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Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του εορτασμού των 20 χρόνων από την ίδρυση του 
ΕΙΧΗΜΥΘ το σχολείο μας ανέλαβε την πρωτοβουλία να κατασκευάσει  ένα 
μονοθέσιο αυτοκίνητο. 
Η πρωτοβουλία μας αυτή έγινε πραγματικότητα και σύντομα θα λάβουμε μέρος 
στο διαγωνισμό Σχ. Βραβείων για τα 20 χρόνια του ΙΤΕ/ΕΙΧΗΜΥΘ . 
Πρέπει να τονίσουμε από την αρχή ότι η κατασκευή μας προέρχεται από 
επαναχρησιμοποιούμενα  υλικά. Σε ποσοστό 80 % και πλέον αποτελείται από υλικά 
και μηχανισμούς που προέρχονται από παλιούς κατεστραμμένους  μηχανισμούς 
διαφόρων κατασκευών.  
 

       Όπως:  
• Ο πίσω ολόσωμος άξονας είναι από τρίκυκλο μηχανάκι, όπως και οι τροχοί 
• Η πίσω ανάρτηση προέρχεται από τρίκυκλο ποδήλατο 
• Οι μπροστινοί δίσκοι φρένων είναι από μηχανάκι τύπου Ζαξ 
• Οι υδραυλικές δαγκάνες είναι από μηχανάκι Honda 
• Η κρεμαριέρα είναι από αυτοκίνητο Fiat,όπως και και η υδραυλική τρόμπα. 
• Τα μπροστινά αμορτισέρ είναι από μηχανάκι. 
• Οι υδραυλικές σωληνώσεις από κατεστραμμένα αυτοκίνητα 
• Το τιμόνι είναι από αυτοκίνητο Porsche 

 
Αυτό που θέλουμε να τονίσουμε και να αναδείξουμε με το έργο μας είναι : 

 
Η ιδέα της επαναχρησιμοποίησης  
΄Ότι δηλαδή κανένας μηχανισμός , κανένα εξάρτημα δεν πάει χαμένο και 
δεν πρέπει  να  πετάγεται  και να ρυπαίνει το περιβάλλον, αλλά 
μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί σε κάποια  άλλη κατασκευή. 
Το αυτοκίνητο που κατασκευάσαμε έχει όλα τα βασικά συστήματα ενός 
αυτοκινήτου και έγινε προσπάθεια ώστε τα συστήματα αυτά να έχουν 
διαφορετικούς χρωματισμούς, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 
εποπτικό μέσο. Επίσης καταβάλλομε προσπάθεια ώστε όλα τα 
συστήματα να είναι ορατά και επισκέψιμα από τους μαθητές, για την 
πραγματοποίηση εργαστηριακών ασκήσεων.  
 
Από το άλφα έως το ωμέγα, το έργο μας δημιουργήθηκε ομαδικά από 
τους μαθητές στο εργαστήριό μας, έχοντας αμεσότατη σχέση με το 
πρόγραμμα των σπουδών τους εμπλουτίζοντάς τους επιπλέον με 
πρωτοφανείς γι΄ αυτούς εμπειρίες δημιουργίας.    

 



Τα υλικά και οι μηχανισμοί αφού επιλέχθηκαν, καθαρίστηκαν, 
αποσυναρμολογήθηκαν, ελέγχθηκαν, επισκευάσθηκαν, συναρμολογήθηκαν 
και προσαρμόστηκαν από τους μαθητές. 

 
Το αυτοκίνητο που βλέπετε είναι αποτέλεσμα της φιλότιμης προσπάθειας και 
σκληρής δουλειάς των μαθητών μας οι οποίοι αφιέρωσαν αρκετό από τον 
ελεύθερο χρόνο τους και δούλεψαν με μεράκι κι ενθουσιασμό, έτσι ώστε να 
έχει ολοκληρωθεί μέσα σε 45 ημέρες. 
 
