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Ξεκινϊντασ
Αρχικά θ ςκαπανικι ιταν θ αποςτολι των μονάδων του Μθχανικοφ του ςτρατοφ, οι
οποίεσ προπορεφονταν του πεηικοφ με ςκοπό να προετοιμάςουν το ζδαφοσ
καταςκευάηοντασ γζφυρεσ, δρόμουσ και υποδομζσ, ςυχνά ςε εδάφθ αφιλόξενα και
με ότι υλικά μποροφςαν να μεταφερκοφν ι ζβριςκαν επιτόπου ι. Με ξυλεία και
ςχοινιά, οι πρωτοπόροι αυτοί δθμιοφργθςαν καυμάςιεσ και λειτουργικζσ
καταςκευζσ. Η παράδοςθ αυτι τθσ ςκαπανικισ μεταφζρκθκε και ςτον Ρροςκοπιςμό
και ςιμερα προςφζρει ευκαιρίεσ για ανάπτυξθ ατομικϊν και ομαδικϊν ικανοτιτων
ςε παιδιά και ενιλικεσ.
Ρροτοφ ξεκινιςει κανείσ μία καταςκευι είναι αναγκαίο να γνωρίηει τισ τεχνικζσ που
κα του χρειαςτοφν και φυςικά να διακζτει ενκουςιαςμό και μεράκι γι αυτό που
ςκοπεφει κάνει. Στθ ςυνζχεια πρζπει να καταγράψει και να ςυγκεντρϊςει τα υλικά
που κα του χρειαςτοφν και τζλοσ πρζπει να λάβει υπόψθ του τθν αςφάλεια τθσ
καταςκευισ του και να διακζτει τεχνογνωςία και κοινι λογικι.
Κάκε καταςκευι προςεγγίηεται με τα ακόλουκα βιματα:
Να ξζρουμε τι προςπακοφμε να κάνουμε
Να ξζρουμε τι υλικά και εξοπλιςμό διακζτουμε
Να επιλζξουμε τον καλφτερο τρόπο για να χρθςιμοποιιςουμε τα υλικά μασ
Να ςχεδιάςουμε τθν καταςκευι
Να οργανϊςουμε τα βιματα
Να αςφαλίςουμε τθν καταςκευι
Να δοκιμάςουμε ςχολαςτικά τθν καταςκευι πριν τθ χριςθ
Τα ςχζδια που κα βρείτε ςε ζντυπα, ςτο διαδίκτυο κ.α. ςυνικωσ είναι δοκιμαςμζνα.
Ωςτόςο ςπάνια κα βρείτε π.χ. μία εντελϊσ επίπεδθ όχκθ ποταμοφ για τθ γζφυρα
ςασ ι τα τζλεια δζντρα για το δεντρόςπιτο ςασ. Ζτςι ςυχνά το ςχζδιο κα πρζπει να
τροποποιθκεί για να ανταποκρικεί ςτισ πραγματικζσ ςυνκικεσ.
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υνδζςεισ
ταυροειδήσ ςφνδεςη
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Διαγϊνια ςφνδεςη
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Παράλληλη ςφνδεςη

Νορβηγική ςφνδεςη

Η Νορβθγικι ςφνδεςθ είναι πολφ ςτακερι και εφκολθ ςτθν εκτζλεςθ τθσ. Μπορεί να
χρθςιμοποιθκεί αντί τθσ κλαςικισ ςταυροειδοφσ. Ξεκινάμε από το μζςο του
ςχοινιοφ, χρθςιμοποιοφμε και τισ δφο άκρεσ, ςφίγγουμε πιο εφκολα και μποροφμε
να τθ χειριςτοφμε καλφτερα. Το τελείωμα γίνεται με ςταυρόκομπο.
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Ιαπωνική ςφνδεςη

Η Ιαπωνικι ςφνδεςθ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί αντί τθσ κλαςικισ διαγϊνιασ.
Ξεκινάμε με κθλιά ςτο μζςο του ςχοινιοφ και χρθςιμοποιοφμε διπλό το ςχοινί. Το
τελείωμα μετά το ςφιγκτιρα γίνεται με ςταυρόκομπο.

