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1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η εξέλιξη των κατασκευών από χάλυβα συνδέεται στενά και µάλιστα αµφίδροµα µε την
εξέλιξη της αρχιτεκτονικής από τη βιοµηχανική επανάσταση µέχρι σήµερα. Από το ένα
µέρος, η εξέλιξη του υλικού από τον χυτοσίδηρο του δέκατου όγδοου αιώνα µέχρι τους
χάλυβες υπερυψηλής αντοχής των ηµερών µας, η συνεχής ανάπτυξη νέων χαλυβουργικών
προϊόντων, και η ανάπτυξη νέων µεθόδων και τεχνικών κατεργασίας και ανέγερσης,
επέτρεψαν διαχρονικά τη δηµιουργία νέων πρωτότυπων αρχιτεκτονικών µορφών. Από το
άλλο µέρος, η σύλληψη και ο σχεδιασµός τολµηρών αρχιτεκτονικών έργων, έδωσε την
ώθηση στην επιλογή και εφαρµογή του χάλυβα ως βασικού δοµικού υλικού στην
πραγµατοποίηση παρόµοιων έργων.
Η παρούσα εργασία εξετάζει την ανωτέρω αµφίδροµη σχέση κατασκευών από χάλυβα και
αρχιτεκτονικής µέσω συγκεκριµένων χαρακτηριστικών ιστορικών παραδειγµάτων. Από
αυτά επιβεβαιώνεται πλήρως η αµφίδροµη σχέση και προκύπτει το συµπέρασµα ότι
σήµερα, όπως και σε κάθε εποχή, η βασική κινητήρια δύναµη για την ανάπτυξη των
κατασκευών από χάλυβα είναι οι αρχιτέκτονες, οι οποίοι αξιοποιώντας τις δυνατότητες
του εξαίρετου αυτού υλικού έχουν τη δυνατότητα να σχεδιάζουν έργα πρωτότυπα,
τολµηρά και αισθητικά άρτια.

2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ως γνωστόν η αρχιτεκτονική κάθε εποχής χαρακτηρίζεται από τα διαθέσιµα φυσικά και
τεχνητά υλικά τα οποία χρησιµοποιεί και µε τα οποία εκφράζεται. Ετσι στη µακραίωνη
ιστορία της αρχιτεκτονικής βλέπουµε ανάλογα µε την εποχή να χρησιµοποιούνται ως
βασικά κατασκευαστικά υλικά η πέτρα και το µάρµαρο, το ξύλο, οι τεχνητοί λίθοι, το
σκυρόδεµα, και εδώ και δύο αιώνες περίπου και ο χάλυβας, αρχικά ως σίδηρος και
αργότερα ως χάλυβας µε τη σηµερινή έννοια του όρου.
∆ύο είναι τα βασικά στοιχεία που συνθέτουν µία κατασκευή από χάλυβα, τα µέλη και οι
συνδέσεις των µελών µεταξύ τους. Μέλη και συνδέσεις είναι προϊόντα της τεχνολογίας,
όπως είναι τα ποικίλα πρότυπα ελάσµατα, οι λαµαρίνες, οι κοίλες διατοµές, οι κοχλίες
κοκ. Τα µορφολογικά και τεχνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων αυτών, καθορίζουν τις
δυνατότητες υλοποίησης των χαλύβδινων κατασκευών από άποψη µορφής, διαστάσεων,
πρωτοτυπίας και ελεύθερης αρχιτεκτονικής έκφρασης. Ετσι άλλα χαρακτηριστικά έχει µία
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ηλωτή κατασκευή του παρελθόντος και άλλα µία υπερσύγχρονη σωληνωτή κατασκευή
στον τρισδιάστατο χώρο. Σύµφωνα µε µίαν άποψη η σύγχρονη αρχιτεκτονική είναι η
αρχιτεκτονική της «ελευθερίας» και ο χάλυβας η ραχοκοκκαλιά της . Παρόλον ότι η
σχέση του χάλυβα ως υλικού κατασκευής και της αρχιτεκτονικής είναι αυτονόητη, είναι
ενδιαφέρον να δεί κανείς αναλυτικότερα αυτή τη σχέση προκειµένου να εντοπίσει τους
παράγοντες εκείνους που αποτελούν την κινητήρια δύναµη στην ανάπτυξη των
κατασκευών χάλυβα µέσω της αρχιτεκτονικής δηµιουργίας.

3. ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΙ∆ΗΡΟ ΣΤΟΥΣ ΥΠΕΡΧΑΛΥΒΕΣ
Η χρησιµοποίηση του ελατού σιδήρου και του χυτοσιδήρου στην αρχιτεκτονική ανάγεται
πίσω στον δέκατο όγδοο αιώνα και εκτείνεται µέχρι και τα µέσα περίπου του εικοστού. Ο
ελατός σίδηρος λόγω της περιωρισµένης εφελκυστικής αντοχής του εχρησιµοποιείτο σε
εφελκυόµενα στοιχεία όπως π.χ. στους ελκυστήρες ζευκτών. Αντίθετα ο χυτοσίδηρος ως
υλικό κατ¨εξοχήν ψαθυρό µε πολύ µικρή εφελκυστική αντοχή, αλλά µε σηµαντική
αντοχή σε θλίψη, εχρησιµοποιείτο κυρίως σε υποστυλώµατα και ειδικά τεµάχια όπως
κοµβοελάσµατα, κιονόκρανα κλπ., µερικά από αυτά αρκετά περίτεχνα ( φωτ.1 και 2).

Φωτ.1 Λεπτοµέρεια στέγης Ιππικού Οµίλου,
Γουδή (ca.1925)

Φωτ.2 Σταθµός ΗΣΑΠ Καλλιθέας (1928)

Οι περιορισµένες δυνατότητες αυτού του υλικού δεν εµπόδισαν τους αρχιτέκτονες να
δηµιουργήσουν έργα εντυπωσιακά σε όλη την Ευρώπη, πολλά από τα οποία έχουν µείνει
ορόσηµα στην ιστορία της αρχιτεκτονικής. Αναφέρονται τελείως ενδεικτικά η τοξοειδής
γέφυρα Ironbridge στον ποταµό Severn (1779), το εντυπωσιακό Crystal Palace του
Λονδίνου (1851), ο σιδηροδροµικός σταθµός St. Lazare (1852) και η Εθνική Βιβλιοθήκη
(1868) στο Παρίσι , και πολλά άλλα.
Οµως η τεχνολογία της εποχής εκείνης εξελίσσεται. Ο σίδηρος δίνει τη θέση του στον
χάλυβα του οποίου οι µέθοδοι παραγωγής συνεχώς αναπτύσσονται περνώντας από τον
κλίβανο Bessemer στους ηλεκτρικούς κλιβάνους και στη συνεχή χύτευση. Ταυτόχρονα
εξελίσσονται και οι ποιότητες του παραγόµενου χάλυβα , περνώντας από τον συνήθη
µαλακό ανθρακούχο χάλυβα (St37 ή S235) που κυριάρχησε στο µεγαλύτερο µέρος του
εικοστού αιώνα στις δοµικές κατασκευές, σε χάλυβες µε ολοένα υψηλότερα µηχανικά
χαρακτηριστικά ( S355, S460 µέχρι και S690 ) και φυσικά µε ανάλογα µεγαλύτερες
δυνατότητες. Επιπλέον, αναπτύχθηκαν χάλυβες µε πρόσθετα χαρακτηριστικά όπως η
ανθεκτικότητα σε διάβρωση (ανοξείδωτοι χάλυβες, αυτο-οξειδούµενοι χάλυβες), η
δυσθραυστότητα κοκ. Η χρησιµοποίηση αυτών των χαλύβων είναι σήµερα γενικευµένη
στα πάσης φύσεως δοµικά έργα και στις γέφυρες.
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Από άποψη λοιπόν υλικού, η αρχιτεκτονική της κάθε εποχής όχι µόνο δεν υποτάχθηκε
στους υφιστάµενους περιορισµούς, αλλά αντίθετα οραµατίστηκε και υλοποίησε
χαλύβδινα έργα σηµαντικά αξιοποιώντας τις υφιστάµενες εκάστοτε τεχνολογικές
δυνατότητες. Σήµερα οι δυνατότητες αυτές είναι πολλαπλάσιες και επιτρέπουν στους
αρχιτέκτονες συλλαµβάνουν και να υλοποιούν έργα απελευθερωµένα σε µεγάλο βαθµό
από περιορισµούς διαστάσεων, µορφής, επιφανειακής προστασίας, κοκ.

4. ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΗΛΟΥΣ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΚΟΧΛΙΕΣ
ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΉΣ
Από άποψη συνδέσεων οι πρώτες κατασκευές έργων πολιτικού µηχανικού µε υλικό τον
σίδηρο και αργότερα τον χάλυβα είχαν ένα χαρακτηριστικό. Περιείχαν µεγάλο αριθµό
ήλων οι οποίοι ήταν το µοναδικό µέσο σύνδεσης των ελασµάτων µεταξύ τους. Οι ήλοι
τοποθετούνταν σε πυρακτωµένη κατάσταση σε προανοιγµένες αντίστοιχες οπές και µε
σφυρηλάτηση, χειρονακτική ή µηχανική, διαµορφωνόταν κεφαλή. Με την ψύξη του ήλου
επιτυγχανόταν η επιθυµητή σύσφιγξη και η µόνιµη σύνδεση των ελασµάτων.
Το αποτέλεσµα αυτής της διαδικασίας ήταν οι επιφάνειες των κατασκευών να είναι
διάσπαρτες από τις κεφαλές των ήλων. Θα περίµενε κανείς αυτός ο τρόπος σύνδεσης,
χρονοβόρος και δαπανηρός, ο οποίος κυριάρχησε µέχρι τον δεύτερο παγκόσµιο πόλεµο,
να περιορίσει τις µορφές των διαφόρων έργων σε πολύ απλές κατασκευές κυρίως
επίπεδες, µε σχετικά µικρό αριθµό µελών λόγω του µεγάλου αριθµού των απαιτουµένων
ήλων σύνδεσης. Και όµως αυτό δεν ίσχυσε. Tόσο σε έργα συνήθη όσο και έργα µεγάλης
κλίµακας ή και µεγαλεπήβολα, µε τεράστιο αριθµό µελών και εποµένως ηλωτών
συνδέσεων, η τότε τεχνολογία µπόρεσε να ανταποκριθεί στις αρχιτεκτονικές απαιτήσεις.
Παράδειγµα η σιδηροδροµική γέφυρα Firth of Forth στον ποταµό Clyde της Σκωτίας , .
(Φωτ.3 ) έξοχο παράδειγµα µεγάλου έργου µε ηλωτές εξ ολοκλήρου συνδέσεις.

Φωτ.3 Σιδηρ.Γέφυρα Firth of Forth, 1889

Λεπτοµέρεια
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Αλλά και σε πολύ µικρότερα έργα, µε συνδέσεις όχι µόνο επίπεδες αλλά και καµπύλες, οι
ήλοι αποτέλεσαν για πολλά χρόνια το βασικό µέσο σύνδεσης των ελασµάτων, χωρίς αυτό
να αποτελεί εµπόδιο στη φαντασία και τη δηµιουργικότητα των αρχιτεκτόνων (Φωτ.4 και
5)

Φωτ.4 Παλαιός σταθµός των
Μοσχάτου (1890)

ΗΣΑΠ Φωτ.5 Κτίριο στις Βρυξέλλες ( Victor Ηοrta,1906)

