ΕΚΦΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΜΕΡΟ ΕΝΔΕΚΑΣΟ
ΜΟΝΣΕΛΑ
ΜΟ 005.0
Μαγλεηηθή θσβηθή παιάκε αποζσλαρκοιογούκελε
πιαζηηθή.
Είλαη θύβνο πιεπξάο 10cm από δηαθαλέο πιαζηηθό πνπ
απνζπλαξκνινγείηαη ζε 10 ηζνπαρείο πιάθεο δηαζηάζεσλ
10Φ10Φ1cm κε δηάθνξα ρξώκαηα.
Η κία πιάθα ρσξίδεηαη ζε ξάβδνπο 10Φ1Φ1cm θαη ζε
θύβνπο πιεπξάο 1Φ1Φ1cm.
Φξεζηκεύεη γηα ηελ θαηαλόεζε θαη ηελ αηζζεηνπνίεζε ηεο
κνλάδαο όγθνπ (ιίηξν) θαη ησλ ππνπνιιαπιαζίσλ ηεο.
ΜΟ 010.0
Μοληέιο θσβηθού κέηροσ
ΜΟ 020.0
Μοληέια γεωκεηρηθώλ ζηερεώλ ζωκάηωλ
Geometric models
Πιήξεο θαη επνπηηθή ζεηξά από 25 ηεκάρηα γεσκεηξηθώλ
ζηεξεώλ ζσκάησλ, από ρνλδξό ζύξκα κε πιαζηηθή
επηθάιπςε.
Η ίδηα ζεηξά δηαηίζεηαη θαηαζθεπαζκέλε θαη από δηαθαλέο
πιαζηηθό, πνπ έρεη ην κεηνλέθηεκα ηεο γξήγνξεο θζνξάο
ηεο επηθαλείαο ηνπο.
ΜΟ 050.0
Μοληέιο θαλοληθής θαηαλοκής
ΜΟ 100.0 Τομή τετράχρονου βενζινοκινητήρα σε τομή
ΜΟ 105.0
Τομή δίχρονου βενζινοκινητήρα σε τομή
ΜΟ 110.0
Τομή πετρελαιοκινητήρα.
Για εποπτική επίδειξη αρχής κατασκευής και
λειτουργίας κινητήρα Diesel.

ΜΟ 200.0
Μοληέια αηόκωλ θαη κορίωλ
Atoms and moleculars models
Πιαζηηθή θαζεηίλα πνπ πεξηέρεη:
100 ειαζηηθέο ζθαίξεο ρξώκαηνο καύξνπ.
40 ειαζηηθέο ζθαίξεο ρξώκαηνο πνξηνθαιί.
15 ειαζηηθέο ζθαίξεο ρξώκαηνο πξάζηλνπ
15 ειαζηηθέο ζθαίξεο ρξώκαηνο γθξη
8 ειαζηηθέο ζθαίξεο ρξώκαηνο κπιε
Οη ζθαίξεο ζπλδένληαη κεηαμύ ηνπο λε ηελ βνήζεηα 240
κεηαιιηθώλ ζπλδέζκσλ ζηαζεξώλ θαη εύθακπησλ, γηα ηνλ
ζρεκαηηζκό επηζπκεηώλ κνξίσλ.
ΜΟ 210.0
Μοληέια θρσζηαιιηθώλ πιεγκάηωλ
Structure lattice models
Είλαη ζεηξά έηνηκσλ θαη ζπλαξκνινγνύκελσλ
ηξηζδηάζηαησλ κνληέισλ, πνπ αλαπαξηζηνύλ ηελ
θξπζηαιιηθή δνκή θξπζηαιιηθώλ ζηεξεώλ θαη νξπθηώλ γηα
ηελ κειέηε ηεο δηάηαμεο ησλ αηόκσλ ηνπο ζην ρώξν, επίζεο
ησλ ζηνηρείσλ ζπκκεηξίαο θιπ.
Καηαζθεπαζκέλα από έγρξσκεο πιαζηηθέο ζθαίξεο θαη από
κεηαιιηθνύο δεζκνύο γηα ηελ πηζηή αλαπαξάζηαζε ζε
κεγέζπλζε ε δνκή ηνπο.
ΜΟ 300
Πρόπιαζκα αλζρωπίλοσ ζώκαηος
Human trunk
Είλαη πξόπιαζκα αλζξσπίλνπ ζώκαηνο, θαλνληθνύ
κεγέζνπο 85cm, ζηεξηγκέλν ζε θαηάιιειε βάζε, από
άζξαπζην αλαιινίσην θαη αηό- μηθό πιηθό.
Τα ρξώκαηα όισλ ησλ ηκεκάησλ είλαη απνιύησο αηνμηθά
θαη ε από- ρξσζή ηνπο όκνηα κε ην θπζηνινγηθό.
Από ηνλ θνξκό απνζπώληαη 20 ηκήκαηα όπσο πλεύκνλεο,
λεθξνί, έληεξα, θαξδηά, εγθέθαινο, ήπαξ, ζπιήλαο,
δηάθξαγκα, ζηνκάρη θ.α.
Γεληθά ηνλίδνληαη κε κεγάιε ιεπηνκέξεηα κε ηνκέο πνιιά
όξγαλα όπσο ρόλδξνη, ν ζπξενεηδήο, ε ηξαρεία, θιέβεο,
αξηεξίεο, εκηζθαίξηα εγθεθάινπ, ε γιώζζα, ε ξηληθή
θνηιόηεο, ζπόλδπινη, πιεπξέο θιπ.

