
 

 

Η πρώιμη μηχανική για την 

ανύψωση φορτίων  
 



 

Σχετικό σχέδιο 

κατασκευής 

 

Το τρίσπαστο (ανυψωτική τριπλή 

τροχαλία), η Ρωμαϊκή ανυψωτική 

μηχανή  

Περιγραφή 

 

Αυτό το μάθημα θα εισάγει τους 

μαθητές στο τρίσπαστο, έναν 

πρώιμο τύπο ανυψωτικής 

μηχανής που χρησιμοποιείτο στην 

αρχαία Ρώμη για την ανύψωση 

φορτίων. Οι μαθητές δε θα 

μάθουν μόνο για τo ιστορικό και 

πολιτιστικό πλαίσιο στο οποίο 

τοποθετείται ο μηχανισμός του 

τρίσπαστου, αλλά θα μάθουν 

επίσης και για τον τρόπο 

λειτουργίας του και την πρακτική 

του εφαρμογή.  

 



 

Μαθησιακοί στόχοι 

 

Με το πέρας της δραστηριότητας, 

οι μαθητές θα είναι σε θέση:  

- Να κατανοήσουν την χρήση 

του τρίσπαστου στο 

ιστορικό και πολιτιστικό 

πλαίσιο από το οποίο 

προέρχεται.  

- Να εξηγούν πώς λειτουργεί 

το τρίσπαστο και σε ποιες 

περιπτώσεις μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί.  

- Να περιγράφουν τη 

διαδικασία κατασκευής ενός 

τρίσπαστου και να 

αναλογιστούν για τις 

πρακτικές γνώσεις και 

δεξιότητες που απέκτησαν.  

 

Σχετικά μαθήματα  

 

Μηχανολογία  

Μαθηματικά 

Τεχνολογία 



 

Προαπαιτούμενα/ 

προκαταρτικά βήματα 

για τους 

εκπαιδευτικούς  

 

Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να 

κάνουν κάποια προκαταρκτική 

έρευνα για το τρίσπαστο και 

άλλους τύπους γερανών που 

χρησιμοποιούνταν στην 

αρχαιότητα. Μπορούν επίσης να 

εξετάσουν το ενδεχόμενο 

αναζήτησης παραδειγμάτων, 

σχεδίων και αποκαταστάσεων 

αυτών των γερανών, προκειμένου 

να κατανοήσουν καλύτερα το 

αντικείμενο που πρόκειται να 

κατασκευάσουν και να 

χρησιμοποιήσουν. 



 

Προαπαιτούμενα/ 

προκαταρτικά βήματα 

για τους μαθητές  

 

Οι μαθητές θα πρέπει να είναι 

προετοιμασμένοι να εργαστούν με 

πρακτικό τρόπο σε αυτό το 

μάθημα και να έχουν βασικές 

δεξιότητες στη χρήση των 

εργαλείων και των υλικών που 

απαιτούνται. Οι εκπαιδευτικοί θα 

πρέπει να κάνουν κάποια 

προκαταρκτική έρευνα για το 

τρίσπαστο και άλλους τύπους 

γερανών που χρησιμοποιούνταν 

στην αρχαιότητα. 

Ηλικιακό εύρος των 

μαθητών 

 

Ηλικία 10-15 ετών  

Διάρκεια 

 

1,5- 2 ώρες  

Επίπεδο δυσκολίας 

 

Χαμηλό - μέσο 

 



 

Περιγραφή των δραστηριοτήτων βήμα προς βήμα 

 

Bήμα 1. Κάντε μια σύντομη εισαγωγή στο ιστορικό και 

πολιτιστικό πλαίσιο του τρίσπαστου.  

Ο γερανός εφευρέθηκε στην αρχαία Ελλάδα. Ωστόσο, δεν άργησε να 

υιοθετηθεί και από τους Ρωμαίους. Το τρίσπαστο είναι ένας από τους 

πολλούς τύπους γερανών που χρησιμοποιούνταν στην αρχαία Ρώμη 

για την ανύψωση βαρειών αντικειμένων και την οικοδόμηση κτιρίων. 