Ο δεύτερος παγκόσµιος πόλεµος αποτέλεσε τον καταλύτη για φρενήρη έρευνα σε όλους
τους τεχνολογικούς τοµείς, προκειµένου να αντιµετωπισθούν οι τεράστιες ανάγκες της
βιοµηχανικής παραγωγής και στα δύο στρατόπεδα. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η
αλµατώδης ανάπτυξη των συγκολλήσεων, είτε πρόκειται για τη ναυπήγηση πλοίων
(Λίµπερτυ) είτε για άλλες κατασκευές από χάλυβα, βιοµηχανικές και δοµικές.
Η ανάπτυξη της τεχνικής των συγκολλήσεων συνέβαλε τα µέγιστα στην ανοικοδόµηση
της κατεστραµένης Ευρώπης σε κτίρια και κυρίως σε γέφυρες, µε την παράλληλη
ανάπτυξη προχωρηµένων µεθόδων υπολογισµού (ορθροτροπικοί φορείς). Τώρα η
τεχνολογία προηγείται γιατί διαθέτει µία τεχνική που της επιτρέπει να συνδέει τα
ελάσµατα µε τρόπο γρήγορο, κοµψό και οικονοµικό. Και φυσικά η αρχιτεκτονική
επωφελείται. Τα απλά ηλωτά δικτυώµατα των συνήθων έργων γίνονται συγκολλητά και
ελαφρότερα, επινοούνται συγκολλητοί προκατασκευασµένοι κόµβοι που διακρίνονται για
την κοµψότητά τους, σύνθετα υποστυλώµατα γίνονται λεπτότερα, κοκ. Σταδιακά η
τεχνική της συγκόλλησης δηµιουργεί νέες µορφές φορέων, όπως η µετάβαση από το
δικτύωµα στον ολόσωµο φορέα στα κτίρια από χάλυβα. Ετσι λοιπόν στις δεκαετίες µετά
τον δεύτερο παγκόσµιο πόλεµο η τεχνική της συγκόλλησης ως µέσον σύνδεσης
γενικεύεται, και η αρχιτεκτονική των έργων επωφελείται από τις δυνατότητές της.
Στα µεταπολεµικά χρόνια εµφανίστηκαν στην αγορά οι κοχλίες υψηλής αντοχής οι
οποίοι σε αντίθεση µε τους κοινούς µπορούσαν να προενταθούν και εποµένως να
δηµιουργήσουν συνδέσεις όχι µόνο αυξηµένης αντοχής αλλά και αυξηµένης δυσκαµψίας,
ικανές να δέχονται και δυναµικές καταπονήσεις. Ετσι δηµιουργήθηκαν νέες δυνατότητες
συνδέσεων για φορείς υποκείµενους σε δυναµικές καταπονήσεις όπως οι πυλώνες, οι
ιστοί, και φυσικά οι γέφυρες.
Οσον αφορά τα µέλη των κατασκευών, τα διαθέσιµα χαλυβουργικά προϊόντα υπήρξαν
για δεκαετίες οι τυποποιηµένες διατοµές µορφοσιδήρου (Ι, ΙΡΒ, ΙΡΕ, ΗΕΑ, ΗΕΒ, Γ, U,
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κλπ) και τα επίπεδα ελάσµατα, µε τις οποίες κατασκευάστηκε η συντριπτική πλειοψηφία
των δοµικών έργων και των γεφυρών σε όλο τον κόσµο. Τα βασικά χαρακτηριστικά των
χαλυβουργικών αυτών προίόντων (µορφή, διαστάσεις, µηχανικές ιδιότητες) σε
συνδυασµό µε τις τεχνικές σύνδεσης (συγκόλληση, κοχλίες κοινοί και κοχλίες υψηλής
αντοχής) οριοθέτησαν τις δυνατότητες ικανοποίησης των εκάστοτε αρχιτεκτονικών
απαιτήσεων όπως τα µεγάλα ανοίγµατα, η απελευθέρωση από το µεγάλο νεκρό βάρος, η
δηµιουργία φορέων στο χώρο, κοκ.

