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Ενότητα 1η | Κατασκευή Πρώτου Μέρους: 

 

 

Για την ενότητα αυτή απαιτούνται τα εξής: 

 

Εργαλεία Υλικά 

• Μέτρο 
• Μαρκαδόρος 
• Κόφτης σωλήνα PVC 
• Στραυροκατσάβιδο 
• Δράπανο ηλεκτρικό 
• Τρυπάνι 6mm 
• Τρυπάνι 2mm 
• Μέγγενη 

• 1 σωλήνα PVC µήκους 30,8 cm 
• 3 σωλήνες PVC µήκους 33,2 cm 
• 10 γωνίες PVC διαµέτρου 22 mm 
• 4 λευκά «Τ» από PVC, διαµέτρου 22 mm 
• 1 πλαστικός ηλεκτρολογικός σωλήνας 40 cm 
• 2 κυλινδρικοί πλωτήρες πλεύσης 
• 3 µεταλλικές βάσεις για τους κινητήρες 
• 6 βίδες νούµερο 6, 1/2 ίντσας 
• 6 ροδέλες νούµερο 6 
• Πλαστικό δίχτυ 
• Πλαστικοί δεσµοί (zip ties) 

Χρόνος: Η ενότητα αυτή χρειάζεται περίπου 2 ώρες για να ολοκληρωθεί: 

 1 ώρα για το κόψιµο των σωλήνων και τη διάνοιξη των τρυπών. 
 1 ώρα για τη συναρµολόγηση του σκελετού, την τοποθέτηση του διχτυού και 

των µεταλλικών βάσεων για τους κινητήρες. 
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Bήµα 1ο | Κοπή των τµηµάτων του σκελετού 

 

 
 

Μαζί µε τα υλικά κατασκευής του hydrobot έχετε λάβει και συνολικά 4 
πράσινους πλαστικούς σωλήνες. 

Ένας από αυτούς έχει µικρότερο µήκος (30,8cm), ενώ οι υπόλοιποι τρεις 
σωλήνες είναι ίσου µήκους (33,2cm). 

 

Ο σωλήνας των 30,8cm 

1.  Αρχικά κόψτε ένα κοµµάτι στα 8cm, οπότε το υπόλοιπο που θα περισσέψει θα 
είναι στα 22,8cm. 

 

2.  Πάρτε το τµήµα των 8cm και κόψτε το σε 4 ίσα µέρη των 2cm. Τα 4 αυτά 
κοµµάτια χρησιµοποιουνται για τη σύνδεση των σωλήνων των φλοτέρ. 

 

3.  Πάρτε το σωλήνα των 22,8cm που περίσσεψε και κόψτε το στην µέση, ώστε να 
προκύψουν 2 ίσα κοµµάτια των 11,4cm περίπου. Αυτά τα δύο κοµµάτια τα 
χρησιµοποιείτε στο πλαίσιο του ροµπότ, όπως φαίνεται στις οδηγίες 
κατασκευής. 
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Οι σωλήνες των 33,2cm 

Πάρτε και  τους 3 ίσου µήκους σωλήνες των 33,2cm, που σας παρέχονται. Κόψτε 
τους στη µέση, ώστε να προκύψουν 6 σωλήνες ίσου µήκους στα 16,6cm. 

 

1.  Πάρτε 4 από τους συνολικά 6 σωλήνες των 16,6cm. Κόψτε αυτούς τους 4 
σωληνες στο µήκος των 12,8cm περίπου, οπότε θα περισσεύει κάθε φορά και 
ένα τµήµα των 3,8cm. Μετά την κοπή, θα πρέπει να έχουν προκύψει συνολικά 
4 σωλήνες των 12,8cm και 4 µικρότεροι σωλήνες των 3,8cm. Χρησιµοποιήστε 
αυτούς τους σωλήνες για την κατασκευή του πλαισίου του ροµπότ. 
Σηµείωση: Οι σωλήνες των 12,7cm που αναγράφονται στις οδηγίες, 
αντιπροσωπεύουν στην πραγµατικότητα τους σωλήνες των 12,8cm που µόλις 
κόψατε. 

 

2.  Σας έχουν αποµείνει 2 σωλήνες των 16,6cm. Κόψτε αυτούς τους σωλήνες στο 
µήκος των 10,2cm, οπότε περισσεύει και ενα τµήµα των 6,4cm περίπου. 
Μετά την κοπή θα πρέπει να έχουν προκύψει 2 σωλήνες των 10,2cm και 2 
σωλήνες των 6,4cm. Χρησιµοποιήστε τους σωλήνες αυτούς για την κατασκευή 
του πλαισίου του ροµπότ, όπως περιγράφεται στις οδηγίες. 

 

Σηµείωση: Είναι πιθανό οι σωλήνες που σας παρέχονται µαζί µε τα υλικά, 
να είναι ελαφρώς µεγαλύτερων διαστάσεων. Σε µια τέτοια περίπτωση κόψτε 
τους στα 33,2cm (3 σωλήνες) και στα 30,8cm (1 σωλήνας) πριν ακολουθήσετε 
την προηγούµενη διαδικασία. Δεν είναι απαραίτητη η πολύ µεγάλη ακρίβεια 
στην κοπή των σωλήνων. 
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Bήµα 2ο | Δηµιουργία οπών για την εισροή/εκροή νερού 
στον σκελετό 
 

 

 

Εργαλεία Υλικά 

• Ηλεκτρικό δράπανο 
• Τρυπάνι 6mm  
• Μέγγενη 

• 10 γωνίες PVC διαµέτρου 22 mm 

 

 

1.  Στερεώνουµε µία γωνία PVC στη µέγγενη. 

