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Abstract
The period from 1840 to 1870 is characterized
by the industrial revolution and an enormous
technological explosion. The invention and use
of photography, the telegraph are only a few
from the inventions and discoveries of that era.
In architecture, the belief that only the new
construction technologies, will achieve dynamic
creation of space, that will reflect the sensitivity
and pace of modern society, became more and
more intense. Architects and engineers have
begun to seek common points between the
construction science and the evolution of
architectural styles.
The new materials, iron and steel, are closely
linked to the evolution of architecture, from the
industrial revolution to the present. This study
examines the above two-way relationship
between steel and architectural constructions
using examples of specific features. It is a fact,
the innovation of new materials in the era of the
industrial revolution have created new forms
and trends in the architectural works.
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Introduction
As is well known, the architecture of each era
is characterized by the available natural and
artificial materials that it uses and expresses
with. Thus, in the history of architecture over
the centuries, depending on the era, stone,
marble, wood, artificial stones, concrete are
used as basic building materials, adding steel,
in this list of materials over the last two
centuries, initially as iron and later as steel in
the present sense of the term. [1]-[2]
The evolution and development of steel
constructions is closely and interactively
related to the evolution and development of
architecture from the industrial revolution to
the present. The development of the new
material, from cast-iron in the eighteenth
century to the high-strength steels of our days,
the continuous development of new steel
products and the development of new methods
and techniques of processing and erection,
allowed the creation of new prototype
architectural forms. On the other hand, the
conception and design of bold architectural
projects has boosted the development of
technology and the choice of steel as a basic
building material for similar projects.[2]

IRON AND STEEL: THE INDUSTRIAL REVOLUTION
NEW MATERIALS AS A GAME CHANGER IN
ARCHITECTURE’S EVOLUTION

Fig. 1 - Crystal palace in London, 1851 (by Joseph Paxton).

The history of the new materials, iron and
steel, and the construction industry
After the Baroque period, architecture of the
eighteenth century consisted mainly of
revivals of previous periods. The upcoming
Industrial Revolution helped change
everything in the world, including
architecture. Before the Industrial Revolution,
building materials were limited to materials
made by humans along with those available in
nature: wood, stone, lime and concrete. [1][3]-[4]
Although metal in architecture has been used
for a long time ago, the construction of steel
frames with structure was made possible just
before the Second Industrial Revolution began.
Until then, the metal was hidden inside
buildings, as in small rods that held the huge

Fig. 2 - Metal bridge Fifth of Forth (1889), View Plans.
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stones of Greek and Roman monuments.
Strong and durable, but difficult to produce on
a large scale, the metal has retained a hidden
structural identity throughout the
architectural history.[1]
In 1800, because metals were not available, in
sufficient and consistent quality, they were
used as decorative elements, so the
construction of the buildings was limited to
the potential of natural materials. By 1900,
with the Industrial Revolution in full swing,
world production was 40 million tons, almost
50 times more, compared with 825,000 tons of
production, in the 18th century. [3]
Prior to the introduction of cast iron, the
architecture was based on compressive
strength for the construction of high-rise
buildings. Even large structures such as the

Fig. 3 - Metal Bridge Fifth of Forth (1889).

Fig. 4 - Building in Brussels, Metal frame detail (Victor
Horta, 1906).

Fig. 5 - Metal construction detail in Moschato
Rairway Station in Athens (1890).

Chartres cathedral or the Parthenon were
essentially bunches of stones. Architects,
despite seeing some of the potential of new
materials, continued to build buildings in the
usual way of building.[1]-[3]
The explosion in the development of iron and
steel constructions was originally created by
the promotion of the railways, as bridges for
connecting canyons and rivers were also
required. In addition, trains needed depots and
storage sheds, in addition to bridges and rails,
to reach their destination. These sheds were
built on a large scale and of sufficient height to
accommodate several wagons, with the height
typically functioning as ventilation, so that
smoke and fumes are scattered.[1]-[5]
Since the iron and steel capacities in the
constructions were enormous, it was natural
to extend the use of this material also to the
fabrication of the bearing body of the factories.
Thus, the first metal frame factory was built in
1796-97 in Shrewsbury, England, and very
quickly followed a cotton-producing mill,
seven-storey with columns and cast iron
ceiling beams.[5]

