεις ότι τα πρώτα άροτρα χρησιμοποιήθηκαν στην Αίγυπτο και 
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http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%AF%CE%B3%CF%85%CF%80%CF%84%CE%BF%CF%82
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τη  Μεσοποταμία περίπου το 4000 π.Χ. Οι εικόνες δείχνουν ζευγάρια 

βοδιών να έλκουν το άροτρο, είναι πιθανόν αρχικά να σερνόταν από 

τον άνθρωπο.

Προϊστορικό άροτρο τύπου Ard

Λόγω των διαφορετικών ειδών των εδαφών στη  Μεσόγειο  Θάλασσα, 

στη  Μεσοποταμία,  στην  Αίγυπτο και στην προϊστορική  Ευρώπη,  είχαν 

διαδοθεί και διαφορετικοί τύποι αρότρων (όπως το aratrum και το 

ard).  Στη  Μεσοποταμία έγινε  μια  τροποποίηση με  μια κατακόρυφη 

τρύπα στο υνί, στην οποία έμπαινε ένα χωνί και χύνονταν οι σπόροι 

τη στιγμή του οργώματος. Οι Ρωμαίοι πρόσθεσαν τη σπάθη ή μαχαίρι, 

μπροστά  από  το  υνί,  το  οποίο  έσχιζε  το  έδαφος.  Το  10ο  αιώνα 

εμφανίστηκε ο βαρύς τύπος carruca, ο οποίος έφερε ένα "φτερό" που 

έσπρωχνε πέρα το σκαμμένο έδαφος,  από την ίδια μεριά (συνήθως 

από δεξιά).  Σημαντικότερες αλλαγές έγιναν από τους  Ολλανδούς το 

17ο  αιώνα,  προσθέτοντας  μεταλλικά  μέρη  και  βελτιώνοντας  το 

σχεδιασμό  προκειμένου  να  αυξηθεί  η  απόδοση  του  οργώματος  με 

λιγότερη  ενέργεια  από  άλογα  και  περισσότερη  δεξιοτεχνία  στο 

χειρισμό τους (τύπος Rotherham).
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Βιβλιογραφία

1)www.Wikipedia.org

16

http://www.Wikipedia.org/


7ο Γυμνάσιο Χανίων                                                         Εργαλεία & Μηχανές

ΔΡΕΠΑΝΙ  

Ονοματεπώνυμο μαθήτριας:

  Σόνια Μαρκετάκη            

Η  λέξη  δρεπάνι  προέρχεται  απ’το  ρήμα 

δρέπω=θερίζω.  Δρεπάνι  (ή  δρέπανος  ή  δρεπάνη)  είναι  αγροτικό 

εργαλείο για την συγκομιδή σιτηρών και χόρτου, που εφευρέθηκε ήδη 

από την αρχαιότητα. Διαφέρει από την  σκύθη ως προς το σχήμα και 

μήκος της λάμας και της λαβής.

Ιστορική εξέλιξη

Το  δρεπάνι  είναι  από  τα  αρχαιότερα  αγροτικά  εργαλεία.  Τα 

παλαιότερα  αρχαιολογικά  ευρήματα  που  βρέθηκαν  στην  μέση 

ανατολή και  χρονολογούνται  από  την  πρωτολιθική  εποχή 

χρησιμοποιούνταν προφανώς για την συγκομιδή χόρτου και άγριων 

δημητριακών.  Πριν  την  έναρξη  χρήσης  των  μετάλλων  για  την 

κατασκευή  εργαλείων,  τα  δρεπάνια  κατασκευάζονταν  από  ξύλο ή 

κέρατο ζώου, στο οποίο σφήνωναν λεπίδες από  πυριτόλιθο που τις 

κολλούσαν  με  φυσικό  ρετσίνι.  Αργότερα,  στην  εποχή  του  χαλκού, 

χρησιμοποιήθηκε  για πρώτη φορά μέταλλο για την  κατασκευή των 

δρεπανιών. 

17
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Στο σχήμα περίπου του ημικυκλίου και το επίμηκες στενό του στέλεχος 

μπήγεται μέσα σε κυλινδρικό ξύλο που χρησιμεύει ως χειρολαβή. Λόγω 

του σχήματός του, και επειδή δεν έχει δόντια, το ονομάζουν και λελέκι.

Υπάρχουν τέσσερα είδη δρεπανιών: το κοινό δρεπάνι, το λελέκι (λίγο 

μεγαλύτερο), η κόσσα ή κοσσιά (με τριγωνική λεπίδα χωρίς δόντια) και 

ο  σβανάς  (μικρό  πριονωτό  δρεπάνι  για  κλάδεμα).  Σήμερα  με  τη 

μηχανοποίηση  της  καλλιέργειας  στην  Ελλάδα  το  δρεπάνι 

χρησιμοποιείται ελάχιστα.

Το δρεπάνι ως σύμβολο των αγροτών μαζί με το σφυρί, δημιούργησαν 

το διεθνές κομμουνιστικό σύμβολο του σφυροδρέπανου

Το δρεπάνι  και  το  σφυρί  εμφανίστηκαν  για  πρώτη  φορά μαζί  στο 

Παρίσι  του  1889  από  τα  κόμματα  της  Δεύτερης  Διεθνούς, 
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http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%86%CF%85%CF%81%CE%BF%CE%B4%CF%81%CE%AD%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%BF
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συντονιστικού  οργάνου  των  κομμάτων  και  των  σοσιαλιστικών 

συνδικάτων. Εκείνη την εποχή δεν είχαν ακόμη τοποθετηθεί το ένα 

πάνω στο άλλο στη μορφή που τα γνωρίζουμε σήμερα. Η ημερομηνία 

γέννησης του συμβόλου με το δρεπάνι και το σφυρί διασταυρωμένα 

πρέπει  να  τοποθετηθεί  χρονολογικά  λίγο  νωρίτερα,  την  εποχή  της 

Οκτωβριανής Επανάστασης των Μπολσεβίκων στη Ρωσία το 1917. 

Είναι  ολοφάνερο  ο  συμβολισμός  του.  Το  δρεπάνι  αναπαριστά  τις 

μάζες των χωρικών και το σφυρί την εργατική τάξη. Κανένα έγγραφο 

πάντως δεν αποκαλύπτει ποιος το επινόησε. Από το 1917 και μετά, το 

σφυροδρέπανο  μετατράπηκε  σε  σύμβολο  της  κομμουνιστικής 

ιδεολογίας.
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. el.wikipedia.org/wiki/Δρεπάνι

2. www.agrogi.eu/default.aspx?catid=400

3. Live Pedia(www  .  livepedia  .  gr  /  index  .  php  /  Δρεπάνι  
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Ηλεκτρογεννήτρια

Ονοματεπώνυμο μαθητή:

 Ανδρουλάκης Ιωάννης

Η  γεννήτρια  ή  ηλεκτρογεννήτρια,  (generator),  είναι  μηχανή  που 

βασίζεται πάνω στους νόμους της ηλεκτροφυσικής και ιδιαίτερα του 

φαινομένου  της  ηλεκτρομαγνητικής  επαγωγής που  ανακάλυψε  ο 

διάσημος άγγλος φυσικός Μιχαήλ Φαραντέϋ, το 1831, και που αφορά 

την ενέργεια και τη μετατροπή της από τη μια μορφή σε μια άλλη.

Συγκεκριμένα  η  γεννήτρια  μετατρέπει  τη  μηχανική  ενέργεια  σε 

ηλεκτρική, σύμφωνα με φαινόμενο της φυσικής κατά το οποίο εαν ένα 

πηνίο περιστραφεί μέσα σ' ένα μαγνητικό πεδίο, τότε στις άκρες του 

πηνίου παράγεται ηλεκτρικό ρεύμα.

Η γεννήτρια  αποτελείται  από  δύο  μέρη:  το  ακίνητο  μέρος  της  που 

λέγεται στάτορας, ή στατόν, ή επαγωγέας ή πόλοι της μηχανής, στο 

οποίο υπάρχουν μαγνήτες (μόνιμοι μαγνήτες ή ηλεκτρομαγνήτες) και 

το κινητό μέρος της που λέγεται επαγώγιμο, ή στρεπτόν ή ρότορας (εκ 

του αγγλικού rotor), στο οποίο υπάρχουν πηνία. Γυρίζοντας το ρότορα 

μέσα  στο  στάτορα  παράγεται  ηλεκτρικό  ρεύμα.  Η  περιστροφή  του 

ρότορα γίνεται με ατμομηχανή, με υδροστρόβιλο κλπ. Η πιο γνωστή 

και  απλούστερη  ηλεκτρογεννήτρια  είναι  το  γνωστό  «δυναμό»  των 

ποδηλάτων.
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http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CE%B3%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE
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Βιβλιογραφία

 http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF

%81%CE%BF%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%BD%CE%AE%CF%84%CF

%81%CE%B9%CE%B1
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7ο Γυμνάσιο Χανίων                                                         Εργαλεία & Μηχανές

ΚΟΧΛΙΑΣ

Ονοματεπώνυμο μαθητή:

 Κοντογιάννης Χάρης

Ο κοχλίας (κοινώς βίδα) είναι  στοιχείο μηχανής που χρησιμεύει ως 

συνδετικό στοιχείο  με τη δυνατότητα λύσης και επανασύνδεσηςως 

μετατροπέας  ροπής σε  αξονική  δύναμη  και  αντίστροφα,  ως 

μετατροπέας  περιστροφικής  κίνησης  σε  γραμμική  κίνηση  και 

αντίστροφα,ως  μέσο  για  δημιουργία  προέντασης  σε  μηχανικά 

συστήματα για διάφορους σκοπούς.