φνδεςη τρίποδου
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Βαςικζσ Δομζσ
Πλεσ οι καταςκευζσ πρζπει να ςτθρίηονται ςε ςτα παρακάτω τζςςερα βαςικά
δομικά ςτοιχεία:
Ρλαίςιο απλοφ Α
Ρλαίςιο διπλοφ Α
Ρλαίςιο γεφυροποιίασ
Τρίποδο

Tips
Πλα τα βαςικά πλαίςια
βαςίηονται ςε τρίγωνα και
εφόςον καταςκευαςτοφν
ςωςτά κα διατθριςουν
το ςχιμα τουσ και κα
δϊςουν τθν αναγκαία
ςτακερότθτα ςε κάκε
καταςκευι μασ.
Τα βαςικά πλαίςια όταν
ςυνδυαςτοφν με ζναν
αρικμό από πρόςκετα
κομμάτια μποροφν να
δθμιουργιςουν ςφνκετεσ
καταςκευζσ, όπωσ πφλεσ,
τραπεηαρίεσ, αλλά και μια
γζφυρα ζναν πφργο κ.α.

Ο γενικόσ κανόνασ είναι
ότι είναι προτιμότερο να
δθμιουργιςουμε μικρά
και ελαφριά κομμάτια και
ςτθ ςυνζχεια να τα
ςυναρμολογιςουμε παρά
να φτιάξουμε κατευκείαν
κάτι μεγάλο και βαρφ.
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χοινιά
Υπάρχουν διάφορα είδθ ςχοινιϊν. Για να δίνουν το καλφτερο δυνατό αποτζλεςμα
τα ςχοινιά πρζπει να διακζτουν τριβι. Τα ςιηάλ και τα κανάβινα είναι πολφ καλά
ςχοινιά, αλλά είναι ακριβά και χωρίσ τθν ςωςτι ςυντιρθςθ οι ίνεσ τουσ μποροφν να
διαλυκοφν ειδικά εάν δεν ςτεγνϊςουν καλά. Τα ςχοινιά που ζχουν και ςυνκετικό
υλικό είναι οικονομικότερα αλλά χρειάηονται περιςςότερθ προςοχι, ειδικά όταν
απαιτείται ςτακερότθτα. Είναι γενικά πιο λεία από τα ςιηάλ και από τα κανάβινα,
ζχουν τθν τάςθ να γλιςτροφν κάτω από πίεςθ και για να ςιγουρζψουμε τα δεςίματα
μασ πρζπει να κάνουμε ζξτρα αςφάλεια.
Διάμετροσ
Σχοινιά με διάμετρο 25 mm ι
μεγαλφτερθ και ςίγουρα όχι μικρότερθ
πρζπει να χρθςιμοποιοφνται για
καταςκευζσ που πρζπει να κρατιςουν
βάροσ όπωσ ςχοινζνιεσ γζφυρεσ, κ.α.
Σχοινιά με διάμετρο 16 mm πρζπει να
χρθςιμοποιοφνται για αγκυρϊςεισ,
τροχαλίεσ, ανεμόςκαλεσ κ.α.
Σχοινιά με διάμετρο 8mm ι και
μεγαλφτερθ ανάλογα με το βάροσ και
το μζγεκοσ τθσ καταςκευισ πρζπει να
χρθςιμοποιοφνται για εντατιρεσ.
Σχοινιά με διάμετρο μικρότερθ των
8mm πρζπει να χρθςιμοποιοφνται μόνο
για ςυνδζςεισ.
Μήκοσ
Ζνα χοντρό ςχοινί μικουσ 25 m μπορεί
να μασ καλφψει για τισ περιςςότερεσ
καταςκευζσ μασ, κακϊσ ακόμα και θ
απόςταςθ μεταξφ των βάςεων μίασ
γζφυρασ δεν πρζπει να ξεπερνά τα 15
μζτρα, αλλιϊσ υπάρχει ο κίνδυνοσ το
ςχοινί μασ αντί να λειτουργεί
ςτακεροποιθτικά να ταλαντεφεται και
να λειτουργεί ςαν ελατιριο.
Ο κανόνασ για το μικοσ ενόσ ςχοινιοφ
ςφνδεςθσ είναι ότι για κάκε 25 mm
πάχουσ των ξφλων που πρζπει να
ςυνδζςουμε χρειάηεται 1 m ςχοινιοφ.
Δθλαδι για δφο ξφλα πάχουσ 75 mm το
κακζνα απαιτείται ςχοινί ςφνδεςθσ 6 m.
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Συλίγοντασ το ςχοινί
Για να προςτατεφςουμε από τθ φκορά αλλά και για να μεταφζρουμε ζνα ςχοινί
πρζπει να το μαηεφουμε ςωςτά. Το μάηεμα του ςχοινιοφ μπορεί να γίνει με
αρκετοφσ τρόπουσ.
Tips
Πταν μαηεφουμε ζνα ςχοινί που ζχει ςτρίψει, το
γυρίηουμε και το τινάηουμε για να ξεςτρίψει και
να επανζλκει ςτθ φυςιολογικι του κζςθ.
Αςφαλίηουμε τθν κουλοφρα είτε με τθν άκρθ του
ίδιου του ςχοινιοφ είτε με ζνα άλλο λεπτότερο
κομμάτι.
Τα μεγάλα ςχοινιά καλφτερα να τα μαηεφουμε
ςτο ζδαφοσ.
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Σροχαλίεσ
Υπάρχουν διάφοροι τφποι τροχαλιϊν:
Μονζσ ι διπλζσ
Με κλειςτό κρίκο ι με γάντηο
Τροχαλίεσ υπάρχουν επίςθσ και ςε διάφορα
μεγζκθ, ανάλογα με τθ διάμετρο του ςχοινιοφ
που κζλουμε να χρθςιμοποιιςουμε.
Πταν χρθςιμοποιοφνται ςυνδυαςτικά (βλ.
ςχιμα) οι τροχαλίεσ δίνουν διάφορεσ ςχζςεισ
δφναμθσ (2:1, 3:1, 4:1). Η ςχζςθ 2:1 ςθμαίνει
ότι με δφναμθ 1 κιλοφ μποροφμε να
ςθκϊςουμε βάροσ 2 κιλϊν. Αντίςτοιχα και για
τισ υπόλοιπεσ ςχζςεισ.
Πρόςδεςη
Οι τροχαλίεσ με γάντηο
πρζπει να ςτομϊνονται
με ζνα λεπτότερο ςχοινί
που τυλίγεται γφρω και
πίςω από το γάντηο και
ςτο τζλοσ αςφαλίηει τισ
βόλτεσ του ςχοινιοφ. Το
ςτόμωμα πρζπει να ελζγχεται τακτικά.
Η πρόςδεςθ ςτο γάντηο γίνεται με τον
κόμπο Cat Spaw (βλ. ςχιμα).

