
 Ο ΝΕΡΟΜΥΛΟΣ 

Όνομα του αντικειμένου Νερόμυλος 

Προτεινόμενες ηλικίες Από 10 χρονών 

Θεματικές περιοχές 

συνδυασμένες (STEAM) 

Επιστήμη (φυσικές δυνάμεις, υδραυλική 

ενέργεια) 

Ιστορία 

Υλικά που χρειάζονται - Δύο πλαστικά καπάκια φιαλών ίδιου 

μεγέθους 

- Τετράγωνο 

- Μαρκαδόρος 

- Ένα μαχαίρι ή κόφτη ακριβείας 

- Ένα θερμαινόμενο κατσαβίδι/ένα 

τρυπάνι 

- 4 καλαμάκια 

- 8 πλαστικά ή ξύλινα κουτάλια 

- Ένα πιστόλι κόλλας, ή σούπερ κόλλα 

- 8 ξυλάκια παγωτού 

- Ένα άδειο πλαστικό μπουκάλι (με 

καπάκι) 

- Ενας κουβάς 

- Ένα κουτί/κονσέρβα ύψους περίπου 

20 cm 

- Ψαλίδια 

- νερό 



Οδηγίες βήμα με βήμα Βήμα 1. Διαβάστε προσεκτικά όλες τις 

οδηγίες για να κατανοήσετε τα υλικά που 

χρειάζονται και τον χρόνο που απαιτείται. 

 

Βήμα 2 Ρύθμιση όλων των υλικών 

 

Βήμα 3. Προετοιμάστε ή δημιουργήστε όλα 

τα εξαρτήματα του συστήματος νερόμυλου. 

 

            Μέρος 1 ο τροχός του νερού 

            Μέρος 2 το σύστημα υποστήριξης 

            Μέρος 3 η τροφοδοσία με νερό 

 

Βήμα 4 Συναρμολογήστε το σύστημα 

νερόμυλου 

 

Βήμα 5 Εξάγετε συμπεράσματα 

 

Ένας νερόμυλος είναι ένας βασικός παραγωγός ενέργειας εργασίας. Ο νερόμυλος, 

που δημιουργήθηκε στην αρχαιότητα, ήταν αρχικά προσαρτημένος σε μηχανικά 

γρανάζια και άξονες για να κινεί μύλους και τροχούς μύλου που 

χρησιμοποιούνταν για την επεξεργασία σιταριού και άλλων τύπων σιτηρών. Στη 

Βιομηχανική Επανάσταση, οι νερόμυλοι άρχισαν να συνδέονται με ηλεκτρικές 

γεννήτριες για την παραγωγή ενέργειας. Η βασική ιδέα ενός νερόμυλου είναι απλή 



και μπορείτε να δημιουργήσετε έναν μικρό με μερικά βασικά υλικά και μια πηγή 

νερού. 

       

Figure 2: borrowed from Norfolk Mills 

 (http://www.norfolkmills.co.uk/watermill-machinery.html) 

Figure 1. Vitruvius' undershot-wheeled watermill (reconstruction) 



 

Figure 3:  Consulted on https://www.daviddarling.info/encyclopedia/W/AE_water_wheel.html 

 

https://www.daviddarling.info/encyclopedia/W/AE_water_wheel.html


Βασική διαμόρφωση του μηχανήματος: 

 

Figure 4, taken from http://www.norfolkmills.co.uk/watermill-machinery.html 

 

  

http://www.norfolkmills.co.uk/watermill-machinery.html


Βήμα προς βήμα: πώς να φτιάξετε ένα σύστημα 

νερόμυλου από καθημερινά αντικείμενα  

 

Μέρος 1. Ο τροχός του νερού  

Λίστα Ελέγχου: 