Οι κοχλίες αποτελούνται από το  ελικοειδές σπείρωμα, την κεφαλή, 

τον κορμό και το περικόχλιο 

Υπάρχει μεγάλη ποικιλία πολλών διαφορετικών σπειρωμάτων, αλλά 

και διαφορετικές παραλλαγές στη διαμόρφωση της κεφαλής και του 

κορμού.  Λόγω  της  εξαιρετικά  μεγάλης  τους  διάδοσης  και 

χρησιμότητας  κάποιοι  μη σχετικοί  έχουν την  εσφαλμένη εντύπωση 

ότι τα συνδετικά στοιχεία με σπείρωμα.

Βιβλιογραφία: www.wikipedia.com
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Μαχαίρι

Ονοματεπώνυμο μαθήτριας:

Δανάη Μαραβελάκη  

Μαχαίρι ονομάζεται το κοφτερό εργαλείο που συναντάται σε πολλά 

σχήματα και ποιότητες και γενικά αποτελείται από τη λεπίδα και τη 

λαβή.

ΚΑΤΑΣΚΕΗ

Η λεπίδα κατασκευάζεται από ατσάλι και η λαβή από το ίδιο μέταλλο 

(ενιαία  κατασκευή,  όπως στα  τραπεζομάχαιρα)  ή  από  άλλο  υλικό, 

όπως  ξύλο,  ελεφαντόδοντο κλπ.  Ανάλογα  με  τη  χρήση  τους,  τα 

μαχαίρια  ονομάζονται  μαχαίρια  φαγητού,  ψωμομάχαιρα, 

κρεατομάχαιρα, σουγιάδες, νυστέρια κ.ά.

Παραδοσιακά

 Όλα  τα  παραδοσιακά  μαχαίρια(πλην  μερικών  Κρητικών 

Μαχαιροποιών  που  χρησιμοποιούν  μοντέρνα  ατσάλια) 

κατασκευάζονται από μαλακό ατσάλι. Τροχίζονται πολύ εύκολα και 

κόβουν  εξαιρετικά  καλά  αλλά  και  στομώνουν  και  εύκολα...

Για ερασιτέχνες μαχαιροποιούς όμως είναι πολύ βολικό ατσάλι γιατί 

είναι  εύκολο  στην  επεξεργασία  του  με  τα  συνήθη  ερασιτεχνικά 

εργαλεία  που  υπάρχουν  σε  κάθε  σπίτι  σχεδόν.  Αντίθετα  τα  πιο 

σύγχρονα  ατσάλια  είναι  πολύ  πιο  δύσκολα  και  απαιτούν  πιο 

επαγγελματικό εξοπλισμό. Επίσης  κάθε σχεδόν περιοχή της Ελλάδας 

έχει και κάποια ιδιαίτερα γνωρίσματα που διαφοροποιούν ελαφρά τα 

παραδοσιακά  μαχαίρια  της  έναντι  των  άλλων  περιοχών,  αλλά  τα 
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http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%BB%CE%B5%CF%86%CE%B1%CE%BD%CF%84%CF%8C%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%BF&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9E%CF%8D%CE%BB%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AD%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%BF
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υλικά  είναι  ίδια  παντού.  Οι  διαφοροποιήσεις  αφορούν  κυρίως  το 

σχήμα και την διακόσμηση και ίσως και το υλικό της λαβής που όμως 

περιορίζεται σε κέρατο, ξύλο ή νύχι…

ΙΣΤΟΡΙΑ

Το  μαχαίρι  είναι  από  τα  πρώτα  εργαλεία  που  χρησιμοποίησε  ο 

άνθρωπος.  Τα  πρώτα  λίθινα,  σχεδόν  ακατέργαστα,  μαχαίρια 

παρουσιάζονται  κατά τη μέση ευρωπαϊκή παλαιολιθική  εποχή,  ενώ 

κατά τη νεότερη  παλαιολιθική εποχή συναντούνται οι λεπτές λεπίδες 

από  πυριτόλιθο.  Τα  μεταλλικά  μαχαίρια  εμφανίστηκαν  κατά  την 

εποχή  του  ορείχαλκου.  Κατά  την  εποχή  του  σιδήρου,  το  μαχαίρι 

τελειοποιήθηκε  και  έφερε πολλά γλυπτά διακοσμητικά στοιχεία.  Η 

τέχνη της μαχαιροποιίας αναπτύχθηκε ιδιαίτερα κατά το 14ο αιώνα 

με  θαυμάσια  δείγματα  τις  ατσάλινες  λεπίδες  της  αγγλικής  πόλης 

Σέφιλντ.  Κατά  το  15ο  αι.  εμφανίστηκαν  για  πρώτη  φορά  τα 

τραπεζομάχαιρα,  με  εξαιρετικά  διακοσμημένες  χειρολαβές  και  το 

οικόσημο  του  ιδιοκτήτη  (π.χ.  του  δούκα  της  Βουργουνδίας,  που 

βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο του Λονδίνου).

Το μαχαίρι χρησιμοποιήθηκε ευρύτατα και ως πολεμικό όπλο.

ΒΙΒΛΙΟΦΡΑΦΙΑ

1)Βικιπαίδεια el.wikipedia.org

2)Ελληνικά παραδοσιακά μαχαίρια, www.e-artemis.gr
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ΑΤΜΟΜΗΧΑΝΗ      

Ονοματεπώνυμο μαθητή: 

Μοράρου  Γιάννης

          

Γενικά  ως  ατμομηχανή  χαρακτηρίζεται  οποιαδήποτε  μηχανή 

χρησιμοποιεί  την  ενέργεια  και  πίεση  του  ατμού  προκειμένου  να 

παράγει έργο. Αν και απλές ατμομηχανές είχαν κατασκευαστεί ήδη 

από την αρχαιότητα, με γνωστότερο παράδειγμα την αιολόσφαιρα (ή 

ατμοστρόβιλος  -  η  πρώτη  ατμομηχανή  στην  ιστορία-)του  Ήρωνα 

(Έλληνας  μηχανικός  και  γεωμέτρης),  ωστόσο  ποτέ  δεν  βρήκαν 

πρακτική  εφαρμογή,  καθώς  οι  τότε  κοινωνίες  χρησιμοποιούσαν 

κυρίως την απλή μυϊκή δύναμη. Η ατμομηχανή που κατασκεύασε ο 

Τόμας Σέιβερι το 1698 για την άντληση νερού είναι η πρώτη μηχανή 

του είδους που κατασκευάστηκε για πρακτικές εφαρμογές. Επόμενος 

σημαντικός σταθμός ήταν η μηχανή του Τόμας Νιούκομεν, το 1712, 

την οποία βελτίωσε ο Τζέιμς Βατ. Έκτοτε οι ατμομηχανές συνέχισαν 

να βελτιώνονται και να εξελίσσονται συνεχώς, παίζοντας το βασικό 

ρόλο  στην  πραγματοποίηση  της  Βιομηχανικής  επανάστασης και 

επομένως  τη  μετάβαση  από  τον  χειρωνακτικό  τρόπο  εργασίας  και 

παραγωγής  στον  μηχανοποιημένο.  Επίσης,  έπαιξαν  σπουδαίο  ρόλο 

στην ανάπτυξη της ναυσιπλοΐας και της ναυτιλίας, με την εμφάνιση 

του  ατμόπλοιου, που δεν εξαρτιόταν από τον άνεμο για την κίνησή 

του,  όπως τα  ιστιοφόρα,  και  την  καθιέρωση του  σιδηροδρόμου  ως 

κύριου τρόπου χερσαίων μεταφορών στις ανεπτυγμένες χώρες.  Τον 

εικοστό αιώνα, οι ατμομηχανές εκτοπίστηκαν σε μεγάλο βαθμό από 

τους  κινητήρες  ντίζελ,  τους  ηλεκτροκινητήρες  και  άλλα  είδη 
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http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%84%CE%BC%CF%8C%CF%80%CE%BB%CE%BF%CE%B9%CE%BF
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κινητήρων  εσωτερικής  καύσης,  μια  και  αυτοί  ήταν  οι  τρόποι 

παραγωγής ενέργειας που έκαναν την εμφάνισή τους στο προσκήνιο 

εκείνη την εποχή (19ος αιώνας).