Η πρόςδεςθ ςε τροχαλία
με κρίκο γίνεται με διπλό
θμίδεςμο και φίμωμα
ςτθν ελεφκερθ άκρθ του
ςχοινιοφ. Για μεγαλφτερθ
αςφάλεια δεν δζνουμε
κατευκείαν το ςχοινί μασ
ςτον κρίκο τθσ τροχαλίασ αλλά
χρθςιμοποιοφμε ζνα δαχτυλίδι τφπου
«D».
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Αγκφρωςη
Για τθν αγκφρωςθ με παςςάλουσ ιςχφουν οι ακόλουκοι κανόνεσ:
Οι πάςςαλοι καρφϊνονται ςτο ζδαφοσ με κλίςθ 60ο.
Πςο πιο μαλακό είναι το ζδαφοσ τόςο μεγαλφτεροσ πρζπει να είναι ο
πάςςαλοσ.
Η απόςταςθ του παςςάλου από τθ βάςθ τθσ καταςκευισ πρζπει να είναι 3
φορζσ μεγαλφτερθ από το φψοσ πρόςδεςθσ του εντατιρα. Για παράδειγμα
για ζναν εντατιρα που ζχει προςδεκεί ςε φψοσ 3 m, ο πάςςαλοσ πρζπει να
τοποκετθκεί ςε απόςταςθ 9 m από τθ βάςθ τθσ καταςκευισ.

Για μεγαλφτερεσ απαιτήςεισ
«3-2-1», με 3 πάςςαλουσ
μπροςτά, 2 ςτθ μζςθ και 1
πίςω. Η πάνω μεριά κάκε
παςςάλου αγκυρϊνεται ςτθν
κάτω μεριά του επόμενοι.

Θάβουμε ζνα κοφτςουρο ςτο
ζδαφοσ αφινοντασ ζξω ζνα
ςχοινί με κρίκο από τον
οποίο αγκυρϊνουμε τθν
καταςκευι.

Αγκυρϊνουμε από ζνα
μεγάλο κοφτςουρο το οποίο
ςυγκρατείται από ςυςτοιχία
παςςάλων μπροςτά και αν
χρειαςτεί και πίςω.

Αγκφρωςη από ςταθερό ςημείο
Για τθν αγκφρωςθ μποροφμε να χρθςιμοποιιςουμε και ζνα φυςικό ςτακερό ςϊμα
όπωσ ζνα μεγάλο βράχο ι ζνα δζντρο. Γυρίηουμε 3 - 4 φορζσ το ςχοινί γφρω από το
ςτακερό ςϊμα και δζνουμε ζναν κρίκο ςτθν άκρθ από τον οποίο αγκυρϊνουμε.

Tips
Πταν δζνουμε ςε δζντρο φροντίηουμε να
προςτατεφουμε τον κορμό και το ςχοινί από τισ
τριβζσ, τοποκετϊντασ ζνα κομμάτι φφαςμα
κάτω από το ςχοινί.