The effects of the Industrial Revolution’s
new materials in architecture
Iron, an ancient material, becomes important
as a building material at the end of the
eighteenth century, coinciding with the
beginning of the industrial revolution. Then
begins its connection, with the architecture of
constructions. The first applications concerned
non-structural (i.e. non-load-bearing)
constructions, such as decorative facade
elements, rosettes, railings, etc. still in
buildings in different cities in Europe. The
material was blast furnace iron and mainly
cast iron, hard, brittle and fragile but with high
compressive strength. [2]-[6]
That is why, when it was a bearing, it was
mainly used in columns and special sections
such as: nodules, capitals, etc., some of them
quite elaborate. The general use of iron as a
structural material in the architecture of the
works begins in 1779 with the arched bridge,
Ironbridge in Britain (fig.13), 33m open,
entirely of cast iron. On this bridge is
interesting the elaborate details of both
members and connections. [2]-[6]
The limited capabilities of the material did not
prevent architects and engineers from creating
impressive works across Europe. Many of
these have been a milestone in the history of
architecture. Thus, the new materials were
applied to a variety of architectural designs,
such as Crystal Palace (fig.1) in London, an
impressive historical example built in 1851 by
Joseph Paxton. It is a Victorian-type Exhibition
Building, made of iron and glass, with a surface
of 71500 m2, made of pre-fabricated iron
elements, in a 4-foot module.[1]-[2]
Also in the 1850s, 1860s and 1870s, cast iron
was used to decorate the facades of buildings,
especially in the Soho area in New York.
Buildings such as Galleria Vittorio Emmanuelle
(1865) in Milan, an internal market and the
National Library in Paris, used iron as an
interior building and decorative element. In
1889, Gustav Eifel built the Eifel tower for the
Paris international exhibition, which was
initially the target of harsh criticism and today
the Paris symbol.[1]-[3]
It should be noted that during the period of
the Industrial Revolution in Europe, and
especially in Britain and France, iron was the
basic material for the construction of railway
stations, factories, warehouses, bridges, and

works built to upgrade city centers and
improving the lives of residents. All of these
ironworks of the nineteenth and early
twentieth centuries resulted in adorning
European cities and testifying to the history of
iron architecture.[7]
The first samples of metal constructions in
Greece were, during the period 1857-1862, the
circular metal gasholders, which were part of
the gas storage tanks, at the Athens Gasworks
place. In particular, the first and largest
gasholder carried a wide variety of decorative
elements from the latter, where the metal
construction served exclusively for operational
purposes. (fig.6).[8]
In 1927, the Saint George’s Power Plant was
built in Keratsini (fig.7), near the port of
Piraeus, the first industrial building in Greece,
using entirely metallic frame because of the
huge dimensions of mechanical equipment,
both the turbine house and the boiler house. In
fact, the metal frame of this building was
constructed according to a study by the Sir Wm
Arrol & Co Ltd technical office in Glasgow, the
same office that studied and built at the same
time the metal frame of the Battersea Power
Plant in London.[8]
Junctions’ importance in metal
constructions
In terms of connections, the first construction
works, civil engineering with hardware, iron
and later steel had a characteristic. They
contained a large number of poles, which were
the only means of connecting the plates to
each other. The poles were placed in
incandescent state, in pre-opened holes and by
forging, manual or mechanical, a head was
formed. With the cooling of the spike, the
desired tightening and permanent connection
of the plates was achieved.[2]
As a result of this process the surfaces of the
structures were scattered from the heads of
the poles. (fig.4,5) Both in ordinary works and
large scale projects, or great scale projects,
with a huge number of segments and hence
connections, the technology at that time was
able to respond to the architectures
requirements. Excellent example of a major
project, with entirely riveted joint of the plates
is the Firth of Forth Railway Bridge (fig.2,3), to
the River Clyde in Scotland. [1]-[2]

Fig. 6 - Athens’s Gasworks main Gashoder (1860).
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Fig. 7 - Metal frame under construction in Saint George’s Power plant in Keratsini, Pireaus, Greece (1927).

The Second World War was the catalyst for
frenzied research in all technological fields to
meet the huge industrial production needs in
both camps. At the same time the rapid growth
of welds, whether shipbuilding (Liberty) or
other steel, industrial and structural
constructions is part of the process. [2]
The development of welding technique has
contributed greatly to the rebuilding of
damaged Europe, to buildings and especially to
bridges, while developing advanced methods
of calculation. Thus, technology is preceded,
because it has a technique that allows it to link
the plates in a fast, elegant and economical
way, while giving new possibilities to the
architecture of constructions. [2]
In the post-war years, high-strength bolts
appeared on the market, which, unlike the