Τα  κύρια  μέρη  μιας  ατμομηχανής  είναι  ο  θάλαμος  καύσης,  όπου 

καίγεται το καύσιμο (άνθρακας, λιγνίτης,  πετρέλαιο -αργότερα-),  ο 

λέβητας,  όπου  το  νερό  μετατρέπεται  σε  ατμό,  το  έμβολο  που 

μετατρέπει  την  πίεση  του  ατμού  σε  μηχανικό  έργο  και  τέλος  ο 

συμπυκνωτής, όπου ο ατμός μετατρέπεται και πάλι σε νερό για να 

ξαναγυρίσει στο λέβητα και να κλείσει ο θερμοδυναμικός κύκλος της 

μηχανής.Ήρων

Ο Ήρων από την Αλεξάνδρεια ήταν Έλληνας μαθηματικός, μηχανικός 

και εφευρέτης που έζησε τον πρώτο αιώνα π.Χ. Αρχικά εργάστηκε σαν 

υποδηματοποιός  αλλά  η  Αλεξάνδρεια  εκείνης  της  εποχής  με  την 

συστηματική τεχνολογική παράδοση τον κέντρισε να ασχοληθεί  με 

κάτι  αρκετά  εντυπωσιακότερο.  Είναι  γνωστός  περισσότερο  σαν 

μηχανικός  με  υδραυλικές  κατασκευές,  απλές  μηχανές  αλλά  και 

αυτοματισμούς  αλλά  ήταν  επίσης  και  σπουδαίος  μαθηματικός. 

Υπήρξε  διευθυντής  της  περίφημης  Ανώτατης  Τεχνικής  Σχολής  της 

Αλεξάνδρειας (κάτι σαν το πρώτο πολυτεχνείο).

Ο τύπος του Ήρωνα για την επιφάνεια ενός τριγώνου, που μερικές 

φορές αποδίδεται στον Αρχιμήδη, δίνει την επιφάνεια σε σχέση με τις 

πλευρές:

 

Η πρώτη ατμομηχανή ανακαλύφθηκε απ'  τον Ήρωνα.  Αποτελούταν 

από ένα κλειστό δοχείο που όταν το νερό που είχε τοποθετηθεί μέσα 

του άρχιζε να βράζει, ο ατμός κατευθυνόταν με σωλήνες στο πάνω 

μέρος σε μία σφαίρα με δύο αντιδιαμετρικές εφαπτομενικά εξόδους. 
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Η  ταχύτητα  εξόδου  του  ατμού  συνδυασμένη  με  την  κατάλληλη 

άρμοση  της  σφαίρας  την  έκαναν  να  περιστρέφεται  με  ταχύτητα 

ανάλογη  του  βρασμού  του  νερού.  

Αν και έμοιαζε αρκετά με τις σημερινές χύτρες ταχύτητας, δεν ξέρω 

αν ο Ήρωνας την χρησιμοποιούσε και για μαγείρεμα! 

Η χύτρα ταχύτητας πάντως παρουσιάστηκε κοντά στην σημερινή της 

μορφή από τον Ντ.Παπέν στην Γαλλία το 1679. Μετά την εξάπλωση 

που γνώρισε στον 20ο αιώνα δεν άργησε να κατηγορηθεί ότι με τις 

πολύ υψηλές θερμοκρασίες και πιέσεις που αναπτύσσει καταστρέφει 

μεγάλο τμήμα των θρεπτικών στοιχείων της τροφής, αλλά η ταχύτητα 

που προσέφερε είναι τέτοια που σχεδόν κανείς δεν νοιάζεται πια για 

τα υπόλοιπα.

Η παραγόμενη κυκλική κίνηση από την ατμομηχανή του Ήρωνα θα 

μπορούσε να δώσει κίνηση σε αρκετές μηχανές της εποχής όπως ο 

τόρνος.. Δεν έχουμε όμως αρκετά στοιχεία για κάτι τέτοιο.

'Αλλη  ενδιαφέρουσα  κατασκευή  του  Ήρωνα  ήταν  η  χρήση 

ανεμογεννήτριας.  Χρησιμοποίησε  την  δύναμη  του  ανέμου  μιας 

φτερωτής και μετέτρεψε την κυκλική κίνηση σε παλινδρομική για να 

κινήσει αεραντλία που θα τροφοδοτούσε μια ύδραυλιν!

19ος αιώνας - Η βιομηχανική επανάσταση

Στις αρχές του 19ου αιώνα οι χρησιμοποιούμενες ατμομηχανές είχαν 

τη δυνατότητα να παρέχουν την ισχύ 200 περίπου ανδρών. Αρκούσε 

όμως  να  εξοπλίσει  τις  βιομηχανίες  παραγωγής  αγαθών  και  να 

οδηγήσει  την  οικονομία  της  Β.Δ.  Ευρώπης  στη  Βιομηχανική 

Επανάσταση.  Για πρώτη  φορά στην παγκόσμια ιστορία  η  ενέργεια 
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μπορούσε  να  χρησιμοποιηθεί  σε  κάθε  χώρο,  κάθε  ώρα  και  σε 

οποιαδήποτε  ποσότητα.  Παράλληλα,  η  χρήση  της  ατμομηχανής 

επεκτείνεται και στα μέσα μεταφοράς, το 1804 στο σιδηρόδρομο και 

το  1807  στη  ναυτιλία.  Στα  τέλη  του  19ου  αιώνα  η  ισχύς  της 

ατμομηχανής  ξεπερνούσε  την  ισχύ  6000  ανδρών.  Το  1850 

κατασκευάζεται  το  πρώτο  υδροηλεκτρικό  φράγμα  παραγωγής 

ενέργειας  ιδιοκτησίας  του  Thomas  Alva  Edison,  παρέχοντας  με 

ηλεκτρισμό  τη  Wall  Street  και  τις  εγκαταστάσεις  της  New  York 

Times,  ενώ  το  1880  λειτουργεί  η  πρώτη  μονάδα  παραγωγής 

ηλεκτρικής  ενέργειας  με  καύση  άνθρακα.  Η  πρώτη  εξόρυξη 

πετρελαίου λαμβάνει χώρα το 1859 στη Β.Αμερική αλλά εκείνη την 

εποχή η χρήση του ήτανε φοβερά περιορισμένη, μέχρι την ανακάλυψη 

της  μηχανής  καύσης.Μια  ατμομηχανή  δεν  έχει  καμία  ικανότητα 

ωφέλιμων  φορτίων  δικής  της,  και  ο  μόνος  σκοπός  του  είναι  να 

κινήσει  το  τραίνο  κατά  μήκος  των  διαδρομών.  Αντίθετα,  μερικά 

τραίνα έχουν τα αυτοπροωθούμενα φορτίο-φέρνοντας οχήματα. Αυτοί 

δεν θεωρούνται κανονικά ατμομηχανές, και μπορούν να αναφερθούν 

ως  πολλαπλάσιες μονάδες,  λεωφορεία μηχανών ή  αυτοκινητάμαξες. 

Η  χρήση  αυτών  των  αυτοπροωθούμενων  οχημάτων  είναι  όλο  και 

περισσότερο κοινή για επιβατικές αμαξοστοιχίες, αλλά πολύ σπάνιος 

για  φορτίο (δείτε  CargoSprinter).  Τα οχήματα που προβλέπουν την 

κινητήρια εξουσία  να  μεταφερθεί  το  τραίνο,  αλλά δεν  θεωρούνται 

γενικά ατμομηχανές επειδή έχουν το διάστημα ωφέλιμων φορτίων ή 

αποσυνδέονται  σπάνια  από  τα  τραίνα  τους,  είναι  γνωστά  όπως 

αυτοκίνητα δύναμης.

Παραδοσιακά,  τραίνα  τραβήγματος  ατμομηχανών  από  το  μέτωπο. 

Όλο και περισσότερο κοινός είναι αντιφατικός η λειτουργία, όπου μια 

ατμομηχανή τραβά το τραίνο σε μια κατεύθυνση και το ωθεί σε άλλη, 
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και ελέγχεται προαιρετικά από ένα αμάξι ελέγχου στο αντίθετο τέλος 

του τραίΟι πρώτες επιτυχείς ατμομηχανές χτίστηκαν κοντά  Cornish 

εφευρέτης  Richard  Trevithick.  Το  1804  απροσδιόριστός  του 

ατμομηχανή ατμού μετέφερε ένα τραίνο κατά μήκος  τροχιοδρομική 

γραμμή από Penydarren σιδηρουργεία, κοντά Merthyr Tydfil Ουαλία. 