Φφαςμα μποροφμε να χρθςιμοποιιςουμε και ςε
καταςκευζσ όταν το ςχοινί τρίβεται ςε ξφλο και
ειδικά όταν το ςχοινί ζχει ςυνκετικό υλικό οπότε
και φκείρεται εφκολα.

Τεντϊνουμε τουσ εντατιρεσ με τον κόμπο Trucker's hitch
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Ανεβαίνοντασ
Ζνα πρόβλθμα που πρζπει να αντιμετωπίςουμε ςυχνά ςτισ καταςκευζσ είναι ο
τρόποσ με τον οποίο κα ανζβουμε ςε ζνα ψθλό ςθμείο.

Ανεμόςκαλα
Χρθςιμοποιοφμε ςχοινί διαμζτρου 16 mm
και δζνουμε τα ξφλα με ςτραγγάλθ ανά
40 cm.
Είναι προτιμότερο να ζχουμε μια μόνιμθ
ανεμόςκαλα ςτθν αποκικθ μασ παρά να
τθ φτιάχνουμε κάκε φορά.

Ο κόμποσ Prusik
Ο Prusik είναι ζνασ κόμποσ τριβισ που φιξάρει ζνα
λεπτότερο ςχοινί πάνω ςε ζνα πιο χοντρό. Ο Prusik
επιτρζπει ςτο λεπτό ςχοινί να γλιςτράει πάνω ςτο
χοντρό όταν το ςχοινί είναι χαλαρό, αλλά ςφίγγει
πάρα πολφ όταν το ςχοινί ςθκϊνει βάροσ.
Ανεβαίνουμε πάνω ςτο κφριο ςχοινί με τρεισ κθλιζσ
Prusik, δφο για τα πόδια και μία που περνάει κάτω
από τισ μαςχάλεσ. Σκαρφαλϊνουμε γλιςτρϊντασ
προσ τα πάνω ζναν κόμπο τθ φορά και ςτθριηόμενοι
ςτουσ άλλουσ δφο. Με τθν εξάςκθςθ κα βροφμε
ρυκμό για να ανεβαίνουμε πιο εφκολα.

Ο κόμποσ Prusik
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Γερανοί
Για τθν καταςκευι μίασ γζφυρασ ςυχνά κάποια μζλθ τθσ ομάδασ πρζπει να
περάςουν ςτθν άλλθ πλευρά του ρζματοσ ϊςτε θ καταςκευι να μπορεί να γίνεται
παράλλθλα και ςτισ δφο όχκεσ. Πταν δεν υπάρχει άλλοσ τρόποσ, ο γερανόσ είναι μία
λφςθ ςτο πρόβλθμα αυτό.

Γερανόσ με διπλό Α
Ζνα μζλοσ τθσ ομάδασ είναι ο
επιβάτθσ και ςτζκεται πάνω ςε
ζνα πλαίςιο τφπου Α.
Με ζνα διχαλωτό ξφλο και με
μερικά ςχοινιά θ υπόλοιπθ
ομάδα κατευκφνει και ωκεί το
πλαίςιο προσ τα εμπρόσ.
Μόλισ ο επιβάτθσ βρει τθν
ευκαιρία πθδάει απζναντι

12

Αιωροφμενοσ γερανόσ
Ο βραχίονασ είναι ζνα ςτενό πλαίςιο διπλοφ Α το οποίο ςτερεϊνουμε από
ζνα δζντρο, με τρόπο ϊςτε να επιτρζπεται θ κίνθςθ του βραχίονα πάνω –
κάτω και δεξιά - αριςτερά.
Από τθν άκρθ του βραχίονα δζνουμε μία κοφνια με εταηερόκομπο.
Ψθλότερα ςτο δζντρο προςαρμόηουμε ςφςτθμα με τροχαλίεσ, με το οποίο
είτε θ υπόλοιπθ ομάδα είτε ο ίδιοσ ο επιβάτθσ μπορεί και ρυκμίηει το φψοσ
του βραχίονα.
Στθν άκρθ του βραχίονα δζνουμε ςχοινιά με τα οποία θ ομάδα μπορεί να
ςτρζφει το βραχίονα δεξιά και αριςτερά.