Fig. 8 - Hongkong Bank (N. Foster, 1986).
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common ones, could be pre-stretched and
therefore created connections not only of
increased strength but also of increased
stiffness capable of receiving dynamic stresses.
Thus, new connectivity options have been
created for carriers such as pylons, webs, and,
of course, bridges. [2]-[5]
Contemporary steel constructions
Until a few decades ago, the available steel
products have been for many years, the
standard shaped iron sections (I, IPB, IPE,
HEA, HEB, C, U, etc.) and plates, with which
constructed the majority of metal buildings
and bridges, around the world. The basic
characteristics of these steel products (shape,
dimensions, mechanical properties) combined
with the joining techniques (welding, common
screws and high strength bolts) determined
the possibilities of satisfying each
architectural requirement. With this variety of
cross sections, bold and inspired architects
and engineers have created great metal
projects. Some of famous metal projects are
mentioned indicatively, such as the
skyscrapers complex for family flats at Lake
Shore, Chicago 1948, designed by the architect
Mies van de Rohe, the TD Center six skyscraper
complex in Toronto, 1963-1967, also designed
by the same architect, with its distinctive Hbeams in black colour and John Hancock Tower
Chicago (Skidmore, Owings, Merill
1965-1970), an one hundreds (100) floor
building (fig.12). [4]-[9]
In recent decades, industry marketed a wide
variety of closed circular, square and
rectangular hollow sections, known as tubular
steel beams, giving a major impetus to the
satisfaction of architectural requirements. The
advantages of the above cross sections,
combined with other steel products, have been
exploited by gifted architects who have created
pioneering high-tech metal constructions
(known as high-tech architecture), like The
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Pompidou Center in Paris (Fig. 9), where, apart
from the truly imaginative use of circular
hollow sections, a range of other steel
components such as joints, tractors, hangers
have been used with an imaginative creative.
[2]-[7]
It is worth mentioning to the British high-tech
school and its famous representatives like
Richard Rogers (fig.9,10), Norman Foster (fig.
8,11), Nicolas Grimshaw, etc., which their
works literally take off steel with a huge
variety of embedded technologically advanced
steel products such as changeable crosssection beams , beams with holes in their
trunk, tubular sections, tractors, impressive
joints, etc.[7]-[10]-[11]
Steel has long been a standby material, for
architectural framework, but when it’s
recognized for its innate beauty as well as its
structural integrity, the results can be aweinspiring. Revered architects such as Zaha
Hadid, Frank Gehry, and Moshe Safdie, to name
a few, have challenged the idea of using steel
merely to construct a building’s skeleton and
instead having created, innovative and
surprisingly fluid structures, that allow the
material to take center stage. What’s more,
many modern architects are experimenting
with the aesthetics of steel, from cultivating
rust for an aged patina to polishing for a high
shine to bronzing for a warmer finish. Some of
the buildings not only capture the beauty of
steel but demonstrate the metal’s versatility
and seamless integration with glass, stone, and
other materials more frequently used for
façades.[12]
The stainless-steel exterior of Frank Gehry’s
Walt Disney Concert Hall in Los Angeles (fig.
14) has a visually soft appearance that
complements the building’s billowing, sail-like
design. In one fluid curve, Zaha Hadid’s
Investcorp Building (fig.15) forms a visible
bond between two buildings at Oxford
University’s St. Antony’s College. While the
building is a bold departure from the
surrounding architecture, Hadid matched the
scale of the adjacent buildings, creating a
connection between the disparate structures—
from a 19th-century rectory to a 1970
Brutalist construction. Part of the school’s
Middle East Center, the structure features a
library, class space, and offices, not to mention
a cool stainless-steel façade. Moshe Safdie’s
Kauffman Center for the Performing Arts in
Kansas City, Missouri, (fig.16) boasts ribs clad
in bead-blasted stainless steel. The sides of
each rib are concrete, while the rear of the
building is glass. The Thames Barrier, a system
of ten steel gates designed to prevent flooding
in London, was designed by the engineering
firm Rendel, Palmer and Tritton. Aside from
the gates’ obvious benefits, their fin-like
structures and reflective properties make them
feel like natural additions to the river.(fig.17)
[12]
Conclusion
Concluding, the biggest impact of the
Industrial Revolution on 19th cent
architecture, was the mass-production of iron
and later the steel, in quantities where it
became an economically plausible, building

SOURCES OF IMAGES
Fig.01.:https://www.archdaily.com/397949/adclassic-the-crystal-palace-joseph-paxton/
51d57946b3fc4b5834000231-ad-classic-the-crystalpalace-joseph
Fig.02.:https://clipartxtras.com/download/
aeed318cef 7b82ef56ef9cf0e2844343c82d2397.html
Fig.03.:https://www.mediastorehouse.com/
worldinprint/forth-rail-bridge-firth-forth-southqueensferry-7895679.html
Fig.04,05,10.:http://www.metalkat.gr/index.php?
option=com_content&view=article&id=221%3A-------251-2009&catid=71&Itemid=66
Fig.06,07.: Cheirchanteri, Georgia, Power Plants’ first
buildings during the period 1889-1940/50: founding
factors and planning, Thesis project NTUA,
Department of Architectural Engineering (supervisor:
Maistrou Eleni), Athens, Greece,2014.
Fig.08:https://www.sciencesource.com/CS.aspx?
VP3=LoginRegistration&L=True&R=False
Fig.09:https://www.france-voyage.com/
activities/leisure-paris-103096.htm
Fig.11:https://gr.pinterest.com/pin/
548102217123515244/?lp=true
Fig.12:https://www.sciencesource.com/CS.aspx?
VP3=LoginRegistration&L=True&R=False
Fig.13: https://en.wikipedia.org/wiki/
The_Iron_Bridge
Fig.14, 15, 16, 17:
https://www.architecturaldigest.com/gallery/steelbuildings/all

Fig. 9 - Pombidou Center Paris (R. Rogers, and R. Piano, 1976).