Αν και η ατμομηχανή μετέφερε ένα τραίνο 10 τόνων σιδήρου και 70 

επιβατών σε πέντε βαγόνια εμπορευμάτων πάνω από εννέα μίλια (14 

χλμ),  ήταν  πάρα  πολύ  βαριά  για  χυτοσίδηρος ράγες 

χρησιμοποιούμενες  τότε.  Η  ατμομηχανή  έτρεξε  μόνο  τρία  ταξίδια 

προτού  να  εγκαταλειφθεί.  Το  Trevithick  έχτισε  μια  σειρά 

ατμομηχανών  μετά  από  το  πείραμα  Penydarren, 

συμπεριλαμβανομένου  ενός  που  έτρεξε  σε  ένα  ανθρακωρυχείο  σε 

Tyneside όπου είδε από τις νεολαίες George Stephenson.[2]

Η  πρώτη  εμπορικά  επιτυχής  ατμομηχανή  ατμού  ήταν  Matthew 

Murray«s  ράφι ατμομηχανή,  Η  Σαλαμάνκα,  χτισμένος  για  στενός 

μετρητής Σιδηρόδρομος  Middleton το  1812.  Αυτό  ακολουθήθηκε  το 

1813 από Να ξεφυσήξει Μπίλι χτισμένος από το Christopher Blackett 

και  William Hedley για το σιδηρόδρομο ανθρακωρυχείων Wylam, η 

πρώτη επιτυχής ατμομηχανή που τρέχει κοντά προσκόλληση μόνο. Να 

ξεφυσήξει  τη  Μπίλι  είναι  τώρα  στην  επίδειξη  Μουσείο  επιστήμης 

Λονδίνο, η παλαιότερη ατμομηχανή.[3]

Το  1814  George  Stephenson,  εμπνεσμένος  με  τις  πρόωρες 

ατμομηχανές Trevithick και Hedley έπεισε το διευθυντή Killingworth 

ανθρακωρυχείο όπου εργάστηκε για να επιτρέψει σε τον για να χτίσει 

το α ατμός-τροφοδοτημένος μηχανή. Έχτισε Blücher, ένας από πρώτο 

τον επιτυχή  βαλμένος φλάντζα- ατμομηχανές προσκόλλησης ροδών. 

Το Stephenson διαδραμάτισε έναν κεντρικό ρόλο στην ανάπτυξη και 

τη διαδεδομένη υιοθέτηση των ατμομηχανών ατμού. Τα σχέδιά του 
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που βελτιώνονται  στην εργασία  των πρωτοπόρων.  Το 1825  έχτισε 

Μετακίνηση για Stockton και σιδηρόδρομος Darlington όποιος έγινε ο 

πρώτος δημόσιος σιδηρόδρομος ατμού. Το 1829 έχτισε  Ο πύραυλος 

όποιος εισήχθη μέσα και κέρδισε  Δοκιμές Rainhill. Αυτή η επιτυχία 

οδήγησε σε Stephenson ιδρύοντας την επιχείρησή του ως διαπρεπή 

οικοδόμο  των  ατμομηχανών  ατμού  που  χρησιμοποιήθηκαν  στους 

σιδηροδρόμους στο Ηνωμένο Βασίλειο, τις Ηνωμένες Πολιτείες και 

μέρος  της  Ευρώπης.Οι  τρεις  κύριες  κατηγορίες  ατμομηχανών 

υποδιαιρούνται  συχνά  στη  χρήση  τους  μέσα  διαδικασίες 

σιδηροδρομικών μεταφορών. Υπάρχει  επιβάτης ατμομηχανές,  φορτίο 

ατμομηχανές και  switcher (ή μετακινώντας) ατμομηχανές. Αυτές οι 

κατηγορίες  περιγράφουν  κυρίως  το  συνδυασμό  της  ατμομηχανής 

φυσικού  μεγέθους,  έναρξη  ελκτική  προσπάθεια και  μέγιστη 

επιτρεπόμενη  ταχύτητα.  Οι  ατμομηχανές  φορτίου  σχεδιάζονται 

κανονικά για να παραδώσουν την υψηλή έναρξη ελκτική προσπάθεια- 

πρέπει να αρχίσει τα τραίνα που μπορούν να ζυγίσουν τουλάχιστον 

15.000 τόνοι- και παραδώστε τη συνεχή υψηλή δύναμη, στη θυσία της 

μέγιστης  ταχύτητας.  Οι  ατμομηχανές  επιβατών  αναπτύσσουν  τη 

λιγότερη  αρχική  ελκτική  προσπάθεια  αλλά  είναι  σε  θέση  να 

λειτουργήσουν  στις  υψηλές  ταχύτητες  που  απαιτούνται  από  τα 

προγράμματα  επιβατών.  Μικτές  ατμομηχανές  κυκλοφορίας (ΗΠΑ 

αγγλικά:  switcher  γενικού  σκοπού  ή  δρόμων  οι  ατμομηχανές) 

χτίζονται για να παρέχουν τα στοιχεία και των δύο απαιτήσεων. Δεν 

αναπτύσσουν  την  τόσο  αρχική  ελκτική  προσπάθεια  όσο  και  μια 

μονάδα  φορτίου  αλλά  είναι  σε  θέση  να  μεταφέρουν  τα  βαρύτερα 

τραίνα από μια μηχανή επιβατών.

Οι περισσότερες ατμομηχανές ατμού εναλλάσσουν τις μονάδες, στις 

οποίες τα έμβολα συνδέονται με τους οδηγούς (οδηγώντας ρόδες) με 
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τη  βοήθεια  των  συνδέοντας  ράβδων.  Επομένως,  ο  συνδυασμός 

αρχικής ελκτικής προσπάθειας και μέγιστης ταχύτητας επηρεάζεται 

πολύ  από  τη  διάμετρο  των  οδηγών.  Οι  ατμομηχανές  ατμού 

προοριζόμενες για την υπηρεσία φορτίου έχουν γενικά σχετικά τους 

οδηγούς  μικρών διαμέτρων,  ενώ τα  πρότυπα  επιβατών  έχουν  τους 

οδηγούς  μεγάλων  διαμέτρων  (τόσο  μεγάλους  όπως  84  ίντσες  σε 

μερικές περιπτώσεις).

Με  diesel-ηλεκτρικός και  ηλεκτρικές  ατμομηχανές,  η  αναλογία 

εργαλείων μεταξύ μηχανές έλξης και άξονες είναι τι προσαρμόζει τη 

μονάδα  στο  φορτίο  ή  την  υπηρεσία  επιβατών,  αν  και  μια  μονάδα 

επιβατών  μπορεί  να  περιλάβει  άλλα  χαρακτηριστικά  γνωρίσματα, 

όπως  επικεφαλής  δύναμη  τελών (δύναμη  ξενοδοχείων  aka)  ή  α 

γεννήτρια ατμού.

Μερικές  ατμομηχανές  σχεδιάζονται  συγκεκριμένα  για  να 

λειτουργήσουν τους σιδηροδρόμους βουνών, και χαρακτηρίζουν τους 

εκτενές  πρόσθετο  φρενάροντας  μηχανισμούς  και  μερικές  φορές  το 

ράφι και το γρανάζι. Οι ατμομηχανές ατμού που χτίζονται για τους 

απότομους σιδηροδρόμους ραφιών και γραναζιών συχνά γέρνουν το 

λέβητα σχετικά με τις ρόδες,  έτσι ώστε ο λέβητας παραμένει κατά 

προσέγγιση επίπεδο στους απότομους βαθμούς.

Μια  στρόβιλος-ηλεκτρική  ατμομηχανή  αερίου,  ή  GTEL,  είναι  μια 

ατμομηχανή που χρησιμοποιεί το α στρόβιλος αερίου για να οδηγήσει 

ηλεκτρική γεννήτρια ή  εναλλάκτης.  Το ηλεκτρικό ρεύμα παραχθε'ν 

έτσι  χρησιμοποιείται  στη  δύναμη  μηχανές  έλξης.  Αυτός  ο  τύπος 

ατμομηχανής πειραματίστηκε αρχικά με το 1920 αλλά έφθασε στην 

αιχμή του στη δεκαετία του '50 στη δεκαετία του '60. Ο στρόβιλος 

(παρόμοιος με το α turboshaft μηχανή) οδηγεί έναν άξονα παραγωγής, 
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ο οποίος οδηγεί τον εναλλάκτη μέσω ενός συστήματος εργαλεία.

Ένας στρόβιλος προσφέρει μερικά πλεονεκτήματα άνω του α μηχανή 

εμβόλων.[παραπομπή που απαιτείται] Ο αριθμός κινούμενων μερών 

είναι πολύ μικρότερος, κδύναμη στην αναλογία βάρουςαι  είναι πολύ 

υψηλότερος.  Ένας  στρόβιλος  μιας  δεδομένης  παραγωγής  δύναμης 

είναι  επίσης  φυσικά  μικρότερος  από  μια  εξίσου  ισχυρή  μηχανή 

εμβόλων, επιτρέποντας σε μια ατμομηχανή για να είναι πολύ ισχυρή 

χωρίς να είσαι υπέρμετρα μεγάλος. Εντούτοις, η παραγωγή δύναμης 

ενός στροβίλου και αποδοτικότητα και η δύο πτώση εντυπωσιακά με 

περιστροφική ταχύτητα, αντίθετα από μια μηχανή εμβόλων, η οποία 

έχει μια συγκριτικά επίπεδη καμπύλη δύναμης.

Οι  ατμομηχανές  στροβίλων  αερίου  είναι  πολύ  ισχυρές,  αλλά  και 

τείνουν  να  είναι  πολύ  δυνατές.  Η  Ένωση  Ειρηνικός  πιέζει 

ενεργοποίησε  το  μεγαλύτερο  στόλο  των  στρόβιλος-ηλεκτρικών 

ατμομηχανών αερίου στον κόσμο, και ήταν ο μόνος πιέζει για να τους 

χρησιμοποιήσει  για  τη  μεταφορά  του  φορτίου  στην  κανονική 

υπηρεσία.  Το περισσότερο άλλο GTELs έχει  χτιστεί  για τις  μικρές 

επιβατικές  αμαξοστοιχίες,  και μόνο μερικοί  έχουν δει  οποιαδήποτε 

πραγματική επιτυχία σε εκείνο τον ρόλο.