Εταηερόκομποσ
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Πφργοι και Παρατηρητήρια
Πφργοσ με τρίποδο
Ζνασ εφκολοσ ςτθν καταςκευι πφργοσ.
Πλεσ οι ςυνδζςεισ είναι ςταυροειδείσ
εκτόσ από τθν κεντρικι ςτα τρία ςκζλθ
που είναι ςφνδεςθ τριπόδου.
Υλικά
9 ξφλα x 3 m
3 ξφλα x 2 m
6 ξφλα x 1.5 m
Ξφλα για τθν πλατφόρμα
Σχοινιά ςυνδζςεων
3 Εντατιρεσ
1 Ανεμόςκαλα
Οδθγίεσ
Για κάκε ςκζλοσ του τριπόδου
ενϊνουμε 2 ξφλα x 3 m με
παράλλθλεσ ςυνδζςεισ. Δζνουμε τα
3 ςκζλθ του τριπόδου ςτα 2/3 του
μικουσ τουσ.
Τα κάτω ςτθρίγματα του τριπόδου
γίνονται με 3 ξφλα x 3 m.
ίχνουμε το τρίποδο ςτο ζδαφοσ και
δζνουμε ψθλά τα ςτθρίγματα τθσ
πλατφόρμασ που είναι 3 ξφλα x 2 m,
φροντίηοντασ να προεξζχουν για να
μπορεί να μπει το κιγκλίδωμα.
Ολοκλθρϊνουμε το πάνω μζροσ με
6 ξφλα x 1,5 m και τοποκετοφμε τθν
πλατφόρμα. Δζνουμε ψθλά τουσ 3
εντατιρεσ και τθν ανεμόςκαλα και
ςθκϊνουμε τθν καταςκευι.
Αγκυρϊνουμε και ρυκμίηουμε τουσ
εντατιρεσ. Δζνουμε και κάτω τθν
ανεμόςκαλα και κάνουμε τον τελικό
ζλεγχο.
Μία παραλλαγι τθσ καταςκευισ
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Παρατηρητήριο κλεψφδρα
Η καταςκευι γίνεται με δφο αντεςτραμμζνα τρίποδα, το ζνα μζςα ςτο άλλο. Οι
βαςικζσ αρχζσ καταςκευισ είναι οι ίδιεσ.
Υλικά
6 ξφλα x 3 m
6 ξφλα x 2 m
3 ξφλα x 1,5 m
Ξφλα για τθν πλατφόρμα
Σχοινιά ςυνδζςεων
3 Εντατιρεσ
1 Ανεμόςκαλα
Οδθγίεσ
Καταςκευάηουμε
το
κάτω
τρίποδο με 3 ξφλα x 3 m για τα
ςκζλθ και 3 ξφλα x 2 m για τα
κάτω ςτθρίγματα.
ίχνουμε το τρίποδο ςτο
ζδαφοσ. Καταςκευάηουμε ζνα
δεφτερο τρίποδο, όμοιο με το
πρϊτο, με τρόπο ϊςτε τα ςκζλθ
του
ενόσ
τριπόδου
να
παρεμβάλλονται ανάμεςα ςτα
ςκζλθ του άλλου.
Δζνουμε τα ςκζλθ του ενόσ με
τα ςκζλθ του άλλου τριπόδου
με ςταυροειδείσ ςυνδζςεισ.
Καταςκευάηουμε τθ βάςθ τθσ
πλατφόρμασ με 3 ξφλα x 1,5 m
και
ολοκλθρϊνουμε
τθν
πλατφόρμα. Δζνουμε ψθλά
τουσ 3 εντατιρεσ και τθν
ανεμόςκαλα και ςθκϊνουμε
τθν καταςκευι.
Δζνουμε τθν κορυφι κάκε
τριπόδου με τα ςκζλθ του
άλλου
τριπόδου
και
ςτακεροποιοφμε ρυκμίηοντασ
τα δεςίματα με «εςωτερικοφσ»