   Δύο πλαστικά καπάκια μπουκαλιών ίδιου μεγέθους 

   Πλατεία 

   Μαρκαδόρος 

   Ένα μαχαίρι ή κόφτη ακριβείας 

   Ένα θερμαινόμενο κατσαβίδι/ένα τρυπάνι 

   4 καλαμάκια 

   8 πλαστικά ή ξύλινα κουτάλια 

   Ένα πιστόλι κόλλας, ή σούπερ κόλλα 

   8 ξυλάκια παγωτού 

   Ένα άδειο πλαστικό μπουκάλι (με καπάκι) 

   Ένα ορθογώνιο πλάτος, χαμηλού ύψους κουβά 

   Ένα κουτί/κονσέρβα ύψους περίπου 20 cm 

   Ψαλίδι 

   Νερό 

 

  



Βήμα 1. 

 

Πάρτε τα δύο καπάκια των μπουκαλιών σας και σχεδιάστε 8 γραμμές σε ίση 

απόσταση από το κέντρο προς τα έξω (σε σχήμα σαν αστέρι). 

 

Στη συνέχεια, ανοίξτε μια τρύπα στο κέντρο και των δύο καπακιών που θα 

επιτρέψει στο άχυρο σας να περάσει. 



 

Πάρτε και τα δύο καπάκια και περάστε ένα καλαμάκι μέσα από αυτά, ώστε τα 

τραβηγμένα μέρη (το επάνω μέρος) να φαίνονται και από τις δύο πλευρές. 

 

 

Μόλις γίνει αυτό, κάντε τις γραμμές σας να αντιστοιχούν και σημειώστε το σημείο 

όπου συναντώνται στα πλαϊνά των καπακιών. 



 

Αφαιρέστε τα καπάκια από το καλαμάκι και χρησιμοποιήστε το μαχαίρι ή τον 

κόφτη ακριβείας σας για να κόψετε τις πλάκες όπου σημειώσαμε τα καπάκια στις 

πλευρές τους. 

 

Περάστε το καλαμάκι και από τα δύο καπάκια με τον ίδιο τρόπο όπως πριν και 

κάντε τις τρύπες να αντιστοιχούν η μία στην άλλη. 



 

Αφήστε το στην άκρη προς το παρόν. Το επόμενο βήμα είναι να πάρετε τις 8 

κουταλιές σας και να μετρήσετε 3,5 εκατοστά από τη βάση του κοίλου μέρους και 

να το σημειώσετε. 

 

Επαναλάβετε με όλα τα κουτάλια. 



 

Τώρα, χρησιμοποιώντας τον κόφτη ή το μαχαίρι ακριβείας, κόψτε την περίσσεια 

για κάθε κουτάλι. 

 

Πάρτε τα κοντά κουτάλια και βάλτε τα στις αυλακώσεις που δημιουργήσατε 

νωρίτερα (στο διπλό καπάκι). Όλα τα κουτάλια πρέπει να βλέπουν στην ίδια 

κατεύθυνση και η μικρή λαβή μπαίνει μέσα μέχρι να ακουμπήσει το καλαμάκι μέσα 

που θα λειτουργήσει ως πείρο. 



 

Τώρα, πάρτε το πιστόλι κόλλας, ή σούπερ κόλλα, και κολλήστε και τα δύο μέρη του 

καπακιού μαζί και κολλήστε τα καλαμάκια στη θέση τους μέχρι να συγκρατηθούν 

όλα. 

 

Προσέξτε να αφήσετε αρκετό χρόνο για να σταθεροποιηθεί η κόλλα πριν 

χειριστείτε ή αφήσετε τον τροχό στην άκρη. Είναι επίσης εντάξει αν δεν έχει τέλεια 

εμφάνιση, αρκεί οι «ακτίνες» του τροχού να είναι ευθυγραμμισμένες και όλα να 

συγκρατούνται. 



 

 

Τώρα έχεις τον βασικό σου τροχό. 