5. ΟΙ ΚΟΙΛΕΣ ∆ΙΑΤΟΜΕΣ
Μεγάλη ώθηση στην ικανοποίηση των αρχιτεκτονικών απαιτήσεων έδωσε η βιοµηχανία
τις τελευταίες δεκαετίες κυκλοφορώντας στην αγορά µία ευρύτατη ποικιλία κλειστών
κοίλων διατοµών κυκλικού, τετραγωνικού και ορθογωνικού σχήµατος ( οι γνωστοί
σωλήνες και κοιλοδοκοί)
Τα πλεονεκτήµατα των παραπάνω διατοµών, σε συνδυασµό µε άλλα χαλυβουργικά
προϊόντα,
εκµεταλλεύτηκαν προικισµένοι αρχιτέκτονες οι οποίοι δηµιούργησαν
πρωτοπορειακές µεταλλικές κατασκευές υψηλής τεχνολογίας ( οι γνωστές high-tech ).
Ενδεικτικά αναφέρεται το κέντρο Pompidou στο Παρίσι (Φωτ.6) , όπου πλήν της
πραγµατικά ευφάνταστης χρήσης των κυκλικών κοίλων διατοµών, χρησιµοποιήθηκαν µε
δηµιουργική φαντασία και µία σειρά άλλων χαλύβδινων εξαρτηµάτων όπως αρθρώσεις,
ελκυστήρες, αναρτήρες κλπ.

Φωτ.6 Κέντρο Pompidou Παρίσι (R.Rogers
&R.Piano, 1976)

Θα ήταν επίσης παράλειψη να µήν αναφερθεί κανείς στη Βρετανική σχολή high- tech και
στους διάσηµους εκπροσώπους της Richard Rogers, Norman Foster, Nicolas Grimshaw
κλπ, µε έργα που κυριολεκτικά αποθεώνουν τον χάλυβα µε µία τεράστια ποικιλία
ενσωµατωµένων τεχνολογικά προηγµένων χαλυβουργικών προϊόντων, όπως δοκών
µεταβλητής διατοµής, δοκών µε ανοίγµατα στον κορµό, σωληνωτών διατοµών,
ελκυστήρων, εντυπωσιακών αρθρώσεων, κοκ.(Φωτ.7 και 8).
Μία κλειστή κοίλη διατοµή είναι οπτικά διαφορετική από µία ανοικτή πρότυπη όπως ένα
διπλό ταύ. ∆εδοµένου ότι όλο το υλικό είναι συγκεντρωµένο στη περιφέρεια, κρύβει το
πάχος και τον εσωτερικό όγκο. Αυτή η αφαίρεση µπορεί να χρησιµοποιηθεί στον
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αρχιτεκτονικό σχεδιασµό είτε για να αποκρύψει το υλικό της διατοµής, είτε για να
επιδιωχθεί µία ισορροπία µεταξύ αφαίρεσης και ανάδειξης του υλικού.
Σήµερα η χρήση κλειστών κοίλων διατοµών έχει γενικευθεί και µπορεί να πεί κανείς ότι
κατασκευές µε αυτές τις διατοµές αποτελούν µία ξεχωριστή σηµαντική κατηγορία
φορέων (tubular structures), οι οποίοι χαρακτηρίζονται από τη δυνατότητα γεφύρωσης
µεγάλων ανοιγµάτων , από σηµαντικά στατικά πλεονεκτήµατα όπως π.χ. µεγάλη
δυστρεψία, και γενικότερα από δυνατότητες τολµηρών αρχιτεκτονικών λύσεων (Φωτ.9
και 10).

Φωτ.7 Hongkongbank(N.Foster,1986)

Φωτ.8 Renault Centre(N.Foster, 1983)

Φωτ.9 Γυµναστήριο Μπάντµιντον(2004)