εντατιρεσ μζχρι θ καταςκευι
να ιςιϊςει και να μθν
ταλαντεφεται.
Αγκυρϊνουμε και ρυκμίηουμε
τουσ 3 εντατιρεσ. Δζνουμε και
κάτω τθν ανεμόςκαλα και
κάνουμε τον τελικό ζλεγχο.
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Πφργοσ του Δεκάλεπτου
Θεωρθτικά αλλά και πρακτικά ο Ρφργοσ του Δεκάλεπτου είναι δυνατόν να ςθκωκεί
ςε δζκα λεπτά. Αποτελεί ιδανικι πρόκλθςθ για Ενωμοτίεσ, αλλά δεν είναι μόνο
αυτό. Ζνασ ι περιςςότεροι τζτοιοι πφργοι μποροφν να ςτθρίξουν πιο ςφνκετεσ
καταςκευζσ, όπωσ γζφυρεσ, εναζριεσ ςκθνζσ κ.α. Η καταςκευι είναι αυτόνομθ, δεν
χρειάηεται αγκφρωςθ και μπορεί να ςθκωκεί και να μετακινθκεί.
Υλικά
8 ξφλα x 3 m
8 ξφλα x 2,5 m
Ξφλα για τθν πλατφόρμα
Σχοινιά ςυνδζςεων
Οδθγίεσ
Κάνουμε ςυνδζςεισ τριπόδου
ςε 4 ςετ x 3 ξφλα. Σε κάκε
τρίποδο το κεντρικό ξφλο
είναι 2,5 m και τα δφο
εξωτερικά είναι 3 m.
Σθκϊνουμε τα 4 τρίποδα.
Ανοίγουμε τα δφο εξωτερικά
ςκζλθ κάκε τριπόδου ζτςι
ϊςτε να δθμιουργθκοφν 4
πλαίςια γεφυροποιίασ ςτα
οποία τα εξωτερικά ξφλα των
τριπόδων να είναι οι
διαγϊνιοι των πλαιςίων και
τα κεντρικά ξφλα να είναι οι
κατακόρυφοι
γωνιακοί
ςτφλοι του πφργου.
Δζνουμε τα διαγϊνια ξφλα
κάτω
ςτουσ
απζναντι
ςτφλουσ
με
ςυνδζςεισ
τριπόδου. Τα δζνουμε και
μεταξφ τουσ με διαγϊνια
ςφνδεςθ.
Καταςκευάηουμε το πλαίςιο
για τθν πλατφόρμα με 4 ξφλα
x 2,5 m και τοποκετοφμε το
δάπεδο τθσ πλατφόρμασ.

Μία πιο δυνατή ςφνδεςη τριπόδου
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Άλλοι Πφργοι και Παρατηρητήρια

Παρατθρθτιριο με κολϊνεσ

Τετράγωνοσ πφργοσ
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Γζφυρεσ
Γζφυρα τησ Μαϊμοφσ
Ο απλοφςτεροσ τρόποσ για να φτιάξουμε τθ γζφυρα τθσ μαϊμοφσ είναι με δφο
πλαίςια διπλοφ Α τα οποία δζνονται με τρία χοντρά ςχοινιά και αςφαλίηονται με
εντατιρεσ..

Υλικά

Οδθγίεσ

4 ξφλα x 3 m

Καταςκευάηουμε δφο πλαίςια
διπλοφ Α, ζνα ςε κάκε όχκθ του
ρζματοσ. Τα ςκζλθ των δφο
πλαιςίων είναι 2 ξφλα x 3m και
δζνονται ςτα 2/3 του μικουσ
τουσ, ζτςι ϊςτε τα άνω μζρθ
που εξζχουν να ζχουν μικοσ 1
m.
Σε κάκε πλαίςιο δζνουμε τα
ςχοινιά για τισ κουπαςτζσ και
τουσ δφο εντατιρεσ ςτα άνω
άκρα των ςκελϊν, κακϊσ
επίςθσ το ςχοινί ςτο οποίο κα
πατάμε και τον τρίτο εντατιρα
ςτο ςθμείο τθσ ςφνδεςθσ των
δφο ςκελϊν, όλα με ψαλιδιζσ.
Σθκϊνουμε τα δφο πλαίςια.
Αγκυρϊνουμε και ρυκμίηουμε
τουσ 6 εντατιρεσ. Η αγκφρωςθ
μπορεί να γίνει και ξεχωριςτι
για κάκε εντατιρα, αντί τθσ «32-1» του ςχιματοσ. Κάνουμε
τον τελικό ζλεγχο.

2 ξφλα x 2 m
2 ξφλα x 1 m
3 ςχοινιά διαμζτρου 25 mm x 15 m
2 ςχοινιά διαμζτρου 16 mm x 30 m
Σχοινιά ςυνδζςεων
6 Εντατιρεσ

Μία εκδοχι πλαιςίου με δφο τρίγωνα
αντί διπλοφ Α
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Γζφυρα με πλαίςια γεφυροποιίασ
Το πλαίςιο γεφυροποιίασ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ωσ δομικό ςτοιχείο για μια
ςειρά γεφυρϊν.