 

2.  Τοποθετούµε το τρυπάνι 6mm στο δράπανο και κάνουµε µία τρύπα στην 
εξωτερική γωνία της πλαστικής γωνίας. 

 

3.  Επαναλαµβάνουµε και για τις 10 γωνίες. 
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Bήµα 3ο | Συναρµολόγηση του σκελετού 
 

 

 

Υλικά 

• Τα κοµµάτια σωλήνα PVC που κόπηκαν στο 1ο βήµα 
• Οι 10 γωνίες µε τρύπες που ανοίχτηκαν στο 1ο βήµα 
• 4 λευκά «Τ» από PVC, διαµέτρου 22mm 

 

Συναρµολογούµε τον σκελετό χρησιµοποιώντας όλα τα κοµµάτια, όπως φαίνεται 
στο σχήµα: 

 

 

11,4 cm

3,8 cm

12,7 cm

10,2 cm

11,4 cm

6,4 cm
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Bήµα 4ο | Συναρµολόγηση του µηχανισµού πλεύσης και 
σύσφιξη του σκελετού 

 

 

 

Εργαλεία Υλικά 

• Κόφτης σωλήνα PVC 

• Ο συναρµολογηµένος σκελετός 
• 1 πλαστικός ηλεκτρολογικός σωλήνας 40cm 
• Τα 4 PVC κοµµάτια 2cm το καθένα, που κόπηκαν 

στο Βήµα 1 

 

1.  Κόβουµε τον πλαστικό ηλεκτρολογικό σωλήνα σε δύο ίσα κοµµάτια (2 x 
19cm). 

 
2.  Βάζουµε κάθενα από τα 4 PVC κοµµάτια των 2cm µέσα σε κάθε µία από τις 

τέσσερις γωνίες που βρίσκονται στο πάνω µέρος του σκελετού. 
 

3.  Σπρώχνουµε τον πλαστικό ηλεκτρολογικό σωλήνα µέσα από τους πλωτήρες 
πλεύσης (σγουγγάρια ή πλαστικές σηµαδούρες), έτσι ώστε η δοκός να 
περάσει από το κέντρο του κάθε κοµµατιού. 
 

4.  Σπρώχνουµε όλα τα µέρη του σκελετού µαζί, ώστε οι σωλήνες να µην 
µπορούν να ελευθερωθούν από τον σκελετό. 
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Bήµα 5ο | Σύνδεση των µεταλλικών βάσεων, που 
συγκρατούν τους κινητήρες, στον σκελετό 

 

 

 

Εργαλεία Υλικά 

• Μαρκαδόρος 
• Στραυροκατσάβιδο 
• Ηλεκτρικό δράπανο 
• Τρυπάνι 2mm 

• Ο συναρµολογηµένος σκελετός  
• 3 µεταλλικές βάσεις για τους κινητήρες 
• 6 βίδες νούµερο 6, 1/2 ίντσας 
• 6 ροδέλες νούµερο 6 

 

1.  Τοποθετούµε τις µεταλλικές βάσεις στον σκελετό, στα 3 σηµεία που 
υποδεικνύονται στην εικόνα. Προσοχή! Είναι σηµαντικό να τοποθετηθούν 
οι µεταλλικές βάσεις σε ευθεία γραµµή κατά µήκος του σωλήνα και στο 
κέντρο της απόστασης µεταξύ των ενώσεων. Δεν προσπαθούµε να βιδώσουµε 
τις βάσεις στη σωστή γωνία πάνω στους σωλήνες για τον απλό λόγο ότι οι 
σωλήνες µπορούν να περιστρέφονται, οπότε φτιάχνουµε τη γωνία κατά 
βούληση. 

 

2.  Χρησιµοποιώντας τον µαρκαδόρο, σηµειώνουµε µέσα από τις τρύπες των 
µεταλλικών βάσεων την ακριβή τοποθεσία στον σκελετό. 
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3.  Χρησιµοποιούµε το τρυπάνι 2mm, την οποία και βάζουµε στο δράπανο, µε 
σκοπό να ανοίξουµε τις τρύπες στον σωλήνα. 

 

4.  Τοποθετούµε ροδέλες πάνω από τις τρύπες των µεταλλικών βάσεων και στη 
συνέχεια βάζουµε µία βίδα που να περνά µέσα από τη ροδέλα και την τρύπα 
της µεταλλικής βάσης και η οποία να καταλήγει στην τρύπα που ανοίξαµε 
στον σωλήνα του σκελετού. 

 

5.  Με το κατσαβίδι βιδώνουµε ελαφρά τις µεταλλικές βάσεις στον σκελετό. 
Δεν σφίγγουµε πολύ τις βίδες µέχρι το τέρµα, γιατί σε επόµενο βήµα θα 
τις αφαιρέσουµε, για να τοποθετήσουµε τους κινητήρες.  
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Bήµα 6ο | Ένωση του πλαστικού διχτυού στη βάση του 
σκελετού 
 

 

 

Εργαλεία Υλικά 

• Κόφτης ή ψαλίδι 

• Πλαστικό δίχτυ 
• Πλαστικοί δεσµοί (zip ties) 
• Ο σκελετός 

 

1. Τοποθετούµε το δίχτυ κάτω από τον σκελετό και το κόβουµε µε το ψαλίδι 
σε µέγεθος λίγο µεγαλύτερο από τη βάση του σκελετού, όπως φαίνεται στην 
εικόνα. 
 

2. Ενώνουµε το δίχτυ µε τον σκελετό χρησιµοποιώντας 6-8 πλαστικούς 
δεσµούς. Στη συνέχεια, σφίγγουµε τους πλαστικούς δεσµούς καλά πάνω στον 
σκελετό και κόβουµε τα κοµµάτια που περισσεύουν. 

 

 