 

Βήμα 2. Το σύστημα βοήθειας 

Για να δημιουργήσετε ένα απλό σύστημα υποστήριξης, πάρτε τα ξυλάκια παγωτού 

σας και κολλήστε τα μεταξύ τους ως εξής: 

 



Το κεντρικό κατακόρυφο ραβδί θα χρησιμεύσει ως συγκράτηση του άχυρου 

(πείρου) του τροχού. Κολλήστε ένα δεύτερο ραβδί υπό γωνία, αφήνοντας περίπου 

1,5 cm από πάνω του στην κορυφή του κεντρικού κάθετου ραβδιού και 

ευθυγραμμίζοντάς το στην ίδια γραμμή με το κάτω μέρος του κάθετου ραβδιού. 

Τα ακριβή μέτρα δεν είναι τόσο σημαντικά, εκτός από ένα: Το ύψος του 

κάθετου ραβδιού, καθώς πρέπει να υπερβαίνει την πλήρη απόσταση μεταξύ 

του πείρου και του επάνω μέρους των ακτίνων του τροχού σας. 

Διαφορετικά, ο τροχός δεν θα μπορεί να τον ανάψει. 

Στη συνέχεια, συνδέστε και τα δύο κάτω μέρη με ένα άλλο ξυλάκι ενώ αφήνετε ένα 

μέρος από αυτό να περάσει από την άλλη πλευρά. Επαναλάβετε τη διαδικασία για 

δεύτερη φορά και κόψτε αυλακώσεις στην κορυφή και των δύο εξαρτημάτων 

στήριξης για να καλωσορίσετε τον πείρο αργότερα. 

 

Το αποτέλεσμα θα πρέπει να μοιάζει κάπως έτσι: 



 

 

Τώρα πρέπει να τα κρατάμε όρθια μαζί. Χρησιμοποιήστε ένα από τα υπολείμματα 

των κομμένων κουταλιών σας ή κόψτε ένα ξυλάκι παγωτού στη μέση. Το μέγεθος 

του πρέπει απλώς να επιτρέπει στον τροχό να στρίβει εύκολα. Κολλήστε και τα 

δύο κομμάτια κοντά στο κάτω μέρος της δομής για να κρατήσετε τα πάντα μαζί: 

 

Τώρα, μπορείτε να δοκιμάσετε το σύστημα υποστήριξής σας εισάγοντας τον τροχό 

σε αυτό. Εάν χρειάζεται, ανοίξτε τις αυλακώσεις προς τα πάνω, ώστε ο πείρος του 

τροχού να περιστρέφεται ομαλά. Αφήστε τα όλα στην άκρη. 

 



Μέρος 3. Η τροφοδοσία νερού 

Καθώς δεν είμαστε στη φύση, θα χρειαστεί να παρέχουμε συνεχή τροφοδοσία 

νερού για να προσομοιώσουμε ένα μικρό ρεύμα. Για να το κάνουμε αυτό, θα 

χρησιμοποιήσουμε ένα μπουκάλι και 2 καλαμάκια. 

Πάρτε το πλαστικό σας μπουκάλι και ανοίξτε μια τρύπα κοντά στο κάτω μέρος του. 

Η τρύπα χρειάζεται απλώς να αφήσει το καλαμάκι να περάσει. 

 

Μόλις γίνει αυτό, ανοίξτε μια άλλη τρύπα προς την κορυφή του μπουκαλιού. 

Αν το κάνετε από την ίδια πλευρά, όπως εμείς εδώ, θυμηθείτε να το 

αντισταθμίσετε λίγο στο πλάι για να μην έχετε το πρώτο καλαμάκι στο δρόμο. Εάν 

ολόκληρο το σύστημά σας χωράει στον επίπεδο κάδο χαμηλού ύψους, μπορείτε να 

ανοίξετε αυτήν την τρύπα στην άλλη πλευρά του μπουκαλιού (αλλά ακόμα κοντά 

στην κορυφή). 



 

 

Μόλις γίνει αυτό, μπορείτε να κόψετε ένα καλαμάκι μήκους περίπου 4 cm. 

Κρατήστε το αναδιπλούμενο μέρος του καλαμιού. 