Το τρίσπαστο αποτελεί τον απλούστερο τύπο γερανού που υπήρχε 

στην αρχαία Ρώμη. Αποτελούνταν από μια αγχόνη με μια δοκό, ένα 

γερανό, ένα σχοινί και ένα μπλοκ που περιείχε τρεις τροχαλίες (το 

τρίσπαστο). Το μηχανικό πλεονέκτημα στη χρήση του αφορούσε το 

γεγονός ότι παρείχε τη δυνατότητα ανύψωσης ενός φορτίου, του 

οποίου το βάρος ήταν τρεις φορές μεγαλύτερο από τη δύναμη που 

ασκείται σ' αυτό (δηλ. μια αναλογία 3 προς 1). Με άλλα λόγια, ένας 

Ρωμαίος θα μπορούσε με τη βοήθεια της μηχανικής δύναμης του 

τρίσπαστου να ασκήσει δύναμη ισοδύναμη με 50 κιλά για να σηκώσει 

ένα φορτίο που ζύγισε 150 κιλά (δηλαδή να καταβάλει 3 φορές 

λιγότερο μόχθο για να το σηκώσει). Επομένως, το τρίσπαστο παρείχε τη 

δυνατότητα πολλαπλασιασμού της μηχανικής δύναμης που ασκείται σε 

ένα αντικείμενο.  

 

 



 

Βήμα 2. Παρουσίαση της φυσικής μορφής του τρίσπαστου 

Στο δεύτερο βήμα, ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει ένα παράδειγμα του 

μηχανισμού του τρίσπαστου (είτε μέσω φωτογραφίας είτε μέσω ενός 

πραγματικού μοντέλου που κατασκευάστηκε πριν από τη 

δραστηριότητα στην τάξη) και αναλύει τα διάφορα μέρη που το 

απαρτίζουν.  

 

Ο «ιστός» του τρίσπαστου αποτελούνταν από δύο γιγαντιαία ξύλα σε 

σχήμα Λ. Η άρθρωσή του εξασφαλιζόταν από δύο βαθουλώματα στο 

έδαφος. Η σταθεροποίησή του σε διάφορες κλίσεις επιτυγχανόταν από 

δύο «επίτονους» (σχοινιά) που τεντώνονταν με πολύσπαστα και 

χειροκίνητα βαρούλκα έλξης.  

 

Το φορτίο ανυψωνόταν ή κατέβαινε με τη βοήθεια του «τρίσπαστου» 

και ενός οριζόντιου άξονα, του «πηνίου» (όπου τυλιγόταν το σχοινί 

ανύψωσης του φορτίου) και περιστρεφόταν με τη βοήθεια κινητών 

βραχιόνων (γύρω από ειδικά έδρανα, τα «χελώνια» που 

προσαρμόζονταν πάνω στις δοκούς του «ιστού». Για την μείωση των 

τριβών, ο άξονας έφερε εκατέρωθεν μικρούς αξονίσκους που 

τοποθετούνταν στα «χελώνια»1. 

 

 
1http://kotsanas.com/gb/exh.php?exhibit=0802001 



 

 

Εικόνα: https://www.gruasyequiposgarcia.com/la-primer-grua/ 

 

Βήμα 3. Οι μαθητές κατασκευάζουν ένα τρίσπαστο σε μικρές 

ομάδες.  

Στο σημείο αυτό, οι μαθητές καλούνται να κατασκευάσουν τις δικές 

τους εκδοχές για το τρίσπαστο σε μικρές ομάδες.  

Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να χωρίσει τους μαθητές σε ομάδες των 3-4 

ατόμων και να δώσει σε κάθε ομάδα ένα αντίγραφο του σχετικού 

σχεδίου κατασκευής του τρίσπαστου. Με τη βοήθεια του 

εκπαιδευτικού, οι μαθητές θα πρέπει να ακολουθήσουν όλα τα βήματα 

του σχεδίου για να δημιουργήσουν τις δικές τους εκδοχές για το 

τρίσπαστο στην τάξη. Αφού κατασκευάσουν τρίσπαστα για την 

ανύψωση μικρών φορτίων, οι μαθητές θα πρέπει να 

https://www.gruasyequiposgarcia.com/la-primer-grua/


 

πραγματοποιήσουν δοκιμαστικές εφαρμογές, για να δουν αν 

δουλεύουν οι κατασκευές τους στην πράξη.  