REFERENCES

Fig. 10 - Pombidou Center Paris, Junction detail (R.
Rogers, and R. Piano, 1976).

material (as opposed a limited material for
weapons and tools). Mass-produced,
homogenous materials from the factory made
the practice of construction more of an
exercise in following elaborate plans to put
pieces together than looking at an architects'
concept and figuring out how to build it in the
field. This streamlining of the construction
process, guided architects to design more
ambitious buildings for their clients, and it
made construction faster and safer. Especially,
this magical material, steel, was a game
changer in architecture.
It's hard to overstate the importance of it in
modern life. Only plastics and silicon since the
Industrial Revolution can be said to rival it, in
importance to contemporary civilization. It is
argued that modern architecture is the
architecture of freedom and steel, its
backbone. The development of technology
both in terms of design and construction, along
with human imagination and creativity in the
field of architecture are the factors that will
continue to contribute, to the further
development of steel structures.

[1] Building Design/Architecture - The Industrial
Revolution—new Materials, http://
science.jrank.org/pages/1073/Building-DesignArchitecture-Industrial-Revolution-newmaterials.html
[2] Karamanos Antonios, Steel constructions and
architecture,
http://www.metalkat.gr/index.php?
option=com_content&view=article&id=221%3A-------251-2009&catid=71&Itemid=66
[3] Antoinette J. Lee, Cast Iron Architecture, http://
philadelphiaencyclopedia.org/archive/cast-ironarchitecture/
[4] History of Art: http://ebooks.edu.gr/modules/
ebook/show.php/DSGL-C111/62/475,1796/
[5] Innovations in 19th century:https://
repository.kallipos.gr/bitstream/
11419/3546/1/02_chapter_05.pdf
[6] The impact of the Industrial Revolution on
nineteenth century architecture: https://
www.quora.com/What-is-impact-of-theIndustrial-Revolution-on-nineteenth-centuryarchitecture
[7] Steiner F.H. «The Iron Pioneers», The
Architectural Review 1961, 130/773
[8] Cheirchanteri, Georgia, Power Plants’ first
buildings during the period 1889-1940/50:
founding factors and planning, Thesis project
NTUA, Department of Architectural Engineering
(supervisor: Maistrou Eleni), Athens, Greece,
2014.
[9] Kapagiannidis K., From Renaissance to High-tech
Architecture:
https://www.greekarchitects.gr/site_parts/
doc_files/132.14.09.pdf
[10] White, Norval &Willensky, Elliot with Leadon,
Fran, “AIA Guide to New York City”, Oxford
University Press, New York, 2010
[11] Weingarden, Lauren S, “Louis H. Sullivan: The
Banks”, MIT Press, 1987
[12] Steel buildings: https://
www.architecturaldigest.com/gallery/steelbuildings/all

ΣΊΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΧΆΛΥΒΑΣ: ΤΑ ΝΈΑ ΥΛΙΚΆ ΤΗΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΉΣ ΕΠΑΝΆΣΤΑΣΗΣ ΩΣ ΈΝΑ
ΠΑΙΧΝΊΔΙ ΑΛΛΑΓΉΣ ΣΤΗΝ ΕΞΈΛΙΞΗ ΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΉΣ
Περίληψη
Η περίοδος από το 1840-1870 περίπου
χαρακτηρίζεται από την τεχνολογική έκρηξη,
τη βιομηχανική επανάσταση, την εφεύρεση της
φωτογραφίας, τη χρήση του τηλέγραφου και
κάθε είδους εφευρέσεις και ανακαλύψεις. Στην
αρχιτεκτονική γινόταν όλο και πιο έντονη η
πεποίθηση ότι μόνο με τις καινούργιες
κατασκευαστικές τεχνολογίες θα επιτευχθεί η
δυναμική δημιουργία του χώρου, που

Fig. 11 - Renault Center (N. Foster, 1983).
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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.[1]-[2]
Η εξέλιξη των κατασκευών από χάλυβα
συνδέεται στενά και μάλιστα αμφίδρομα με την
εξέλιξη της αρχιτεκτονικής από τη βιομηχανική
επανάσταση μέχρι σήμερα. 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 για
την ανάπτυξη της τεχνολογίας και την επιλογή
του χάλυβα ως βασικού δομικού υλικού για
παρόμοια έργα.[2]

Fig. 12 - John Hancock Building, Chicago (Skidmore,
Owings, Merill 1965-1970)

Fig. 13 - Ironbridge in Shrophire, England (1779).