Μετά από  κρίση  πετρελαίου  του  1973 και  η  επόμενη  άνοδος  στις 

δαπάνες  καυσίμων,  ατμομηχανές  στροβίλων  αερίου  έγινε 

αντοικονομική να λειτουργήσει,  και  πολλές ήταν ληφθείσα έξω -  - 

υπηρεσία. Αυτός ο τύπος ατμομηχανής είναι τώρα σπάνιος.
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ΠΡΙΟΝΙ

ονοματεπώνυμο μαθητή: 

Σηφάκης Μιχαλης

Το πριόνι είναι ένα εργαλείο το οποίο χρησιμοποιείται για κοπή 

αντικειμένων και αποτελείται από μια οδοντωτή λάμα και λαβή.

Συνήθως είναι κατασκευασμένο από σίδερο και χρησιμοποιείται για 

το  κόψιμο  υλικών όπως ξύλο,  μέταλλα  ή  άλλα.  Υπάρχουν  πριόνια 

χειροκίνητα,  αλλά  και  μεγαλύτερα  που  είναι  ηλεκτροκίνητα  ή 

βενζινοκίνητα. Αυτά μπορούν να είναι και σταθερής μορφής.

Τα  μεταλλικά  πριόνια  εξελίχθηκαν  από  ανάλογα  λίθινα  νεολιθικά 

εργαλεία.  Στην  ελληνική  μυθολογία,  ο  Πέρδιξ ο  ανηψιός  του 

Δαίδαλου εφηύρε το πριόνι.

Βιβλιογραφια:

el.wikipedia.org
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ΣΕΓΑ

Ονοματεπώνυμο μαθήτριας:

 Ψεγιαννάκη Ανθούλα

Υπάρχουν  δύο  είδη  σέγα ,  η χειρός  και η 

ηλεκτρική.   Η  σέγα   είναι   ένα   είδος 

πριονιού   και   χρησιμεύει  ως    εργαλείο 

κοπής  του  ξύλου  που  αποτελείτε  από  μια 

ατσάλινη  λάμα  που  στη  μια  της  όψη 

έχει  δόντια   διαφόρων   σχημάτων   και 

τύπων   ανάλογα   με   τη   δουλειά  που 

προορίζεται  να  επιτελέσει  και  το  είδος 

του   ξύλου.  Οι   σέγες  μπορεί   να  είναι 

επιτραπέζιες  και  κατεργάζονται   κόντρα 

πλακέ  ξύλο  αλλά  και  συμπαγές  μαλακό  ξύλο.   Στο  εμπόριο 

κυκλοφορούν  δύο  τύποι  αυτής  της  σέγας  που  διακρίνονται  από 

την  προέλευσή  της,  οι  γερμανικές  και  οι  προέλευσης  τον  πρώην 

Ανατολικών   Ευρωπαϊκών   χωρών.  Οι  γερμανικές  είναι  πολύ  πιο 

εύχρηστες.  Η  ηλεκτρική  σέγα  προορίζεται  κυρίως  για  το  κόψιμο 

πλακών,  ξύλινων  σανίδων  και  ξύλινων  δοκαριών.  Επίσης  είναι 

δυνατό  και  για  το  κόψιμο  αλουμινίου.  Στη  σέγα  υπάρχει  η 

πριονόλαμα   μια  ευθεία  ή  ταλαντωμένη  παλινδρομική  κίνηση. 

Χάρις  αυτή  την  πριονόλαμα   η  σέγα   είναι  ιδιαίτερα  κατάλληλη 

για  κοπές  με  πολλές  και  διάφορες  καμπύλες.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:   http//www.bosch-do-it.com.gr.

39



7ο Γυμνάσιο Χανίων                                                         Εργαλεία & Μηχανές

ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ

ονοματεπώνυμο μαθήτριας:

 Κούτρα Χριστίνα

Περιγραφή

Ο στεγνωτήρας μαλλιών χειρός ή κοινώς πιστολάκι χρησιμοποιείται 

για το στέγνωμα των μαλλιών, καθώς και για τους δίνει το επιθυμητό 

σχήμα και όγκο.

Υπάρχουν διάφοροι τύποι στεγνωτήρων μαλλιών χειρός, που μπορεί 

να φτάνουν σήμερα στην αγορά μέχρι τα 200 διαφορετικά μοντέλα. 

Οι διαφορές τους βρίσκονται:

1.στην κατανάλωση σε ηλεκτρικό ρεύμα, 

2.το βάρος, 

3.στο μέγεθος 

4.και σε ειδικές λειτουργίες (κουμπί κρύου αέρα, ιονισμός). 

Σε γενικές γραμμές ένας στεγνωτήρας αποτελείται από:

1.την λαβή και την κεφαλή (εμπρόσθιο και οπίσθιο καπάκι), 

2.το στόμιο εξόδου αέρα, 

3.τον  μηχανισμό  λειτουργίας  του,  που  περιλαμβάνει  μοτέρ, 

αντίσταση, καρβουνάκια, πλακέτες, ανεμιστήρα, πλέγμα (μπρος και 

πίσω), 

4.τα  πλήκτρα  χειρισμού  (διακόπτης  θερμοκρασίας  και  διακόπτης 

40



7ο Γυμνάσιο Χανίων                                                         Εργαλεία & Μηχανές

ταχυτήτων) 

5.και το καλώδιο σύνδεσής του με το ηλεκτρικό ρεύμα. 

Για όλους τους στεγνωτήρες μαλλιών χειρός υπάρχουν εξαρτήματα 

διάχυσης  αέρος  με  κωνικό  σχήμα  (φυσούνες)  που  προσαρμόζονται 

στο στόμιο εξόδου αέρα.

  

Λειτουργιά 

Ο στεγνωτήρας μαλλιών χειρός λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα. Αυτό 

θέτει σε λειτουργία το μοτέρ, το οποίο ενεργοποιεί τον ανεμιστήρα 

που διοχετεύει αέρα προς το στόμιο με ρυθμιζόμενη ταχύτητα. Με τον 

διακόπτη  θερμοκρασίας  διοχετεύεται  ηλεκτρικό  ρεύμα  στην 

αντίσταση η οποία θερμαίνει τον αέρα πριν εξέλθει από το στόμιο. 

Στην πράξη η λειτουργία του στεγνωτήρα στηρίζεται στη διοχέτευση 

ρεύματος  αέρα  με  ρυθμιζόμενη  ταχύτητα  και  θερμοκρασία.  Τα 

πλήκτρα  χειρισμού  επιτρέπουν  στον  χειριστή  να  ρυθμίζει  την 

ταχύτητα  και  τη  θερμοκρασία  του  αέρα,  ενώ  χρησιμοποιεί  τον 

στεγνωτήρα.  Το  στενό  στόμιο  χρησιμοποιείται  για  το  ίσιωμα  των 

μαλλιών,  ενώ η  φυσούνα για  να  δίνει  όγκο  στα  μαλλιά  ή  για  το 

στέγνωμα  κατσαρών  ή  μαλλιών  με  περμανάντ  για  να  τους  δίνει 

«φυσικό» σχήμα.

Βλάβες, συστάσεις ασφάλειας 

Στο  πεδίο  αυτό  αναφέρονται  οι  ειδικές  συστάσεις  ασφαλείας  που 

αφορούν την χρήση του στεγνωτήρα μαλλιών χειρός. Οι γενικότερες 

συστάσεις  ασφαλείας  που  αφορούν  όλα  τα  ηλεκτρικά  μηχανήματα 

του κομμωτηρίου περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω στις Οδηγίες 
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για τη σωστή και ασφαλή χρήση των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και 

μηχανημάτων. Κατά την χρήση της συσκευής, αυτή πρέπει να κινείται 

και  όχι  να  εστιάζεται  σε  ένα  σημείο,  ιδίως  κοντά  στο  δέρμα του 

κεφαλιού,  γιατί  θα  προκαλέσει  έγκαυμα.  Για  την  προστασία  των 

μαλλιών από τη θέρμανση, πριν τη χρήση του στεγνωτήρα θα πρέπει 

να απλώνεται στα μαλλιά ειδικό προστατευτικό υλικό. Οι συχνότερες 

βλάβες των στεγνωτήρων παρουσιάζονται στο μοτέρ, την αντίσταση 

και  τους  διακόπτες  και  οφείλονται  συνήθως  σε  πτώσεις  των 

συσκευών ή κακή χρήση αυτών. 