ΜΟ 310.0
Μοληέιο ζθειεηού αλζρωπίλοσ ζώκαηος
Human skeleton
Πιήξεο αλζξώπηλνο ζθειεηόο θαηαζθεπαζκέλνο από
αλζεθηηθό, άζξαπζην θαη αηνμηθό πιαζηηθό.
Οη ιεπηνκέξεηεο θαη θαη αθξηβήο αλαηνκηθή θαηαζθεπή ηνπ,
ηνπ πξνζδίδνπλ πςειή επνπηηθόηεηα.
Τα άθξα θαη ην επάλσ κέξνο ηνπ θξαλίνπ είλαη
απνζπώκελα.
Σηεξίδεηαη ζε ζηηβαξή ηξνρήιαηε βάζε.
Υπάξρνπ ηξία κεγέζε.
Έλα κε θαλνληθό κέγεζνο 175 cm
Έλα κε κέγεζνο 85 cm
Έλα κε κέγεζνο 45 cm
ΜΟ 330.0
Μοληέιο άλω θαη θάηω ζηαγόλας
Ηuman jaws
Πιήξεο πξόπιαζκα άλσ θαη θάησ ζηαγώλσλ πνπ
παξνπζηάδεη επθξηλώο όια ηα δόληηα θαη ηηο ξίδεο ηνπο, από
αηνμηθό πιαζηηθό.
Σπλνδεύεηαη κε νδνληόβνπξηζα γηα ηελ επίδεημε ηνπ
ζσζηνύ ηξόπνπ θαζαξηζκνύ ησλ.
ΜΟ 335.0
εηρά κοληέιωλ δοληηώλ αλζρώποσ
Human teeth
Η ζεηξά πεξηιακβάλεη αληηπξνζσπεπηηθά δόληηα ελήιηθα
θνπηήξα, θπλόδνληα, πξνγνκθίνπ, γνκθίνπ, ζε πνιύ κεγάιν
κέγεζνο ώζηε λα είλαη επνπηηθά, θαηαζθεπαζκέλα από
άζξαπζην αηνμηθό πιαζηηθό.
Εκθαλίδεηαη ε ξίδα ηνπο θαη ζηελ ηνκή δηαθξίλνληαη νη
αξηεξίεο, νη αδέλεο θαη ηα λεύξα ηνπο.
ΜΟ 340.0
Μοληέιο οθζαικού αλζρώποσ
Human eyeball
Πξόπιαζκα ζε κεγάιε κεγέζπλζε κε δηαζηάζεηο κήθνο 17,
ύςνο 23, πιάηνο 15 cm, ζηεξηδόκελν πάλσ ζε θαηάιιειε
βάζε.
Απνηειείηαη από 6 ηκήκαηα πνπ ζπλαξκνινγνύληαη εύθνια
θαη είλαη θαηαζθεπαζκέλα από άζξαπζηε, αλζεθηηθή θαη
αηνμηθή πιαζηηθή ύιε.
Επηζηεκνληθά απνιύησο ζσζηό κε αηνμηθά ρξώκαηα.
Δηαθξίλνληαη εκθαλώο ν θεξαηνεηδήο θαη ν
ακθηβιεζηξνεηδήο ρηηώλαο, ν θαθόο, ην παιώδεο θαη ην
πδαηώδεο ζώκα,ην δηάθξαγκα, ε σρξά θειίδα, ην νπηηθό
λεύξν, σο επίζεο θαη νη εμσηεξηθνί κύεο ηεο θίλεζεο ηνπ
καηηνύ, ησλ βιεθάξσλ θαη νη δαθξπτθνί αδέλεο.

