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ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 
 
ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιάσει 
διεξοδικά τις πρώιμες μεθόδους ανύψωσης και μεταφοράς φορτίων 
καθώς και τους ακρογωνιαίους λίθους που συνέβαλαν στη γέννηση της 
τεχνολογίας των ανυψωτικών μηχανισμών τα αρχαία χρόνια, όπως 
επίσης και τα στοιχεία που οδήγησαν στο άλμα μεταξύ του αρχικού 
σχεδιασμού τους και του σύγχρονου, δηλαδή τα πολύσπαστα και το 
βαρούλκο. Τέλος, παρουσιάζονται εκδοχές σύγχρονων ανυψωτικών 
μηχανισμών. 

 
ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ 
ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 

1) ΜΟΧΛΟΣ 
Οι πρώτοι μοχλοί ήταν πιθανώς κλαδιά ή κούτσουρα που 
χρησιμοποιούσαν για την ανύψωση βαρέων αντικειμένων. Ένας μοχλός 
διευκολύνει την εργασία μειώνοντας τη δύναμη που απαιτείται για τη 
μετακίνηση ενός φορτίου και όσο αυξάνεται η απόσταση του σημείου 
εφαρμογής της δύναμης, τόσο αυξάνεται η απαιτούμενη δύναμη. 
 

 
Σχήμα 1: Αντισταθμιστικός μοχλός για άρδευση νερού. 

2) ΣΧΟΙΝΙ 
Τα πρώτα απολιθωμένα θραύσματα σχοινιών και κόμπων 
χρονολογούνται 15.000 έως 17.000 χρόνια πριν. Με την άνοδο του 
πολιτισμού ξεκίνησαν να χρησιμοποιούνται για την ρυμούλκηση των 
καραβιών , τη έλξη βαριών πετρωμάτων κατά μήκος ραμπών και την 
ανέγερση μεγάλων οβελίσκων (αρχικά από τους αρχαίους Αιγυπτίους), 
την κατασκευή γερανών, ανυψωτικών μηχανισμών, γεφυρών την 
κατασκευή ιστιοφόρων σκαφών και άλλα. Ξεκινώντας από τον 
πολιτισμό των Incas, τα σχοινιά χρησιμοποιήθηκαν και ως συσκευές 
καταγραφής (οι λεγόμενες khipu), για το περιεχόμενο αποθηκών, τον 
αριθμό των κατοίκων και λοιπά. 

 

   
 Σχήμα 2: Φωτογραφία από khipu.                                 Σχήμα 3: Απολίθωμα σχοινιού.       

3) ΤΡΟΧΑΛΙΑ 

Εξαιρετικά σημαντική εξέλιξη, ήταν και η επινόηση του τροχού και 

ιδίως κάποιων ειδικών τύπων του, κατάλληλων για πολύ μεγάλα 

φορτία ή το σπουδαιότερο για την ημιπεριέλιξη ή πολυπεριέλιξη 

σχοινιών, δηλαδή τροχαλιών και εργατοκυλίνδρων. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα αποτελεί το διπλό ζεύγος τροχαλιών που 

ανακαλύφθηκε στις Κεχραιές της Κορίνθου. 

 

 
Σχήμα 4: Φωτογραφία του ζεύγους τροχαλιών των Κεχραιών. 

4) ΠΟΛΥΣΠΑΣΤΟ 

Η σημαντικότερη από όλες τις εφευρέσεις είναι το πολύσπαστο, το 

οποίο με την αύξηση του αριθμού των τροχαλιών, μειώνει την 

απαιτούμενη δύναμη που πρέπει να ασκηθεί για την ανύψωση του 

φορτίου.  

 
Σχήμα 5: Παραδείγματα πολύσπαστων. 

5) Βαρούλκα και Εργατοκύλινδροι 

Μια άλλη βελτίωση ήταν η εισαγωγή του windlass (βαρούλκο) και 

του εργατοκυλίνδρου (capstan), που αντικαθιστούν το τράβηγμα 

του σχοινιού και πολλαπλασιάζουν την ανυψωτική ικανότητα του 

πολύσπαστου. 

 
Σχήμα 6: Εργατοκύλινδρος 

6) Ανθρώπινος Κλωβός (Treadwheel) 

Οι ανθρώπινοι κλωβοί, έχουν μεγαλύτερο μηχανικό πλεονέκτημα 

από τα βαρούλκα ή τους εργατοκυλίνδρους, λόγω της μεγαλύτερης 

ακτίνας του τροχού σε σύγκριση με την ακτίνα του άξονα.  

 
Σχήμα 7: Ανθρώπινος κλωβός (Treadwheel) 

Οι παραπάνω θεμέλιοι λίθοι τελικά, οδήγησαν στο σχεδιασμό γερανών, 

οι οποίοι με την πάροδο των χρόνων εξελίχθηκαν και κατέληξαν στους 

γερανούς όπως είναι σήμερα. 

 
Σχήμα 8: Αρχαίος γερανός                                    Σχήμα 9: Μεσαιωνικός γερανός 

 
Σχήμα 10:  Ξύλινος περιστρεφόμενος γερανός 

 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
       Στην παρούσα σπουδαστική εργασία περιγράφεται η εξέλιξη των 
ανυψωτικών διατάξεων από την αρχαιότητα μέχρι τη βιομηχανική 
επανάσταση. Η απαρχή των ανυψωτικών μηχανών είναι ο τροχός, το 
σχοινί και ο μοχλός. Τα πολύσπαστα και το βαρούλκο αποτέλεσαν 
‘γέφυρα’ μεταξύ των αρχαίων γερανών και των σύγχρονων. Οι 
ανυψωτικές μηχανές «σήκωσαν» μεγάλο βάρος της εξέλιξης του 
πολιτισμού. 
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