Συντήρηση

Ο στεγνωτήρας  θα  πρέπει  να  συντηρείται  όπως  αναγράφεται  στις 

οδηγίες χρήσης του. Γενικά θα πρέπει να καθαρίζεται τακτικά τόσο η 

συσκευή  όσο  και  τα  εξαρτήματά  της.  Πριν  τη  διαδικασία  του 

καθαρισμού, η συσκευή θα πρέπει να απομακρύνεται από την πρίζα. Ο 

καθαρισμός  γίνεται  με  ένα  στεγνό  ή  ελαφρώς  υγρό  πανάκι  ή  με 

βουρτσάκι  και  αποβλέπει  στην  αφαίρεση  τριχών  και  υπολείμματα 

χημικών  προϊόντων  που  χρησιμοποιούνται  στα  μαλλιά.  Εάν  η 

συσκευή  διαθέτει  αποσπώμενο  φίλτρο,  αυτό  θα  πρέπει  να 

ξεσκονίζεται τακτικά.

• Δεν  θα  πρέπει  να  χρησιμοποιείται  οινόπνευμα  για  τον 

καθαρισμό της συσκευής. 

• Δεν θα πρέπει να βυθίζεται η συσκευή ή τα εξαρτήματά της στο 

νερό. 

• Τα τμήματα της συσκευής μετά τον καθαρισμό θα πρέπει  να 

στεγνώνουν. 
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• Για την καλύτερη και μακροβιότερη λειτουργία της συσκευής:

• Δεν θα πρέπει να τυλίγεται το καλώδιο γύρω από τη συσκευή. 

• Δεν θα πρέπει να βγαίνει από την πρίζα η συσκευή τραβώντας 

το καλώδιο ή την ίδια τη συσκευή. 

• Να αποφεύγονται οι επαναλαμβανόμενες πτώσεις

Βιβλιογραφία

Ηλεκτρικά μηχανήματα κομμωτηρίου -Βικιπαίδεια , www.easypedia.gr 

43



7ο Γυμνάσιο Χανίων                                                         Εργαλεία & Μηχανές

Τροχός

Ονοματεπώνυμο μαθήτριας: 

Γούργουρα Χριστίνα

 

(Δίτροχο ξύλινο κάρο)

Ο  τροχός  είναι  κυκλικού σχήματος  κατασκευή που  περιστρέφεται 

γύρω από άξονα. Ο νοητός άξονας περιστροφής θεωρείται ακίνητος, 

περνά από το κέντρο του και είναι κάθετος στο επίπεδο του τροχού. Ο 

πραγματικός  άξονας  θα  έχει  μία  από  τις  ακόλουθες  δύο 

διαρρυθμίσεις: ο τροχός θα είναι ελεύθερος να περιστραφεί γύρω από 

αυτόν/ o τροχός θα είναι στέρεα συνδεδεμένος με αυτόν.

Ο  τροχός  ως  γνωστόν  χρησιμοποιείται  σε  μεγάλη  ποικιλία 

εφαρμογών, για παράδειγμα στα τροχοφόρα οχήματα.

44

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CF%87%CE%B7%CE%BC%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%86%CE%BE%CE%BF%CE%BD%CE%B1%CF%82_(%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE)&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%85%CE%AE&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8D%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Australian_cart.jpg


7ο Γυμνάσιο Χανίων                                                         Εργαλεία & Μηχανές

Ιστορία και προϊστορία

Σουμεριανή απεικόνιση πολεμικών αρμάτων, γύρω στο 3200 π.Χ..

O τροχός,  ως γνωστόν,  θεωρείται  μια από τις  σημαντικότερες  και 

αρχαιότερες  εφευρέσεις.  Η αρχαιότερη χρήση τροχών είναι  πιθανά 

αυτή των ομώνυμων συσκευών της αγγειοπλαστικής την 5η χιλιετία 

π.Χ. στη  Μεσοποταμία.  Κάρα  με  τροχούς  έχουν  βρεθεί  σε 

προϊστορικούς  τάφους  στην  περιοχή  του  Καυκάσου οι  οποίοι 

χρονολογούνται γύρω στο 3700 π.Χ..

Λειτουργία και χρήσεις

(Νερόμυλος)

4. Σε εφαρμογές μεταφοράς ο τροχός επιτρέπει τη εκμηδένιση των 

τριβών,  διευκολύνοντας  έτσι  τη  μετακίνηση  αντικειμένων 

μεγάλου  βάρους.  Ακριβέστερα,  επιτρέπει  τη  μετατροπή  των 

τριβών  ολίσθησης  σε  τριβές  κύλισης  οι  οποίες  είναι  πολύ 

45

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%8D%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%83%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%B1%CE%BC%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/5%CE%B7_%CF%87%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CE%B5%CF%84%CE%AF%CE%B1_%CF%80.%CE%A7.
http://el.wikipedia.org/wiki/5%CE%B7_%CF%87%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CE%B5%CF%84%CE%AF%CE%B1_%CF%80.%CE%A7.
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%B9%CE%BF%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Standard_of_Ur_chariots.jpg
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:B%C3%A4ke2.JPG


7ο Γυμνάσιο Χανίων                                                         Εργαλεία & Μηχανές

μικρότερες.

5. Ο  τροχός  του  αγγειοπλάστη  περιστρεφόμενος  γύρω  από  τον 

άξονα του χρησιμοποιείται για να προσδίδει και να διατηρεί σε 

περιστροφική κίνηση το προς επεξεργασία πήλινο αντικείμενο.

• Ο τροχός  σε  διάφορες  μηχανικές  εφαρμογές  και  μηχανήματα 

μπορεί  να  χρησιμοποιείται  για  τη  μετατροπή  περιστροφικής 

κίνησης  σε  γραμμική  ή  αντίστροφα.  Για  παράδειγμα,  σε  ένα 

αυτοκίνητο η παλινδρομική κίνηση του εμβόλου του  κινητήρα 

μετατρέπεται  σε  περιστροφική  κίνηση  του  στροφάλοφορου 

άξονα μέσω του  διωστήρα (μπιέλα), περιστροφική κίνηση του 

διαφορικού η οποία τελικά μετατρέπεται  σε γραμμική κίνηση 

ολόκληρου  του  οχήματος  μέσω  των  τροχών.  Άλλο  γνωστό 

παράδειγμα  είναι  το  βαρούλκο:  καθώς  το  συρματόσχοινο 

τυλίγεται  γύρω  από  το  τύμπανο,  που  δεν  είναι  παρά  ένας 

τροχός, η περιστροφική κίνηση του τυμπάνου μετατρέπεται σε 

γραμμική  κίνηση  του  φορτίου  που  βρίσκεται  στο  άκρο  του 

συρματόσχοινου.

6. Ένα  ζευγάρι  τροχών  διαφορετικής  διαμέτρου  σε  διάφορες 

μηχανικές  εφαρμογές  και  μηχανήματα  μπορεί  να 

χρησιμοποιείται ως μειωτήρας ροπής. Γνωστό παράδειγμα είναι 

η μετάδοση κίνησης ή/και ισχύος μέσω ιμάντα. Επίσης γνωστό 

παράδειγμα είναι ο οδοντωτός τροχός (γρανάζι).
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Βιβλιογραφία

www.wikipedia.org
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   ΣΦΥΡΙ

Ονοματεπώνυμο Μαθήτριας : 

 Κανουπάκη Υακίνθη

                             

σφυρί  :  ξυλουργικό,  σιδηρουργικό  ή  οικοδομικό  εργαλείο  που 

αποτελείται  από  ένα  μεταλλικό  στοιχείο,  με  πεπλατυσμένες, 

ημισφαιρικές ή αιχμηρές άκρες,  επάνω στο οποίο υπάρχει υποδοχή 

όπου στερεώνεται μια ξύλινη συνήθ. χειρολαβή: Xτυπάω το καρφί με 

το ~. Σπάω το τσιμέντο με το ~. ΦΡ σφυριά μού χτυπούν τα μηλίγγια, 

για  πολύ  δυνατό  πονοκέφαλο.  ||  ~  και  δρεπάνι,  κομμουνιστικό 

σύμβολο  της  ενότητας  εργατών  και  αγροτών  και  έμβλημα  της 

Σοβιετικής Ένωσης· σφυροδρέπανο. ΦΡ βγάζω /  βγαίνει κτ.  στο ~, 

εκποιώ  κτ.  /  εκποιείται  κτ.  σε  δημοπρασία  και  με  επέκταση, 

επιτιμητικά,  για  κπ.  που  εκποιεί  κάποιο  περιουσιακό  του  στοιχείο 

εξαιτίας  μεγάλης  οικονομικής  δυσχέρειας.  ανάμεσα  ~  κι  αμόνι*. 

σφυράκι το YΠΟKΟΡ. 

[μσν. σφυρί < ελνστ. σφυρίον υποκορ. του αρχ. σφῦρα] 
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Σύγχρονο  σφυρί  με  μεταλλική  λαβή  επενδυμένη  με  καουτσούκ  για 

σταθερό πιάσιμο

Είδη σφυριών

Συναντάται  σε  διάφορες  μορφές  ανάλογα με  την  εργασία  για  την 

οποία προορίζεται:

 Το  κλασικό  σφυρί,  που  χρησιμοποιείται  συνήθως  για  να 

καρφωθούν πρόκες.

 Το  σκεπάρνι,  που  εκτός  από  το  κάρφωμα  είναι  ειδικά 

διαμορφωμένο  για  να  βοηθά  και  στο  ξεκάρφωμα  προκών. 