Υλικά

Οδθγίεσ

8 ξφλα x 3 m

Καταςκευάηουμε δφο πλαίςια
γεφυροποιίασ. Οι διαςτάςεισ
εξαρτϊνται από το βάκοσ του
ποταμοφ, τθν κλίςθ κ.α. Εδϊ τα
υλικά για κάκε πλαίςιο είναι 2
ξφλα x 3m για τα ςκζλθ, 2 ξφλα
x 2m για τισ διαγωνίουσ, 1 ξφλο
x 2 m για το κάτω ςτιριγμα και
1 ξφλο x 1,5 m για το πάνω
ςτιριγμα. Τα δφο πλαίςια
τοποκετοφνται το ζνα απζναντι
ςτο άλλο, αφινονται να
πζςουν και δζνονται μεταξφ
τουσ.
Καταςκευάηουμε δφο δομζσ
τφπου ςκάλασ. Εδϊ τα υλικά
για κάκε ςκάλα είναι 2 ξφλα x
3m και 6 ξφλα x 1 m τα οποία
τοποκετοφνται ανά 0,5 m.
Αποκζτουμε και δζνουμε τθ
μία άκρθ κάκε ςκάλασ ςτα
πλαίςια. Αφινουμε τθν άλλθ
άκρθ
ελεφκερθ
για
να
απορροφά τισ ταλαντϊςεισ.
Τοποκετοφμε τισ ςανίδεσ ςτο
δάπεδο. Κάνουμε τον τελικό
ζλεγχο.

6 ξφλα x 2 m
2 ξφλα x 1,5 m
12 ξφλα x 1 m
Σανίδεσ x 3 m
Σχοινιά ςυνδζςεων

Μία εκδοχι γζφυρασ με ζνα πλαίςιο
γεφυροποιίασ και ξφλινεσ κουπαςτζσ
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Ανυψοφμενη Γζφυρα
Η ανυψοφμενθ γζφυρα χρειάηεται ζνα πλαίςιο γεφυροποιίασ, μια δομι τφπου
ςκάλασ, μία τροχαλία για τθν ανφψωςθ και καλι αγκφρωςθ.
Υλικά

Οδθγίεσ

6 ξφλα x 3 m

Καταςκευάηουμε το πλαίςιο. Το
κάτω ςτιριγμα τοποκετείται
λίγο ψθλότερα από το φψοσ
του κοφτςουρου. Τα υλικά
είναι 2 ξφλα x 3m για τα ςκζλθ,
2 ξφλα x 2m για τισ διαγωνίουσ
και 2 ξφλα x 1,5 m για το πάνω
και το κάτω ςτιριγμα.
Καταςκευάηουμε τθ ςκάλα με 2
ξφλα x 3m και 10 ξφλα x 1 m
που τοποκετοφνται ανά 0,3 m
Δζνουμε κάκετα ςτο πλαίςιο τθ
μία άκρθ τθσ ςκάλασ ςτο κάτω
ςτιριγμα του πλαιςίου. Τα
ξφλα τθσ ςκάλασ προεξζχουν
πίςω από το πλαίςιο ςε μικοσ
λίγο μεγαλφτερο από το φψοσ
του κοφτςουρου. Σε κάκε μεριά
τθσ ςκάλασ δζνουμε ζνα
διαγϊνιο ξφλο x 3m από ψθλά
ςτο ςκζλοσ του πλαιςίου μζχρι
κάτω και απζναντι ςτθ ςκάλα
και δθμιουργείται τρίγωνο.
Σε κάκε μεριά τθσ ςκάλασ
δζνουμε 2 κατακόρυφα ξφλα x
1 m και τοποκετοφμε το
κιγκλίδωμα.
Στερεϊνουμε τθν τροχαλία ςτο
ζδαφοσ και περνάμε το ςχοινί
διαμζτρου 16 mm.

2 ξφλα x 2 m
2 ξφλα x 1,5 m
14 ξφλα x 1 m
1 μεγάλοσ κορμόσ
Σχοινιά ςυνδζςεων
1 τροχαλία
1 ςχοινί διαμζτρου 16 mm x 10 m
Αν χρθςιμοποιιςουμε 2 τροχαλίεσ κα
ζχουμε ςχζςθ 2:1 και κα απαιτείται θ
μιςι δφναμθ για τθν ανφψωςθ.
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Άλλεσ Γζφυρεσ

Κρεμαςτζσ γζφυρεσ
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Γζφυρα με απλό Α

Γζφυρα με διπλό Α

Γζφυρα τραμπάλα
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Γζφυρα κομάντο

Γζφυρα με μονό ξφλο
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Γζφυρα με δφο ςκάλεσ

Γζφυρα χωρίσ ςυνδζςεισ που ςτζκεται μόνο με τισ τριβζσ και τισ τάςεισ των ξφλων.