 

 



Αυτό το μικρό καλαμάκι θα αφήσει το νερό σας να ρέει στον τροχό του νερού. 

Μπορείτε να το κολλήσετε στη θέση του στην κάτω τρύπα του μπουκαλιού σας, με 

τρόπο που η πτυχή να γυρίζει το καλαμάκι προς τα κάτω. 

 

Εάν χρησιμοποιείτε ζεστή κόλλα, προσέξτε γιατί το πλαστικό του μπουκαλιού 

μπορεί να τείνει να λιώσει. Η άρθρωση πρέπει να είναι στεγανή. 

 



Μόλις γίνει αυτό, αν χρειαστεί, ενώστε δύο άλλα καλαμάκια μεταξύ τους για να 

φτιάξετε ένα σούπερ μακρύ καλαμάκι (προσοχή, πρέπει να είναι στεγανό. Αν έχετε 

ένα μακρύ σωλήνα αντ 'αυτού, αυτό λειτουργεί επίσης). Αυτό το μακρύ καλαμάκι 

θα χρειαστεί να ενώσει την επάνω τρύπα του μπουκαλιού και το νερό στον κάδο 

στον οποίο θα τοποθετήσετε ολόκληρο το σύστημα. Ανάλογα με το ύψος του 

συστήματός σας, μπορεί να χρειαστείτε ένα μακρύτερο ή πιο κοντό καλαμάκι. Ο 

κάδος ύψους 20 cm θα χρησιμεύσει ως στήριγμα για το μπουκάλι σας. Ίσως 

χρειαστεί να βάλετε τα πάντα στη θέση τους για να μετρήσετε αυτήν την 

απόσταση. 

 

Αφού ετοιμάσετε το μακρύ καλαμάκι σας, μπορείτε να το περάσετε στην επάνω 

τρύπα του μπουκαλιού και να το κολλήσετε στη θέση του, ώστε το καλαμάκι να 

πάει και προς τα κάτω. 



 

 

Μόλις γίνει, μπορείτε να ελέγξετε ότι όλα είναι στο σωστό ύψος. 

 



Μπορείτε τώρα να γεμίσετε τον κάδο υποδοχής με 1 ή 2 cm νερό. Και μπορείτε 

επίσης να γεμίσετε το μπουκάλι με νερό. Βάλτε το καπάκι στη συνέχεια σφιχτά και 

κρατήστε το δάχτυλό σας στο κάτω καλαμάκι για να το γεμίσετε χωρίς δυσκολίες. 

Προσέξτε το κάτω μέρος του μακριού καλαμιού να είναι βυθισμένο στο νερό του 

κάδου υποδοχής και το μικρό σας καλαμάκι να στοχεύει στις ακτίνες του τροχού 

σας. Τότε μπορείτε να αφήσετε το νερό να κυλήσει. Το νερό θα αρχίσει να κάνει 

τον τροχό να γυρίζει ρέοντας έξω το κάτω καλαμάκι. Ταυτόχρονα, το άδειασμα του 

μπουκαλιού θα δημιουργήσει ένα κενό που θα ρουφήξει το νερό από τον κάδο 

υποδοχής πίσω στο μπουκάλι με το μακρύ καλαμάκι. Μπορεί να χρειαστεί λίγος 

χρόνος για να είναι αρκετά ισχυρή η άντληση του κενού ώστε να αναρροφά το 

νερό, δεν θα είναι στιγμιαίο. 

Και εκεί το έχετε. Ο βασικός σας τροχός νερού έχει τελειώσει. 

Μπορείτε να προσθέσετε ένα σύστημα γραναζιών στον πείρο σας εάν το 

επιθυμείτε. 

 

 

Επιπλέον Υλικό:  

• DIY. Simple Water Wheel at Home ! Water Fountain ! School Project. 

Experiment for Kids. Simple DIY. 

https://www.youtube.com/watch?v=EuUpZScza_Q 

 


