
ΚρίσηΚρίση, , περιβαλλοντικήπεριβαλλοντική εκτίµησηεκτίµηση καικαι
αποτίµησηαποτίµηση τηςτης τεχνικήςτεχνικής µεµε γαιόσακουςγαιόσακους

ΓΓ..--ΦοίβοςΦοίβος ΣαργέντηςΣαργέντης & & ΝΝ. . ΣυµεωνίδηςΣυµεωνίδης

ΟκτώβριοςΟκτώβριος 20112011

ΑρχιτεκτονικήΑρχιτεκτονική µεµε--τητη--γηγη



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
• Η κατασκευαστική δραστηριότητα είναι κυρίαρχος µοχλός
της οικονοµίας αλλά σήµερα (όπως σε κάθε περίοδο
οικονοµικής κρίσης), η κατασκευή στην Ελλάδα έχει κατ' 
ουσία "παγώσει".

Αρχιτεκτονική µε-τη-γη σηµαίνει ότι:
• 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 (θα µπορούσε να πει
κανείς) 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



ΠεριβαλλοντικήΠεριβαλλοντική εκτίµησηεκτίµηση
ΚύκλοςΚύκλος ζωήςζωής τουτου υλικούυλικού



• Ανάλυση οφέλους-κόστους
• Πολυκριτηριακή ανάλυση
• Ανάλυση του κύκλου ζωής
• Οικολογική προτίµηση
• Πίνακας χρησιµότητας

Πως
αποφασίζουµε?

Πολύ καλόΚαλόΟυδέτεροΚακόΠολύ κακό

∆ιάρκεια χρήσης

Ενεργειακή κατανάλωση (ενσωµατωµένη
ενέργεια και ενέργεια χρήσης)

Τοξική συµπεριφορά σε διάφορα στάδια
του κύκλου ζωής

Πρώτες ύλες-ανακύκλωση

Πρώτες ύλες-εξοικονόµηση

ΠεριβαλλοντικήΠεριβαλλοντική
εκτίµησηεκτίµηση



Ήλιος + κτήριο

∆ιάρκεια χρήσης

Θερµική συµπεριφορά του
κτηρίου

ΠεριβαλλοντικήΠεριβαλλοντική
εκτίµησηεκτίµηση



∆ιάρκεια χρήσης

Θερµική συµπεριφορά του
κτηρίου

ΠεριβαλλοντικήΠεριβαλλοντική
εκτίµησηεκτίµηση



ΠεριβαλλοντικήΠεριβαλλοντική
εκτίµησηεκτίµηση

((ενεργειακήενεργειακή συµπεριφοράσυµπεριφορά))



Παλαιότερα που:
δεν υπήρχε η σηµερινή αφθονία
υπήρχαν λύσεις φιλικές προς το
περιβάλλον (σταθερή ισορροπία)

ΠεριβαλλοντικήΠεριβαλλοντική
εκτίµησηεκτίµηση

((ηη γηγη ωςως υλικόυλικό))



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 ((πρόπλασµαπρόπλασµα))





ΕφαρµογήΕφαρµογή ((σχέδιασχέδια))



ΕφαρµογήΕφαρµογή ((σχέδιασχέδια))



ΕφαρµογήΕφαρµογή ((σχέδιασχέδια))



ΕφαρµογήΕφαρµογή ((σχέδιασχέδια))

4,40 4,40 m (m (ύψοςύψος)        4,40/8= 0,55 ()        4,40/8= 0,55 (πάχοςπάχος) ) δηλδηλ. . στηνστην κλκλ. 1/20: 2,75 . 1/20: 2,75 εκεκ. . 



ΕφαρµογήΕφαρµογή ((σχέδιασχέδια))



ΚύριαΚύρια χαρακτηριστικάχαρακτηριστικά τηςτης µελέτηςµελέτης

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

∆ιαδικασία 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



Εικόνα: Τυπική κατασκευή
Τα υλικά που προβλέπονται σε
αυτήν είναι φέρον οργανισµός
οπλισµένο σκυρόδεµα και
µπατική τοιχοποιία. Η κατασκευή
είναι µονωµένη µε εξηλασµενη
πολυστερίνη στον πυρήνα της
τοιχοποιίας, καθώς και στην
πλακά της οροφής.

Εικόνα: Προτεινόµενη κατασκευή
Στην προτεινόµενη λύση, έχει
υπολογιστεί ως φέρον δοµικό υλικό η
συµπιεσµένη άργιλος, και έχουν
χρησιµοποιηθεί τα ιδία υλικά στα
ανοίγµατα (κουφώµατα) µε την
συµβατική κατασκευή.
23% 23% λιγότερεςλιγότερες ενεργειακέςενεργειακές ανάγκεςανάγκες

ΕνεργειακήΕνεργειακή συµπεριφοράσυµπεριφορά
((σύγκρισησύγκριση))





ΠίνακαςΠίνακας χρησιµότηταςχρησιµότητας περιβαλλοντικήςπεριβαλλοντικής
εκτίµησηςεκτίµησης κατασκευήςκατασκευής µεµε γαιόσακουςγαιόσακους
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