Λεπτομζρεια για τθ ςτιριξθ των κάκετων ξφλων και των κουπαςτϊν
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Πλζξη
Οι καταςκευζσ με πλζξθ ζχουν πολφ μικρό κόςτοσ, το τελικό αποτζλεςμα είναι
εντυπωςιακό, αιςκθτικά ιδιαίτερο και φαίνεται πολφ πιο περίπλοκο από ό, τι
πραγματικά είναι.
Οδθγίεσ
Για να περάςει το κορδόνι
πρζπει να βάλουμε κρίκουσ ςτα
ξφλα. Οι κρίκοι μπορεί να είναι
δίκαρφα ι βιδοκθλιζσ.
Ρρζπει να υπάρχει ο ίδιοσ
αρικμόσ κρίκων ςε κάκε ξφλο.
Οι κρίκοι τοποκετοφνται ςε ίςεσ
αποςτάςεισ μεταξφ τουσ. Για
ζνα ςυμπαγζσ αποτζλεςμα θ
απόςταςθ μεταξφ των κρίκων
πρζπει να είναι 10 - 15 cm.
Μπορείτε ωςτόςο αν κζλετε να
πειραματιςτείτε με διάφορεσ
αποςτάςεισ δθμιουργϊντασ νζα
εφζ.
Δζνουμε και ςτακεροποιοφμε
τα ξφλα και ςτθ ςυνζχεια
περνάμε το κορδόνι το οποίο
πρζπει να είναι ςυνεχζσ. Σε
κάκε πζραςμα παίρνουμε τα
μπόςικα.
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Γαλλική καπανική
Στθ ςκαπανικι ςυνυπάρχουν δφο ςχολζσ.
Η Αγγλικι ςκαπανικι θ οποία χρθςιμοποιεί ςχοινιά, κόμπουσ, ςυνδζςεισ και
αγκυρϊςεισ
Η Γαλλικι ςκαπανικι που χρθςιμοποιεί κυρίωσ μπουκάλεσ, ςφινεσ, χωνευτζσ
ςυνδζςεισ κ.α.
Η Γαλλικι ςκαπανικι βαςίηεται ςτθν ξυλουργικι με απλά και παραδοςιακά εργαλεία
χειρόσ, όπωσ ματικάπια, ράςπεσ, ξφςτρεσ, πριόνια, γάντια, ςφυριά, βίδεσ,
τςεκοφρια, πριόνια, ςκαρπζλα, ματςόλεσ και ράςπεσ.
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Δεντρόςπιτα και Πλατφόρμεσ
Το πρϊτο βιμα για τθν οικοδόμθςθ ενόσ δεντρόςπιτου ι μιασ πλατφόρμασ για
αντίςκθνα είναι θ εξεφρεςθ κατάλλθλου δζντρου ι δζντρων. Αναηθτοφμε ζνα δζντρο
με κλαδιά ιςχυρά και κατανεμθμζνα κατάλλθλα ϊςτε να μπορεί να υποςτθρίξει τθν
πλατφόρμα.
Συγκεντρϊνουμε τον εξοπλιςμό που κα χρειαςτοφμε, εργαλεία, ξυλεία,
παλζτεσ ι φφλλα από κόντρα πλακζ, ςχοινιά και εξοπλιςμό αςφαλείασ.
Ο ςχεδιαςμόσ του δεντρόςπιτου κα κακοριςτεί από το ςχιμα του δζντρου
που επιλζξαμε. Ξεκινάμε με ζνα απλό ςκίτςο, λαμβάνοντασ υπόψθ τα
διακζςιμα κλαριά και κυρίωσ τα ςθμεία όπου το κλαρί ςυνδζεται με τον
κορμό.
Η βάςθ τθσ πλατφόρμασ μπορεί να καταςκευαςτεί με ξφλα αν κζλουμε μια
πιο προςκοπικι αίςκθςθ ι με παλζτεσ ι κόντρα πλακζ για μεγαλφτερθ
άνεςθ. Ανάλογα με το ςχιμα του δζντρου ίςωσ χρειαςτεί να κόψουμε και να
διαμορφϊςουμε κατάλλθλα το κόντρα πλακζ.
Πςοι δουλεφουν ςτο δζντρο πρζπει να είναι αςφαλιςμζνοι με μποντριζ και
ςχοινί. Ρρζπει επίςθσ να είμαςτε προςεκτικοί όταν χρθςιμοποιοφνται
εργαλεία ςτθν πλατφόρμα ζτςι ϊςτε όςοι βρίςκονται κάτω να μθν
τραυματιςτοφν από αντικείμενα που τυχόν κα πζςουν ςτα κεφάλια τουσ.
Μόλισ καταςκευαςτεί θ πλατφόρμα, μποροφμε ςτθ ςυνζχεια να
δθμιουργιςουμε το υπόλοιπο τθσ καταςκευισ.
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Για Διαςκζδαςη

Βαλλίςτρα

Κοφνια

Καταπζλτθσ
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Περιςςότερεσ ιδζεσ…

www.scoutpioneering.com
www.pioneeringmadeeasy.co.uk
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