αντικατοπτρίζει την ευαισθησία και το ρυθμό
της μοντέρνας κοινωνίας. Αρχιτέκτονες και
μηχανικοί άρχισαν να αναζητούν κοινά σημεία
ανάμεσα στην επιστήμη των κατασκευών και
την εξέλιξη των αρχιτεκτονικών μορφών.
Τα νέα υλικά, σίδηρος και χάλυβας, συνδέονται
στενά και μάλιστα αμφίδρομα με την εξέλιξη
της αρχιτεκτονικής από τη βιομηχανική
επανάσταση μέχρι σήμερα. Η παρούσα μελέτη
εξετάζει την ανωτέρω αμφίδρομη σχέση των
κατασκευών από χάλυβα και αρχιτεκτονικής
μέσω συγκεκριμένων χαρακτηριστικών
παραδειγμάτων. Είναι γεγονός ότι η καινοτομία
των νέων υλικών της βιομηχανικής
επανάστασης δημιούργησε νέες μορφές και
τάσεις στην αρχιτεκτονική των έργων. την
ευαισθησία και το ρυθμό της μοντέρνας
κοινωνίας. Αρχιτέκτονες και μηχανικοί άρχισαν
να αναζητούν κοινά σημεία ανάμεσα στην
επιστήμη των κατασκευών και την εξέλιξη των
αρχιτεκτονικών μορφών.
Λέξεις κλειδιά: Σίδηρος, Χάλυβας, Βιομηχανική
επανάσταση, Μεταλλικές κατασκευές,
Αρχιτεκτονική high-tech, Μοντέρνα
Αρχιτεκτονική
Εισαγωγή
Ως γνωστόν η αρχιτεκτονική κάθε εποχής
χαρακτηρίζεται από τα διαθέσιμα φυσικά και
τεχνητά υλικά τα οποία χρησιμοποιεί και με τα
οποία εκφράζεται. Έτσι, στην ιστορία της
αρχιτεκτονικής μέσα από το πέρασμα των
αιώνων, ανάλογα με την εποχή
χρησιμοποιούνται ως βασικά κατασκευαστικά
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Η ιστορία των νέων υλικών, σιδήρου και
χάλυβα και η βιομηχανία των κατασκευών
Η εξέλιξη των κατασκευών από χάλυβα
συνδέεται στενά και μάλιστα αμφίδρομα με την
εξέλιξη της αρχιτεκτονικής από τη βιομηχανική
επανάσταση μέχρι σήμερα. 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 για
την ανάπτυξη της τεχνολογίας και την επιλογή
του χάλυβα ως βασικού δομικού υλικού για
παρόμοια έργα.[1]-[3]-[4]
Παρόλο που το μέταλλο έχει χρησιμοποιηθεί
από καιρό στην αρχιτεκτονική, λίγο πριν από τη
δεύτερη Βιομηχανική Επανάσταση κατέστη
δυνατή η κατασκευή δομικών πλαισίων
σιδήρου και χάλυβα. Μέχρι τότε το μέταλλο
ήταν κρυμμένο μέσα στα κτίρια, όπως για
παράδειγμα σε μικρές ράβδους που
συγκρατούσαν τις τεράστιες πέτρες ελληνικών
και ρωμαϊκών μνημείων. Ισχυρό και ανθεκτικό,
αλλά ,δύσκολο να παραχθεί σε μεγάλη κλίμακα,
το μέταλλο έχει διατηρήσει μια κρυμμένη
δομική ταυτότητα σε όλη την αρχιτεκτονική
ιστορία.[1]
Το 1800, επειδή τα μέταλλα δεν ήταν διαθέσιμα
σε επαρκή και σταθερή ποιότητα
χρησιμοποιούνταν ως διακοσμητικά στοιχεία,
οπότε η κατασκευή των κτιρίων περιορίστηκε
στις δυνατότητες των φυσικών υλικών. Μέχρι
το 1900, με την Βιομηχανική Επανάσταση σε
πλήρη εξέλιξη, η παγκόσμια παραγωγή
ανερχόταν σε 40 εκατομμύρια τόνους, σχεδόν
50 φορές περισσότερο, σε σύγκριση με την
παραγωγή του δέκατου όγδοου αιώνα που ήταν
825.000 τόνοι.[3]
Πριν από την εισαγωγή του χυτοσίδηρου, η
αρχιτεκτονική βασίστηκε στην αντοχή σε θλίψη
για την κατασκευή κτιρίων με μεγάλο ύψος.
Ακόμη και μεγάλες κατασκευές όπως ο
καθεδρικός ναός του Chartres ή ο Παρθενώνας
ήταν ουσιαστικά σωροί από πέτρες. Οι
αρχιτέκτονες, παρόλο που είδαν μερικές από
τις δυνατότητες των νέων υλικών, συνέχισαν
να κατασκευάζουν κτίρια με το συνηθισμένο
τρόπο δόμησης.[1]-[3]
Η έκρηξη στην ανάπτυξη κατασκευών από
σίδηρο και χάλυβα δημιουργήθηκε αρχικά από