 

Βήμα 4. Συζήτηση και ανασκόπηση  

Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει επίσης να αφιερώσει χρόνο στο τέλος της 

δραστηριότητας για συζήτηση, είτε εντός των μικρών ομάδων είτε με 

ολόκληρη την τάξη, έτσι ώστε οι μαθητές να πραγματοποιήσουν έναν 

καταιγισμό ιδεών για τις πραγματικές χρήσεις και εφαρμογές του 

τρίσπαστου. Εκτός από τις χρήσεις και εφαρμογές του τρίσπαστου 

στην αρχαιότητα, οι μαθητές μπορούν επίσης να σκεφτούν 

δημιουργικούς τρόπους με τους οποίους θα μπορούσε να 

χρησιμοποιηθεί η εν λόγω ανυψωτική μηχανή σήμερα.  

Θα ήταν πρακτικό ο εκπαιδευτικός να φτιάξει μια λίστα των χρήσεων 

του τρίσπαστου είτε στον πίνακα είτε σε ένα μεγάλο φύλλο χαρτιού, 

έτσι ώστε οι μαθητές να μπορούν να την συμβουλεύονται ως σημείο 

αναφοράς.  

Αν απομείνει χρόνος στο τέλος της δραστηριότητας, οι μαθητές 

μπορούν να δείξουν ο ένας στον άλλο τι έχουν μάθει, να εξηγήσουν τον 

τρόπο λειτουργίας του τρίσπαστου και να μοιραστούν τις εμπειρίες 

τους όσον αφορά την κατασκευή του (τί τους άρεσε, τί ήταν δύσκολο 

κ.λπ.). Αυτό θα τους βοηθήσει να εμβαθύνουν ακόμη περισσότερο στις 

εμπειρίες και τις γνώσεις που απέκτησαν για το τρίσπαστο. Θα τους 

βοηθήσει επίσης να αναπτύξουν δεξιότητες στην οργάνωση και την 



 

παρουσίαση πληροφοριών, καθώς στην βελτίωση των επικοινωνιακών 

τους δεξιοτήτων.  

Δραστηριότητες αξιολόγησης 

 

Μετά το μάθημα, οι εκπαιδευτικοί μπορεί να εξετάσουν το ενδεχόμενο 

να θέσουν ορισμένες ερωτήσεις στους μαθητές σχετικά με το ιστορικό 

και πολιτιστικό πλαίσιο του τρίσπαστου: 

- Η ανυψωτική μηχανή του τρίσπαστου εφευρέθηκε στην Αρχαία 

Ρώμη; 

- Πιστεύετε ότι το τρίσπατο ήταν ένας πρακτικός μηχανισμός 

ανύψωσης φορτίων ή ότι ήταν εν τέλει ένα σφάλμα της ιστορίας;  

- Γνωρίζετε αν τα τρίσπαστα μπορούσαν να κινηθούν κατά τη 

διάρκεια ενός κατασκευαστικού έργου στο χώρο του εργοταξίου; 

 

Οι μαθητές μπορούν επίσης να απαντήσουν στις ακόλουθες ερωτήσεις 

για να εξετάσουν τις γνώσεις τους σχετικά με τη χρήση του 

τρίσπαστου: 

- Μήπως τα τρίσπαστα χρησιμοποιήθηκαν ως ανυψωτικές 

μηχανές στις αποβάθρες των λιμανιών; 

- Γνωρίζετε αν τα τρίσπαστα χρησιμοποιούνται και σήμερα; 

- Πόσο βάρος μπορεί να σηκώσει ένα τρίσπαστο; 

 

 

 