Φωτ.10 Ανοικτό στάδιο ΟΑΚΑ (2004)
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6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Από τα προηγούµενα παραδείγµατα φαίνεται καθαρά η αµφίδροµη σχέση κατασκευών
από χάλυβα και αρχιτεκτονικής . Το βασικό λοιπόν ερώτηµα για όσους ασχολούνται και
ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη των κατασκευών αυτών, ιδιαίτερα στη χώρα µας, είναι
ποιός είναι ο παράγων εκείνος που µπορεί περισσότερο από κάθε άλλον να συµβάλει σε
µία τέτοια ανάπτυξη. Είναι η αέναη ανάπτυξη της τεχνολογίας ή είναι η ανθρώπινη
φαντασία και δηµιουργικότητα στο χώρο της αρχιτεκτονικής. Χωρίς αµφιβολία η
συνύπαρξη και των δύο είναι απαραίτητη όπως έγινε φανερό από όσα εκτέθηκαν
προηγουµένως, αφού αλληλοτροφοδοτούνται, αλλά η πραγµατική κινητήρια δύναµη είναι
η ανθρώπινη δηµιουργικότητα η οποία ρυµουλκεί και την τεχνολογία σε παραπέρα
ανάπτυξη, που κι αυτή µε τη σειρά της τροφοδοτεί την πρώτη µε νέες δυνατότητες, σε ένα
διαρκές παιχνίδι αλληλεπίδρασης και πορείας προς νέες κατακτήσεις. Ενα παράδειγµα
είναι χαρακτηριστικό. Κατά το δεύτερο µισό της δεκαετίας του ¨70 σηµειώθηκε µία
άκρως ενδιαφέρουσα αρχιτεκτονική κίνηση στη Γαλλία όπου µία οµάδα αρχιτεκτόνων και
µηχανικών ασχολήθηκε εντατικά µε τον σχεδιασµό κτιρίων, αστικών κυρίως, όπως κτίρια
γραφείων και κατοικιών (πολυκατοικίες) µε υλικό το χάλυβα, και αυτό τόσο για τον
φέροντα οργανισµό όσο και για τα στοιχεία πλήρωσης, µε στόχο την υλοποίηση
ολοκληρωµένων κτιρίων.. Η εφαρµογή των µελετών αυτών σε διάφορα κτίρια έδωσε µία
εκπληκτική ώθηση στη χρησιµοποίηση και κατ’επέκταση στην κατανάλωση χάλυβα, που
µέχρι τότε παρέµενε σε χαµηλά επίπεδα στη χώρα αυτή στο είδος αυτό των κτιριακών
κατασκευών.
Χωρίς αµφιβολία λοιπόν ο ζητούµενος καθοριστικός παράγων είναι η ανθρώπινη
φαντασία και δηµιουργικότητα, δηλαδή οι αρχιτέκτονες, οι οποίοι εκµεταλλευόµενοι τις
σηµερινές δυνατότητες της τεχνολογίας από άποψη υλικών, µέσων σύνδεσης, µεθόδων
κατεργασίας και ανέγερσης, αλλά και προηγµένων µεθόδων υπολογισµού, έχουν όλα τα
εργαλεία για να µπορούν να σχεδιάζουν έργα από χάλυβα που καλύπτουν όλο το φάσµα
των αναγκών της σηµερινής κοινωνίας, από τα πιό απλά µέχρι τα πιό τολµηρά και
πρωτότυπα.
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SUMMARY
There is a reciprocal relation between steel structures and architecture. This is proved by
reference to a number of historical events, where on the one hand architecture moves
ahead using the existing steel technology, and on the other the development of new steel
technology pushes architecture to new forms and new creations.
As regards the material, architecture has passed from the iron structures of the eighteenth
and nineteenth century to modern steel structures, implementing continuously better steels
until the supersteels of our time.
As far as connections are concerned, steel structures have passed from the hot-driven
rivets to welding and high-strength bolting, allowing new forms of architectural works
with more freedom and versatility. Today joint technology offers increased possibilities to
the design of steel structures.
New steel products like hollow sections have given new possibilities to architecture.
Nowadays tubular structures constitute an important category, preferred by many
architects for their particular characteristics and significant advantages. The
implementation of tubular sections allows architectural solutions which were not possible
with traditional profiled sections.
The conclusion derived from the described historical examples is that in the interplay
between steel structures and architecture the driving force is the human imagination and
creativity, i.e. the architects, who by making use of the existing steel technology, can
concept and design steel structures with imagination, boldness and originality.
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