Χρησιμοποιείται πολύ στις οικοδομές.

 Τη βαριοπούλα ή βαριά,  που χρησιμοποιείται  για το σπάσιμο 

πέτρας, τσιμέντου κλπ, μερικές φορές σε συνδυασμό με  καλέμι 

(ή μικρή βαριοπούλα) .
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 o Mατρακάς , με σιδερένια παραλληλόγραμη κεφαλή και ξύλινη 

λαβή,  που  χρησιμοποιείται  στις  οικοδομές,  συνήθως  από 

τεχνίτες τοποθέτησης πλακιδίων σε συνδυασμό με καλέμι για 

σκάψιμο ή στην τοποθέτηση πλακών, τις οποίες, χτυπώντας με 

το ξύλο, φέρνουν στη σωστή θέση.

 Η  Ματσόλα,  ή  ξυλόσφυρο,  κατασκευασμένο  από  ξύλο,  που 

χρησιμοποιείται σε  διανάξεις (καλαφάτισμα) ή σε περιπτώσεις 

που δεν πρέπει να ασκηθεί μεγάλη δύναμη στο προς επεξεργασία 

υλικό, ειδικά όταν αυτό είναι ξύλο.

 Το σφυρί με κεφαλή από σκληρό ελαστικό (ματσόλα), για τον 

ίδιο  λόγο  με  τοhttp://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF

%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Hammer2.jpg 

ξυλόσφυρο.

 Το γεωλογικό σφυρί από πολύ σκληρό μέταλλο και λαστιχένια 

λαβή  για  τη  θραύση  πετρωμάτων  και  βοήθεια  σε 

αναρριχήσειςπεπλατυσμένο εν είδει καλεμιού.

 Τέλος μικρό σφυράκι με ελαστική κεφαλή χρησιμοποιούν και οι 

γιατροί προκειμένου να τσεκάρουν τα αντανακλαστικά ασθενών.

          Βιβλιογραφία:

1. www  .  Wikipedia  .  gr  

2. Λεξικό της Νέας Ελληνικής
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  ΤΡΟΧΑΛΙΑ

Εργασία  του μαθητή 

 Φραγκόπουλου Σπύρου    

Η  τροχαλία  είναι  μια  από  τις  5  πρώτες  μηχανές  που 

χρησιμοποιήθηκαν  από  τον  άνθρωπο.  Οι  άλλες  ήταν  ο  μοχλός,  η 

σφήνα, ο τροχός  και ο κοχλίας.

Η τροχαλία είναι κυκλικός δίσκος που μπορεί να περιστρέφεται γύρω 

από άξονα που περνά από το κέντρο του και κάθετο στο επίπεδό του. 

Ο  άξονας  αυτός  συνήθως  είναι  γερά  συνδεμένος  με  το  δίσκο  και 

στηρίζεται στη λεγόμενη τροχαλιοθήκη. Κατά μήκος της περιφέρειας 

της  τροχαλίας  υπάρχει  αυλάκι  (λαιμός)  που  από  αυτό  διέρχεται 

σκοινί ή συρματόσχοινο ή ιμάντας ,τα άκρα του οποίου εφαρμόζεται η 

δύναμη ή αντίσταση. Χρησιμεύει για την έλξη ή την ανύψωση βαρών.

Διακρίνεται σε 2 κύρια είδη: στην πάγια και στην ελεύθερη τροχαλία.

Η  πάγια τροχαλία έχει  μόνιμο άξονα και  μ'  αυτήν πετυχαίνεται  η 

ευκολότερη ανύψωση βαρών μόνο με την αλλαγή της διεύθυνσης της 

ελκτικής δύναμης που χρειάζεται γι' αυτό και όχι με τη μείωση της 

απαιτουμένης δύναμης. 
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Αντίθετα η ελεύθερη τροχαλία έχει άξονα που μεταθέτεται στο χώρο. 

Σ' αυτήν το βάρος για ανύψωση εξαρτάται από την τροχαλιοθήκη με 

άγκιστρο, το ένα άκρο του σχοινιού στερεώνεται ακλόνητα, ενώ στο 

άλλο  εφαρμόζεται  η  ανυψωτική  δύναμη.  Στην  ελεύθερη  τροχαλία 

πετυχαίνουμε μείωση της απαιτουμένης δύναμης κατά το μισό του 

ανυψούμενου  βάρους. 
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Με συνδυασμό  πάγιων  κι  ελεύθερων  τροχαλιών  σχηματίζονται  τα 

πολύσπα-στα .Το πολύσπαστο είναι μια απλή μηχανή που αποτελείται 

από τροχαλίες, όπου η κίνηση από τη μία στην άλλη μεταδίδεται με 

σκοινί,  ιμάντα  ή  αλυσίδα  και  χρησιμοποιείται  για  την  ανύψωση 

σωμάτων μεγάλου βάρους. Η μία άκρη του ιμάντα στερεώνεται στην 

ακίνητη τροχαλιοθήκη και η άλλη είναι ελεύθερη για να στερεώνεται 

η κινητήρια δύναμη .
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                           ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΧΑΛΙΑΣ

 Στις  αρχές  του  4ου  αι.  π.Χ.  Ο  Αρχύτας 

Ταραντίνος εφευρίσκει τον κοχλία και την τροχαλία, χάρη στα οποία 

εισάγεται  στην  οικοδομική  η  χρήση  των  πρώτων  ανυψωτικών 

μηχανών (τρίποδα, γερανοί, βαρούλκα, τροχαλίες). Τα βαρούλκα θα 

χρησιμεύσουν  ευρύτατα  στην  ανύψωση  των  όγκων  μεταλλεύματος 

στο Λαύριο.

Αργότερα , ο Αρχιμήδης (287π.Χ. – 212π.Χ.) ένας από 

τους μεγάλους μαθηματικούς μηχανικούς και φυσικούς του αρχαίου 

Ελλη-νικού κόσμου και μία από τις μεγαλύτερες μαθηματικές ευφυίες 

του,εφηύρε  το τρίσπαστο , μια ανυψωτική τριπλή τροχαλία . 
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ΧΡΗΣΗ  ΚΑΙ  ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ  ΤΗΣ  ΤΡΟΧΑΛΙΑΣΑπό  την  εποχή  που 

εφευρέθηκε  μέχρι  και  σήμερα  η  τροχαλία  χρησημο-ποιήθηκε  και 

χρησιμοποιείται  ευρύτατα  .Ο  Ήρων   ο   Αλεξανδρεύς  (100  μ  .Χ.) 

κατασκεύασε  μια  ανυψωτική  μηχανή  (δίκολος  )  ,  που 

χρησημοποιήθηκε για την ανύψωση δομικών υλικών  μεγάλου βάρους. 

Αποτελείται από μία ξύλινη γέφυρα σχήματος Π και δύο τροχαλίες, 

μία  κινητή  και  μία  σταθερή. 
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Οι τροχαλίες χρησιμοποιήθηκαν  αρχικά στην κατασκευή διάφορων 

μηχανι-σμών  και  μηχανημάτων  ,  κυρίως  ανυψωτικών  ,δηλαδή 

γερανών.  Επίσης  τις  συναντάμε  στους  μηχανισμούς  των 

ανελκυστήρων  (ασανσέρ)  ,  σε  διαφορα  μηχανήματα  των 

γυμναστηρίων  ,  πάνω  σε  ιστιοφόρα  πλοία  για  τον  χειρισμό  των 

πανιών τους , στον εξοπλισμό ορειβατών  και των σπηλαιολόγων, για 

να ανεβάζουμε και να κατεβάζουμε την σημαία στον ιστό της , στους 

μηχανισμούς κουρτινών τύπου ρόμαν και ρόλερ κ.ά.

…και επειδή η τροχαλία έχει εμπνευσει και γελοιγράφους…

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΡΟΧΑΛΙΕΣ
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Η 

συγκεκριμένη  τροχαλία  κινεί  τον  ανελκυστήρα  στον  πύργο  του 

Άιφελ !
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Και επειδή η τροχαλία έχει εμπνεύσει και γελοιγράφους…
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ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

www.wikipedia.org/wiki/pulley

www.el.wikipedia.org

www.Live-Pedia.gr

www.hellinon.net/grtechnology.htm

www.fotosearch.com

www.cartoonstock.com
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  ΤΡΥΠΑΝΙ

Ονοματεπώνυμο μαθήτριας:

 Κολομβάκη Αφροδίτη

Το τρυπάνι είναι το εργαλείο το οποίο ο άνθρωπος χρησιμοποιεί για 

την  διάτρηση  διαφόρων  αντικειμένων  .Τα  τρυπάνια  συνήθως 

χρησιμοποιούνται  στην  ξυλουργική  και  μεταλλουργική  κατασκευή 

.Ανάλογα και με το υλικό που θέλουμε να επεξεργαστούμε, πρέπει να 

επιλέξουμε  και  ένα  διαφορετικό  είδος  .Το  τρυπάνι  αποτελούν 

διάφορες κατηγορίες :          

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΤΡΥΠΑΝΙ

  

Το Τρυπάνι  αυτό χρησιμοποιείται για  την τοιχοποιία από ψημένα 

τούβλα, απλά τούβλα η μπετόν.(για τον ίδιο σκοπό  μπορούμε αλώστε 

να  χρησιμοποιήσουμε  και  το  τρυπάνι  περιστροφικού  πιστολέτου.) 
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                                            ΤΡΥΠΑΝΙΑ HSS.