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την προώθηση των σιδηροδρόμων, καθώς
απαιτούνταν και γέφυρες για την σύνδεση
φαραγγιών και ποταμών. Επιπλέον, οι
αμαξοστοιχίες χρειάζονταν αμαξοστάσια και
υπόστεγα φύλαξης, εκτός από τις γέφυρες και
τις σιδηροτροχιές, για να φτάσουν στον
προορισμό τους. Αυτά τα υπόστεγα ήταν πολύ
μεγάλης κλίμακας ώστε να περικλείουν αρκετά
βαγόνια και με αρκετά μεγάλο ύψος, ώστε να
μπορούν να διασκορπίζονται ο καπνός και οι
αναθυμιάσεις. [1]-[5]
Επειδή οι δυνατότητες του σιδήρου και του
χάλυβα στις κατασκευές ήταν τεράστιες, ήταν
φυσικό να επεκταθεί η χρήση του υλικού αυτού
και στην κατασκευή του φέροντος οργανισμού
των εργοστασίων. Έτσι, το πρώτο εργοστάσιο
με μεταλλικό σκελετό χτίστηκε το 1796-97 στο
Shrewsbury της Αγγλίας και πολύ γρήγορα
ακολούθησε ένας μύλος παραγωγής βαμβακιού
επτά ορόφων με κίονες και δοκούς οροφής από
χυτοσίδηρο.[5]
Οι επιδράσεις των νέων υλικών της
βιομηχανικής επανάστασης στην αρχιτεκτονική
Ο σίδηρος, το πανάρχαιο αυτό υλικό, αποκτά
σπουδαιότητα ως κατασκευαστικό υλικό κατά
τοτέλος του δέκατου όγδοου αιώνα
συμπίπτοντας με την απαρχή της βιομηχανικής
επανάστασης. Τότε αρχίζει η σύνδεσή του με
την αρχιτεκτονική των έργων. Οι πρώτες
εφαρμογές αφορούσαν μυ δομικές (δηλαδή μη
φέρουσες) κατασκευές, όπως διακοσμητικά
στοιχεία προσόψεων, ροζέτες, κιγκλιδώματα
κλπ. που υπάρχουν ακόμη σε κτίρια στις
διάφορες πόλεις της Ευρώπης. Το υλικό ήταν
σίδηρος υψικαμίνων και κυρίως χυτοσίδηρος,
υλικό σκληρό, ψαθυρό και εύθραυστο αλλά με
μεγάλη αντοχή σε θλίψη. Γι αυτό όταν
επρόκειτο για φέροντα στοιχεία
χρησιμοποιείτο κυρίως σε υποστυλώματα και
ειδικά τεμάχια όπως κομβοελάσματα,
κιονόκρανα κλπ., μερικά από αυτά αρκετά
περίτεχνα.[2]-[6]
Η γενική χρήση του σιδήρου ως δομικού
υλικού στην αρχιτεκτονική των έργων αρχίζει
ουσιαστικά το 1779 με την τοξωτή γέφυρα
Ironbridge (fig.13) στη Βρετανία ανοίγματος 33
μ., εξ ολοκλήρου από χυτοσίδηρο Στη γέφυρα
αυτή είναι ενδιαφέρουσες οι περίτεχνες
λεπτομέρειες τόσο των μελών όσο και των
συνδέσεων. Οι περιορισμένες όμως
δυνατότητες του υλικού δεν εμπόδισαν τους
αρχιτέκτονες και τους μηχανικούς να
δημιουργήσουν έργα εντυπωσιακά σε όλη την
Ευρώπη, πολλά από τα οποία έχουν μείνει
ορόσημα στην ιστορία της αρχιτεκτονικής.[2][6]
Έτσι, τα νέα υλικά εφαρμόστηκαν σε μια
ποικιλία αρχιτεκτονικών έργων όπως είναι το
Crystal Palace (fig.1) στο Λονδίνο, ένα
εντυπωσιακό ιστορικό παράδειγμα που
κατασκευάστηκε το 1851από τον Joseph
Paxton. Πρόκειται για ένα Βικτωριανού τύπου
κτίριο Εκθέσεων από σίδηρο και γυαλί,
επιφανείας 71500 μ2, με σύστημα κατασκευής
από προκατασκευασμένα στοιχεία σιδήρου σε
module 4 ποδών.[1]-[2]
Επίσης στις δεκαετίες 1850,1860 και 1870 ο
χυτοσίδηρος χρησιμοποιήθηκε στην
διακόσμηση των όψεων των κτιρίων,
ειδικότερα στην περιοχή του Soho στη Νέα
Υόρκη. Κτίρια όπως η Galleria Vittorio Emanuele
(1865 ) στο Μιλάνο, μια εσωτερική αγορά και η
Εθνική Βιβλιοθήκη στο Παρίσι, χρησιμοποίησαν
το σίδηρο ως εσωτερικό κατασκευαστικό και
διακοσμητικό στοιχείο. Το 1889, ο Gustav Eifel
κατασκεύασε τον πύργο του Eifel για τη διεθνή
έκθεση του Παρισιού, ο οποίος ήταν αρχικά

