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ΠεριεχόμεναΠεριεχόμενα παρουσίασηςπαρουσίασης

• Γιατί αρχιτεκτονική με-τη-γη?
–Κρίση και αρχιτεκτονική με-τη-γη
–Περιβαλλοντική εκτίμηση

• Τεχνικές
–Γενικά
–Γαιόσακοι



ΗΗ κατασκευήκατασκευή--σήμερασήμερα



ΗΗ εναλλακτικήεναλλακτική κατασκευήκατασκευή



««ΚρίσηΚρίση»» καικαι αρχιτεκτονικήαρχιτεκτονική μεμε--τητη--γηγη
Αρχιτεκτονική με-τη-γη σημαίνει ότι:
• Θα δημιουργηθούν οι κατάλληλες προδιαγραφές (πρότυπα) 
για κατάλληλες κατασκευές χωρίς να είναι απαραίτητη η
διαδικασία της «τυπικής» άδειας.

• ο μηχανικός που-θα-ξέρει, να επιβλέπει την κατασκευή (δεν
θα πάρει την αμοιβή της σημερινής άδειας μιας τυπικής
κατοικίας, μα θα βγάλει ένα μεροκάματο).

• τεχνίτες να δουλέψουν (δεν θα πληρωθούν σιδερώματα-
καλουπώματα, μα θα βγάλουν ένα μεροκάματο).

• τα σκυροδεματάδικα (εργοτάξια παραγωγής σκυροδεμάτων) 
να προσαρμόσουν την παραγωγή τους σε φτηνά γεω-
κονιάματα και (αντί να βαράν κανόνια) να συνεχίσουν να
δουλεύουν πουλώντας φτηνό υλικό για κατασκευές.

• ο κόσμος να έχει ένα όραμα γιατί όταν δημιουργεί μια
κατασκευή, προβάλλει την χρήση της στο μέλλον και
ονειρεύεται, αφού αυτή καθ' αυτή η κατασκευή λειτουργεί
ψυχο-κινητικά.



Εκτός της κυκλοφορίας χρήματος και της ανάπτυξης της
οικονομίας, η κατασκευή σημαίνει και κάτι εξαιρετικά
σημαντικό, στην ψυχολογία του συνόλου γιατί συμβάλει σε
μια ψυχο-κινητική διαδικασία κατά την οποία ο δημιουργός-
της αντιλαμβάνεται τον κόσμο με όραμα και
προοπτική, προβάλλοντας στο μέλλον τις διάφορες χρήσεις
της κατασκευής που φτιάχνει, νιώθοντας την χαρά της
δημιουργίας. 

ΚρίσηΚρίση καικαι αρχιτεκτονικήαρχιτεκτονική μεμε--τητη--γηγη



««ΚρίσηΚρίση»» καικαι αρχιτεκτονικήαρχιτεκτονική μεμε--τητη--γηγη
• Η κατασκευαστική
δραστηριότητα είναι
κυρίαρχος μοχλός
της οικονομίας αλλά
σήμερα (όπως σε
κάθε περίοδο
οικονομικής κρίσης), 
η κατασκευή στην
Ελλάδα έχει κατ' 
ουσία "παγώσει".

• Οφείλουμε να
αναζητήσουμε
τρόπους, 
μεθόδους και
διαδικασίες: η
«κατασκευή» να
διεκδικήσει ξανά
τον ρόλο της.



ΠεριβαλλοντικήΠεριβαλλοντική εκτίμησηεκτίμηση
ΚύκλοςΚύκλος ζωήςζωής τουτου υλικούυλικού



• Ανάλυση οφέλους-κόστους
• Πολυκριτηριακή ανάλυση

– Ανάλυση του κύκλου ζωής
– οικολογική ισορροπία (Eco Balance)
– Οικολογική προτίμηση

• Πίνακας χρησιμότητας

Πως
αποφασίζουμε?