Για την πραγματοποίηση αυτού του έργου οφείλουμε να τονίσουμε ότι είχαμε 
την αμέριστη ηθική, υλική και οικονομική συμπαράσταση του διευθυντή του 1ου 
ΣΕΚ Μεσολογγίου  κ. Καραδήμα  Κώστα, όπως και όλων των άλλων συναδέλφων 
μας. 
 

ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

 

 
Κουρμπάρισμα σωλήνων σκελετού 

 

 

 
Συγκόλληση ψαλιδιών  

 

 
Διαμόρφωση σκελετού 

 

 
Βαφή σκελετού 

  



 
Κατασκευή πολυεστερικών εξαρτημάτων 

 
Συναρμολόγηση φρένων 

 

 
Εξαρτήματα πριν τη συναρμολόγηση 

 

 
Το έργο τελειωμένο 

 
 
 

Η κατασκευή μας δεν είναι μια αφηρημένη εφαρμογή. Αντικαθιστά τον ίδιο 
τον ανθρώπινο παράγοντα  σε παραγωγή. Φανταστείτε την ψυχολογία των 
μαθητών βλέποντας απλά μέταλλα και υλικά δια μέσου της σκέψης τους και 
της χειρονακτικής τους εργασίας να μετατρέπονται σε μια αυτόνομη και 
παραγωγική μονάδα.  



ΤΕΧΝΙΚΑ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

Κινητήρας 
Τύπος  
Κυβισμός 
Κύλινδροι 
Βαλβίδες 
Ισχύς(ίπποι / στροφές) 
Μέγ. Ροπή (χλγρμ./σ.α.λ.) 
Θέση 

Τετράχρονος Βενζίνης  
Αερόψυκτος  (jinceng) 
110 CC 
1  
2 
7,8 / 9000 
0,73/ 6500 
Πίσω / διαμήκης 

Μετάδοση κίνησης 
Κιβώτιο 
 
 

Πίσω 
Ημιαυτόματο 4 σχέσεων 

Τροχοί 
Ζάντες 
Ελαστικά 

4 
Ατσάλινες  12΄΄ 
ΚENDA 3.5-12΄΄ 
 

Διαστάσεις 
Μήκος / Πλάτος /Ύψος   
Μετατρόχιο (εμπρός/πίσω) 
Μεταξόνιο 
Βάρος 

 
 2510 / 1060 / 720  mm 
990/970 mm 
1930 mm 
175 kg 

Ανάρτηση 
Εμπρός 
 
Πίσω 

 
Διπλοί ίσοι βραχίονες 
(ψαλίδια),μη παράλληλοι 
Ημιελλειπτικά ελατήρια 
(σούστες) 

Διεύθυνση Μηχανική Κρεμαργιέρα 

Φρένα 
Εμπρός 
Πίσω 

Υδραυλικά 
Διάτρυτοι Δίσκοι 
Ταμπούρα 

 
 



ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ   ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ 
 

• ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ  ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ  ΕΡΓΟΥ 
    Παπαθανασίου  Σωτήριος  Μηχανολόγος ΠΕ17 

Παπανικολάου  Αθανάσιος  Μηχανοτεχνίτης ΔΕ1 
 

• ΟΜΑΔΑ  ΜΑΘΗΤΩΝ 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

1. Κάκκος Χρήστος 
 

2. Βασιλόπουλος Νικόλαος  

3. Μυλωνάς Σώζων 4. Μπάκας Ιωάννης 
 

5. Δαλάρης Σωτήριος 6. Ντελής Σπυρίδων 
 

7. Λαζοδήμος Γεώργιος 8. Γλιάτσος Αθανάσιος 
 

9. Κοκόρης Αθανάσιος 10.  Κάκκος Γιώργος 
 

11. Μπέστιας Λάμπρος 
 

12.  Μπάκας Βασίλειος 
 

13. Κόκκινος Δημήτριος  
 

14.  Μαντέλος Κωσταντίνος 
 