Fig. 14 - The stainless-steel exterior of Frank Gehry’s
Walt Disney Concert Hall in Los Angeles

Fig. 15 - Zaha Hadid’s Investcorp Building at Oxford
University’s St. Antony’s College.

Fig. 16 - Athens’s Gasworks main Gashoder (1860).

Fig. 17 - The Thames Barrier, a system of ten steel gates
designed by the engineering firm Rendel, Palmer and
Tritton.

στόχος σκληρής κριτικής και σήμερα το
σύμβολο του Παρισιού. [1]-[3]
Πρέπει να σημειωθεί, ότι την περίοδο της
Βιομηχανικής Επανάστασης στην Ευρώπη, και
κυρίως σε Βρετανία και Γαλλία, ο σίδηρος
αποτελούσε το βασικό υλικό για την κατασκευή
σιδηροδρομικών σταθμών, εργοστασίων,
αποθηκών, γεφυρών, αλλά και έργων που
κατασκευάστηκαν για την αναβάθμιση των
κέντρων των πόλεων και τη βελτίωση της ζωής
των κατοίκων. Όλες αυτές οι σιδερένιες
κατασκευές του δέκατου ένατου και των

αρχών του εικοστού αιώνα, είχαν σαν
αποτέλεσμα να κοσμούν τις Ευρωπαϊκές πόλεις
και να μαρτυρούν την ιστορία της
αρχιτεκτονικής του σιδήρου.[7]
Τα πρώτα δείγματα μεταλλικών κατασκευών
στην Ελλάδα ήταν κατά την περίοδο 1857-1862,
τα κυκλικά μεταλλικά αεριοφυλάκια, που
πλαισίωναν τις δεξαμενές φύλαξης αερίου, στο
εργοστάσιο παραγωγής αεριόφωτος στην
Αθήνα. Ειδικότερα, το πρώτο και μεγαλύτερο
αεριοφυλάκιο (fig.6) έφερε μεγάλη ποικιλία
διακοσμητικών στοιχείων από τα
μεταγενέστερα αυτού, όπου η μεταλλική
κατασκευή εξυπηρετούσε αποκλειστικά
λειτουργικούς σκοπούς. [8]
Επίσης, το 1927 κατασκευάζεται ο ΑΗΣ Αγίου
Γεωργίου Κερατσινίου (fig.7), το πρώτο
βιομηχανικό κτίριο στην Ελλάδα με χρήση εξ’
ολοκλήρου μεταλλικού σκελετού λόγω του
τεραστίων διαστάσεων μηχανολογικού
εξοπλισμού, τόσο του μηχανοστασίου, όσο και
του λεβητοστασίου. Μάλιστα, ο μεταλλικός
σκελετός του εργοστασίου κατασκευάστηκε
σύμφωνα με μελέτη του τεχνικού γραφείου Sir
Wm Arrol & Co Ltd, στη Γλασκώβη, το ίδιο
γραφείο που μελέτησε και κατασκεύασε την
ίδια εποχή το μεταλλικό σκελετό του
ατμοηλεκτρικού σταθμού Battersea στο
Λονδίνο. [8]
Η σπουδαιότητα των συνδέσμων στις
μεταλλικές κατασκευές
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 οπές και με σφυρηλάτηση,
χειρονακτική ή μηχανική, διαμορφωνόταν
κεφαλή. Με την ψύξη του ήλου επιτυγχανόταν
η επιθυμητή σύσφιγξη και η μόνιμη σύνδεση
των ελασμάτων. [2]
Το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας ήταν οι
επιφάνειες των κατασκευών να είναι
διάσπαρτες από τις κεφαλές των ήλων (fig.4,5).
Τόσο 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.
Εξαιρετικό παράδειγμα μεγάλου έργου, με
ηλωτές εξ ολοκλήρου συνδέσεις των
ελασμάτων, αποτελεί η σιδηροδρομική γέφυρα
Firth of Forth (fig.2,3) στον ποταμό Clyde της
Σκωτίας. [1]-[2]
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 επίγειες κατασκευές από
χάλυβα, βιομηχανικές και δομικές. Η ανάπτυξη