Πολύ καλόΚαλόΟυδέτεροΚακόΠολύ κακό

Διάρκεια χρήσης

Ενεργειακή κατανάλωση (ενσωματωμένη
ενέργεια και ενέργεια χρήσης)

Τοξική συμπεριφορά σε διάφορα στάδια
του κύκλου ζωής

Πρώτες ύλες-ανακύκλωση

Πρώτες ύλες-εξοικονόμηση

ΠεριβαλλοντικήΠεριβαλλοντική
εκτίμησηεκτίμηση



Αρχιτεκτονική με-τη-γη

Ιδιότητες που
επηρεάζουν το σχέδιο

• οι αλλαγές φάσεως του
υλικού που εξαρτώνται από
το νερό

• η ιδιαίτερη σεισμική
συμπεριφορά (μικρές-
σχετικά μηχανικές αντοχές
του υλικού)

• η θερμική συμπεριφορά
του υλικού



Αρχιτεκτονική με-τη-γη



Αρχιτεκτονική με-τη-γη



Αρχιτεκτονική με-τη-γη



Τεχνικές κατασκευής

ΠλίνθοςΠλίνθος



Τεχνικές κατασκευής

ΤσατμάςΤσατμάς



Τεχνικές κατασκευής

ΖυμωτόςΖυμωτός πηλόςπηλός ((ccobob))



Τεχνικές κατασκευής

ΣυμπυκνωμένηΣυμπυκνωμένη γηγη



Τεχνικές κατασκευής

ΣάκοιΣάκοι μεμε γηγη



ΕφαρμογήΕφαρμογή, , σάκοισάκοι μεμε γηγη
((πρόπλασμαπρόπλασμα))





ΕφαρμογήΕφαρμογή, , σάκοισάκοι μεμε γηγη
((σχέδιασχέδια))



ΕφαρμογήΕφαρμογή, , σάκοισάκοι μεμε γηγη
((σχέδιασχέδια))



ΕφαρμογήΕφαρμογή, , σάκοισάκοι μεμε γηγη
((σχέδιασχέδια))



ΕφαρμογήΕφαρμογή, , σάκοισάκοι μεμε γηγη
((σχέδιασχέδια))



ΗΗ ΤεχνικήΤεχνική



ΚύριαΚύρια χαρακτηριστικάχαρακτηριστικά τηςτης μελέτηςμελέτης

Ιδιότητες Υλικών
(βιβλιογραφικές αναφορές)
Μέτρο Ελαστικότητας:  Ε=18GPa
Ειδικό Βάρος: γ=18ΚΝ/m3
Μέση Θλιπτική Αντοχή: σcRd=2000KPa

Διαδικασία Ανάλυσης – Λογισμικό
Ο φορέας επιλύεται με τη μέθοδο των πεπερασμένων
στοιχείων. Χρησιμοποιείται το πρόγραμμα πεπερασμένων
στοιχείων NASTRAN NX σε περιβάλλον FEMAP v9.3. 
Αφού προσδιοριστεί η γεωμετρία του ομοιώματος στο χώρο, 
ο φορέας διακριτοποιείται με τριγωνικά πεπερασμένα
στοιχεία κελύφους 18 βαθμών ελευθερίας, κατάλληλου
πάχους.



ΓεωμετρίαΓεωμετρία καικαι φορτίσειςφορτίσεις



ΜέγιστεςΜέγιστες διατμητικέςδιατμητικές τάσειςτάσεις



ΚύριεςΚύριες θλιπτικέςθλιπτικές τάσειςτάσεις



ΠίνακαςΠίνακας χρησιμότηταςχρησιμότητας αποτίμησηςαποτίμησης
τηςτης κατασκευήςκατασκευής μεμε γαιόσακουςγαιόσακους
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• Σχέδια για τη Γη
• Η Γη ως Υλικό



ΆλλοιΆλλοι σύνδεσμοισύνδεσμοι

Αναρτήσεις σχετικές με την αρχιτεκτονική με τη γη: 
http://g-fivos.blogspot.com/p/blog-page_09.html