Τα  τρυπάνια  HSS με  τροχασμένη  μύτη  είναι  κατάλληλα  για  μη 

σιδηρούχα  μέταλλα.  Τέτοια  μέταλλα  είναι  αλουμίνιο,  χαλκός 

,ορείχαλκος,  ψευδάργυρος,  σίδηρος  και  ο  καθαρός  χάλυβας. 

η μύτη των τρυπανιών hss 

73



7ο Γυμνάσιο Χανίων                                                         Εργαλεία & Μηχανές

ΦΥΣΙΚΑ ΤΡΥΠΑΝΙΑ

Ένα φυσικό τρυπάνι είναι και το ράμφος του δρυοκολάπτη. Με το 

αυτό ανοίγει  τρύπες στους κορμούς των δέντρων και  φτιάχνει  τις 

φωλιές του. 
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ΤΡΥΠΑΝΙ ΞΥΛΟΥ 

Ανάλογα με το σκοπό χρήσης υπάρχουν πολλοί  διαφορετικοί  τύποι 

τρυπανιών  ξύλου.  Μερικοί  από  τους  περισσότερο 

χρησιμοποιούμενους είναι οι εξής:

Ελικοειδές  ξυλοτρύπανο  -  Χαρακτηριστική  για  το  ελικοειδές 

ξυλοτρύπανο  είναι  η  λεπτή  μύτη  στη  μέση  των  κόψεων,  που 

χρησιμεύει  για  το  κεντράρισμα.  Τα  τρυπάνια  ξύλου  αποτελούνται 

συνήθως από ένα κράμα χρωμίου-βαναδίου. 
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Ελικοειδές  τρυπάνι  -  Για  το  τρύπημα  βαθιών  οπών.  Η  μύτη 

κεντραρίσματος του τρυπανιού είναι εξοπλισμένη πρόσθετα με ένα 

λεπτό σπείρωμα βιδώματος. Μέσω μιας μεγάλης εγκοπής μπορούν να 

απομακρύνονται  τα  απόβλητα  του  ξύλου  καλά  από  την  οπή 

τρυπήματος. 

Τρυπάνι διάνοιξης -  Για την κατασκευή οπών με μεγάλη διάμετρο, 

όπως αυτές που χρειάζονται π.χ. για την υποδοχή των μεντεσέδων 

στα έπιπλα. 

Τρυπάνι  καρφιών  -  Τρυπάνι  χειρός  με  πολύ  λεπτή  μύτη  για  το 

προτρύπημα μικρών οπών για καρφιά στο ξύλο. 
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 STIHL MEΓΑΛΟ ΦΑΣΜΑ ΕΓΑΡΜΟΓΩΝ

Από την διάνοιξη οπών φύτευσης μέχρι τη λήψη δειγμάτων για 

εδαφολογική έρευνα, οι δυνατότητες χρήσης των γεωτρυπάνων STIHL 

είναι πολλές και διάφορες. Το ελαφρύ ατομικό γεωτρύπανο STIHL BT 

120  C είναι το πρώτο γεωτρύπανο στον κόσμο που διαθέτει φρένο 

αρίδας  QuickStop για περισσότερη ασφάλεια. Το εξαιρετικά δυνατό 

γεωτρύπανο δύο χειριστών BT 360 είναι σχεδιασμένο να αντέχει στις 

πιο  σκληρές  καταπονήσεις  σε  εδάφη  μεσαίας  και  υψηλής 

σκληρότητας.  Κατάλληλα  εξοπλισμένα,  τα  πρωτοποριακά 

γεωτρύπανα  χειρός  μπορούν  να  χρησιμοποιηθούν  επίσης  για  τη 

διάνοιξη οπών σε ξύλο και για τη δημιουργία οπών φύτευσης.

                                            BΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. http://www.bosch-do-it.com.gr/
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Φυσητήρας

Ονοματεπώνυμο μαθητή: 

Κουτουράτσας Τηλέμαχος

Ο Φυσητήρας είναι μία συσκευή καθημερινής χρήσης η οποία παρέχει 

σχετικά μεγάλο όγκο αέρα σε χαμηλή πίεση, σε ελεγχόμενη ποσότητα 

και θέση. Ο φυσητήρας είναι ένα προϊόν του οποίου το ακροφύσιο 

αέρα μπορούμε να μετατοπίσουμε, ώστε να καταφέρουμε να γίνεται η 

έξοδος  του  αέρα  σε  ένα  συγκεκριμένο  σημείο.  Η  συσκευή  αυτή 

διαθέτει  ένα  χωριστό  κολπίσκο  για  τη  συλλογή  του  αέρα  και  μία 

βαλβίδα για να εξασφαλίζεται η είσοδος του αέρα από τον κολπίσκο 

και η έξοδος από το φυσίγγιο και όχι το αντίθετο.

 Οι κυριότεροι τύποι των φυσητήρων έιναι: Οι παλινδρομικοί, 
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αυτοί  που  λειτουργούν  με  έμβολο  (σαν  ατμομηχανή)  και  οι 

περιστροφικοί  διακρινόμενοι  στην φυγόκεντρο  δύναμη και  τέλος  ο 

φυσητήρας  αξονικής  ροής  και  ο  φυσητήρας  περιστροφικής  θετικής 

μετατόπισης. Οι καλύτεροι φυσητήρες είναι των τελευταίων τύπων, 

οι οποίοι έχουν απόδοση μέχρι 50000 κυβικά πόδια αέρα ανά λεπτό, 

και χρησιμοποιούνται κυρίως ως συμπιεστές, κυρίως στη βιομηχανική 

παραγωγή φωταερίου και άλλων αέριων καυσίμων, όπου είναι δυνατό 

να μεταβιβάζουν αέρια υπό πίεση και λειτουργώντας ταυτόχρονα ως 

μετρητές αερίων.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Διαδίκτυο:

Φυσητήρες, www.wordlingo.com 

 www.wikipedia.org

Εγκυκλοπαίδεια:

Φυσητήρ, Μεγάλη Αμερικάνικη Εγκυκλοπαίδεια, Τόμος Κ’, Σελ. 697
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Ψαλίδι

Ονοματεπώνυμο μαθήτριας : 

 Λαγαράκη Αιμιλία

Διάφορα είδη ψαλιδιών

Το ψαλίδι είναι χειροκίνητο εργαλείο, που χρησιμοποιείται για την 

κοπή  μαλακών  εύκαμπτων  υλικών.  Η  συνήθης  κατασκευή  του 

αποτελείται  από  δύο  κινητά  σιδερένια  ή 

ατσάλινα σκέλη, τα οποία είναι ενωμένα περίπου 

στο  μέσο  τους  με  ένα  σταθερό  σύνδεσμο.  Στα 

πίσω άκρα των δύο σκελών υπάρχουν λαβές για 

σταθερότερο  χειρισμό  του  ψαλιδιού,  ενώ  το 

μπροστά  και  εσωτερικό  μέρος  τους  είναι 

διαμορφωμένο  σε  λεπίδες  λίγο  έως  μέτρια 

ακονισμένες. Το ψαλίδι είναι διπλός μοχλός πρώτου τύπου.

Ιστορία

 

Ψαλίδι από τη Μικρά Ασία (2ος αιώνας)

Πιθανότατα το ψαλίδι εφευρέθηκε γύρω στο 1500 π.Χ. στην αρχαία 
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Αίγυπτο[1]. Αυτό πιθανότατα είχε το σύνδεσμο στην πέρα άκρη[2]. Τα 

ψαλίδια με σταυρωτές λεπίδες εφευρέθηκαν από τους Ρωμαίους γύρω 

στο 100 μ.Χ.

Ένα τεράστιο βήμα για την τελειοποίηση των ψαλιδιών έγινε το 1761 

με το Βρετανό Ρόμπερτ Χέντσλιφ (Robert Hinchliffe) να κατασκευάζει 

το πρώτο σύγχρονο ψαλίδι από χάλυβα.

Σε τμήμα της Σουηδίας (στη σημερινή Φιλανδία) το 1649 άρχισε να 

λειτουργεί  εργαστήριο  κατασκευής  ψαλιδιών,  μεταξύ  Ελσίνκι  και 

Τουρκού,  στο  χωριό  Fiskars.  Το  1830  νέος 

ιδιοκτήτης  ανέλαβε  να  κατασκευάσει 

μαχαιροπίρουνα  και  μεταξύ  άλλων  κατασκεύασε 

και ψαλίδια με την εμπορική ονομασία  Fiskars.  Ο 

ομώνυμος οργανισμός εισήγαγε νέες μεθόδους για 

την κατασκευή ψαλιδιών το 1967.

Βιβλιογραφία

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A8%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE

%B4%CE%B9
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