ΜΟ 345.0
Μοληέιο ασηηού αλζρώποσ.
Human ear
Καηαζθεπαζκέλν από άζξαπζην θαη αηνμηθό πιαζηηθό.
Σε κεγάιε κεγέζπλζε κε δηαζηάζεηο κήθνο 42, ύςνο 31,
πιάηνο 14cm ζηεξίδεηαη πάλσ ζε θαηάιιειε βάζε.
Δηαηξείηαη ζε 6 ηκήκαηα ηα νπνία είλαη επηζηεκνληθά
απόιύησο ζσζηά θαη νη ιεπηνκέξεηεο δηαθξίλνληαη κε
αθξίβεηα όπσο ηνπ έμσ ηνπ κέζνπ θαη ηνπ έζσ σηόο
ΜΟ 350.0
Μοληέιο αλζρώπηλες θαρδηάς
Human heart
Καηαζθεπαζκέλε από άζξαπζηε, αηνμηθή πιαζηηθή ύιε, ζε
κεγέζπλζε κε θπζηθά αηνμηθά ρξώκαηα.
Δηαηξείηαη ζε 6 ηκήκαηα πνιύ επνπηηθά θαη επηζηεκνληθά
αθξηβή.
Δηαθξίλνληαη ε πλεπκνληθή αξηεξία, ε ανξηή, ε άλσ θνίιε
θαη ε θάησ θνίιε θιέβεο, νη πλεπκνληθέο θιέβεο, δεμηόο θαη
αξηζηεξόο θόιπνο, κεζνθνηιηαθό δηάθξαγκα θαη νη
βαιβίδεο.
ΜΟ 355.0
Μοληέιο λεθρού αλζρώποσ
Human kidney
Τν πξόπιαζκα είλαη θαηαζθεπαζκέλν από άζξαπζηε θαη
αηνμηθή πιαζηηθή ύιε ζε δηπιάζην κέγεζνο ηνπ
θπζηνινγηθνύ θαη ην θπζηθά ηνπ ρξώκαηα επίζεο αηνμηθά.
Δηαηξείηαη ζε 2 ηκήκαηα θαη ζηεξίδεηαη ζε πιαζηηθή βάζε.
Απνηππώλνληαη επθξηλώο νη ιεπηνκέξεηεο κε αθξίβεηα
επηζηεκνληθή.

Τν αλζξώπηλν δέξκα
Skin texture

ΜΟ.395.0
Μοληέιο δωηθού θσηηάροσ
Animal cell
Από άζξαπζην δηαθαλέο πιαζηηθό.
Γηα ηελ επίδεημε θαη κειέηε ησλ κεξώλ ησλ νξγαληδίσλ
ηππηθνύ δσηθνύ θπηηάξνπ θαη ηελ θαηαλόεζε ησλ δηαθνξώλ
ηνπ από ην θπηηθό θύηηαξν.
Παξνπζηάδεηαη ζε πνιύ κεγάιε κεγέζπλζε.
Δηαθξίλνληαη επθξηλώο όια ηα βαζηθά νξγαλίδηα, όπσο ν
ππξήλαο, ηα κηηνρόλδξηα, ην θπηηαξόπιαζκα, ην ζύκπιεγκα
Colgi, ηα ξηβνζσκάηηα θιπ.

ΜΟ 400.0
Μοληέιο DNA
DNA model
Ιδηαίηεξα επνπηηθό πξόπιαζκα DNA κεγάινπ κεγέζνπο κε ηα
ζηνηρεία ηνπ θαηαζθεπαζκέλα από αλζεθηηθό, άζξαπζην θαη
αηνμηθό πιαζηηθό.
Γηα ηελ κειέηε ηεο δνκήο ηνπ DNA ζην ρώξν, ηελ ιεηηνπξγία
αληηγξαθήο ησλ ηκεκάησλ ηνπ θαη ηεο κεηαγξαθήο ηνπ ζε
RNA.
Τα εύθακπηα πιαζηηθά κέξε ηνπ ζπλαξκνινγνύληαη ζε
ηξηζδηά- ζηαην κνληέιν DNA.
ΜΟ 520.0
σιιογή ορσθηώλ θαη πεηρωκάηωλ
Rocks and mineral collection
Ξύιηλε θαζεηίλα κε ζεηξά από 40 ηεκάρηα νξπθηά πεηξώκαηα
θαη 20 δηαθνξεηηθά ρώκαηα.
Η ζεηξά θαιύπηεη ηηο βαζηθέο αλάγθεο ηνπ Σρνιηθνύ
εξγαζηεξίνπ.
Δηαηίζεληαη θαη εηδηθά είδε θαηόπηλ παξαγγειίαο.
ΜΟ 530.0
Μοληέιο γεωηεθηοληθώλ θηλήζεωλ
ΜΟ 540.0
Μοληέιο εθαηζηείοσ
ΜΟ 550.0
Γεόρακα

