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Τίτλος  εργασίας : Κατασκευή Ηλεκτρικού Αναπηρικού  Αμαξιδίου  



Στο πλαίσιο προγράμματος 
Διαγωνισμού Σχολικών Βραβείων για 

τη σχολική χρονιά 2004-2005, το 
σχολείο μας ανέλαβε την 

πρωτοβουλία να κατασκευάσει  ένα 
ηλεκτροκίνητο αναπηρικό αμαξίδιο  



Η επιλογή  της συγκεκριμένης 
εργασίας, έγινε με αφορμή την 

αναπηρία συμμαθητή των παιδιών, 
μετά από τροχαίο ατύχημα και με την 

προϋπόθεση η εργασία τους να 
παραχωρηθεί στο συμμαθητή τους 

για την διευκόλυνσή του  στις 
μετακινήσεις του.  



Nα τονίσουμε  ότι η κατασκευή μας 
προέρχεται από 

επαναχρησιμοποιούμενα  υλικά.       
Σε ποσοστό 60 % και πλέον 

αποτελείται από υλικά                       
και μηχανισμούς που προέρχονται 

από παλιούς κατεστραμμένους  
μηχανισμούς διαφόρων 

κατασκευών.  



Τροχοί 

Πιρούνια  ποδηλάτου 

Τιμόνι  ποδηλάτου 

Κάθισμα  γραφείου 

Μηχανισμός φρένων 

Σύνδεσμοι 

Ακραξόνια τροχών 



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. 

Αυτό που θέλουμε να τονίσουμε και να 
αναδείξουμε με το έργο μας είναι : 
Η ιδέα της επαναχρησιμοποίησης . 



 
 
 
 
 

  

Τα υλικά και οι μηχανισμοί αφού 
επιλέχθηκαν 

καθαρίστηκαν 

αποσυναρμολογήθηκαν  

ελέγχθηκαν 
επισκευάσθηκαν 

συναρμολογήθηκαν 

προσαρμόστηκαν 
από τους μαθητές 



   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.  



•Να αναπτύξουν ομαδικό πνεύμα εργασίας 
•Να ενθαρρυνθούν στην ανάληψη πρωτοβουλιών . 
•Να έρθουν σε μια πρώτη επαφή με τις μεθόδους έρευνας 
  και αναζήτησης τρόπων επίλυσης προβλημάτων. 
•Να αναπτύξουν ικανότητες έρευνας συλλογής, 
  αξιολόγησης και ορθής χρήσης της πληροφορίας. 
•Να έλθουν σε επαφή με τις μεθόδους οργάνωσης  
  εργασίας και τις διαδικασίες παραγωγής προϊόντων σε 
  πραγματικές συνθήκες. 
•Να τους δοθούν ευκαιρίες καλλιέργειας των κλίσεων και  
  των ταλέντων τους.  
•Να αποκτήσουν εμπειρίες από την οργάνωση και  
  διαχείριση ενός σχεδίου εργασίας . 

Η κατασκευή του αμαξίδιου προκάλεσε  
το ενδιαφέρων των μαθητών μας για: 





Ξύλινο καλούπι (ιδιοκατασκευή) συγκράτησης 
σωλήνων για την κατασκευή του σκελετού 



Κοπή σωλήνων σκελετού 
σε δισκοπρίονο  



Συγκόλληση σωλήνων σκελετού 

με τη βοήθεια της ιδιοκατασκευής 
συγκράτησης 



Κόψιμο υαλοβάμβακα για 
την κατασκευή 

πολυεστερικών καλυμμάτων  



Μπροστινό καλούπι 
στο οποίο 

σχηματίζεται με τη 
χρήση ινών και 

υαλοβάμβακα το 
μπροστινό κομμάτι  



Πίσω καλούπι στο οποίο 
σχηματίζεται με τη χρήση ινών και 

υαλοβάμβακα το πίσω κομμάτι 



Μπροστινό και πίσω κάλυμμα μετά 
την αφαίρεση τους από το καλούπι 



Τρίψιμο καλυμμάτων μετά την 
αφαίρεση τους από τα καλούπια για 

λείανση των επιφανειών τους 



Προετοιμασία γεμιστικού στόκου για 
το στοκάρισμα των καλυμμάτων 



Πρώτο 
στοκάρισμα των 
καλυμμάτων με 
γεμιστικό στόκο 

πιστολιού 



Τρίψιμο των καλυμμάτων μετά το 
πρώτο στοκάρισμα 



Δεύτερο στοκάρισμα των 
καλυμμάτων με γεμιστικό στόκο 

πιστολιού 



Τρίψιμο των καλυμμάτων μετά το 
δεύτερο στοκάρισμα 



Bαφή μπροστινού και πίσω 
καλύμματος 



Κατασκευή ακραξονίου στον τόρνο  



Κατασκευή σφηνόδρομου οπίσθιων 
τροχών στην πλάνη 



Συγκόλληση μπροστινού ακραξονίου 



Ο σκελετός έτοιμος 



Μοντάρισμα μπροστινού και πίσω 
συστήματος στο σκελετό 

έλεγχος και ρυθμίσεις 



Δοκιμαστική τοποθέτηση μπροστινού 
και πίσω καλύμματος του αμαξιδίου 



Διαδικασία κατασκευής καλωδίωσης 
ηλεκτρικής εγκατάστασης  



Βαφή του σκελετού  



Ο εγκέφαλος με τις ηλεκτρικές 
συνδέσεις του  



Τα εξαρτήματα και οι μηχανισμοί πριν 
από την συναρμολόγηση 



Η ηλεκτρική εγκατάσταση 
προσαρμοσμένη στο αμαξίδιο 



Κατασκευή συστήματος πέδησης 



Μοντάρισμα φώτων 



ΤΕΧΝΙΚΑ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

Κινητήρας 
Τύπος 

Ισχύς / στροφές 
Θέση 

Ηλεκτροκινητήρας 
Συνεχούς ρεύματος 24V 
380W / 3200 rpm 
Πίσω / διαμήκης 

Μετάδοση κίνησης Πίσω τροχοί 

Τροχοί 
Ζάντες 

Ελαστικά 

4 
Ατσάλινες  12΄΄ 
ΚENDA 3.5-12΄΄ 

Διαστάσεις: Μήκος / Πλάτος / 
Ύψος   

Μετατρόχιο (εμπρός / πίσω) 
Μεταξόνιο 

Βάρος 

1350 / 66 / 950  mm 
990 / 970 mm 
1930 mm 
85 kg 

Φρένα Μηχανικά Πίσω 

Διεύθυνση Μηχανική  

Μέγιστη Ταχύτητα 20 km / h 

Αυτονομία 8h 



      
 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ  ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ  
   

Παπαθανασίου  Σωτήριος  Μηχανολόγος ΠΕ17 
 

 Σαμαράς Δημήτριος Ηλεκτρολόγος ΠΕ17 
 
 ΟΜΑΔΑ  ΜΑΘΗΤΩΝ 

Βασιλόπουλος Νικόλαος Γιγκλάς Σπυρίδων 
Γκούβρας Νικόλαος Γλιάτσος Αθανάσιος 
Γραβάνης Αλέξιος Καλύβας Γεώργιος 
Καραπαναγιώτης Χρήστος Κυτέας Γεώργιος 
Λαζοδήμος Γεώργιος Μέμος Γεράσιμος 
Μπάκας Ιωάννης Μπάκας Βασίλειος 
Μπέστιας Γεώργιος Μπέστιας Λάμπρος 
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