της τεχνικής των συγκολλήσεων συνέβαλε τα
μέγιστα στην ανοικοδόμηση της
κατεστραμμένης Ευρώπης σε κτίρια και κυρίως
σε γέφυρες, με την παράλληλη ανάπτυξη
προχωρημένων μεθόδων υπολογισμού. Έτσι, η
τεχνολογία προηγείται γιατί διαθέτει μία
τεχνική που της επιτρέπει να συνδέει τα
ελάσματα με τρόπο γρήγορο, κομψό και
οικονομικό, δίνοντας παράλληλα νέες
δυνατότητες στην αρχιτεκτονική των έργων.[2]
Στα μεταπολεμικά χρόνια εμφανίστηκαν στην
αγορά οι κοχλίες υψηλής αντοχής, οι οποίοι σε
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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. Έτσι
δημιουργήθηκαν νέες δυνατότητες συνδέσεων
για φορείς όπως οι πυλώνες, οι ιστοί και
φυσικά οι γέφυρες.[2]-[5]
Σύγχρονες μεταλλικές κατασκευές
Μέχρι πριν από λίγες δεκαετίες, τα διαθέσιμα
προϊόντα χάλυβα είναι εδώ και πολλά χρόνια,
τα τυποποιημένα σίδερα (I, IPB, IPE, HEA, HEB,
C, U, κλπ.) και τα επίπεδα ελάσματα τα οποία
κατασκεύασαν το μεγαλύτερο μέρος των
μεταλλικών κτιρίων και γεφυρών, σε όλο τον
κόσμο. Τα βασικά χαρακτηριστικά αυτών των
προϊόντων χάλυβα (σχήμα, διαστάσεις,
μηχανικές ιδιότητες) σε συνδυασμό με τις
τεχνικές σύνδεσης (συγκόλληση, κοινοί
κοχλίες και κοχλίες υψηλής αντοχής)
καθόρισαν τις δυνατότητες ικανοποίησης κάθε
αρχιτεκτονικής απαίτησης. Με αυτή την
ποικιλία διατομών, οι τολμηροί και
εμπνευσμένοι αρχιτέκτονες και μηχανικοί
δημιούργησαν εξαιρετικά έργα. Αναφέρονται
ενδεικτικά, το συγκρότημα ουρανοξυστών για
οικογενειακά διαμερίσματα στη λίμνη Shore
του Σικάγο 1948, σχεδιασμένο από τον
αρχιτέκτονα Mies van de Rohe, το συγκρότημα
TD Center, έξι ουρανοξύστες στο Τορόντο,
1963-1967, του ιδίου αρχιτέκτονα, με τις
χαρακτηριστικές χαλύβδινες δοκούς Η σε
μαύρο χρώμα, και το John Hancock Tower
Chicago (Skidmore, Owings, Merill 1965-1970),
ένα κτίριο εκατό (100) ορόφους. (fig.12).[4]-[9]
Τις τελευταίες δεκαετίες, η βιομηχανία
διέθεσε μεγάλη ποικιλία κλειστών κυκλικών,
τετράγωνων και ορθογώνιων κοίλων τμημάτων,
γνωστοί ως κοιλοδοκοί, δίνοντας μια
σημαντική ώθηση στην ικανοποίηση των
αρχιτεκτονικών απαιτήσεων. Τα
πλεονεκτήματα των παραπάνω διατομών, σε
συνδυασμό με άλλα προϊόντα χάλυβα,
αξιοποιήθηκαν από ταλαντούχους
αρχιτέκτονες που έχουν δημιουργήσει
πρωτοποριακές μεταλλικές κατασκευές
υψηλής τεχνολογίας (high-tech), όπως το
Κέντρο Pompidou στο Παρίσι (fig. 9) όπου,
εκτός από την πραγματικά φαντασμαγορική
χρήση κυκλικών κοίλων διατομών,
χρησιμοποιήθηκε με δημιουργική φαντασία και
μία σειρά άλλων χαλύβδινων εξαρτημάτων
όπως αρθρώσεις, ελκυστήρες, αναρτήρες κλπ.
[2]-[7]
Αξίζει να αναφερθεί η Βρετανική σχολή hightech και οι διάσημοι εκπροσώποί της, όπως ο
Richard Rogers (fig.9,10), ο Norman Foster (fig.8,11),
ο Nicolas Grimshaw κλπ, τα έργα των οποίων
απογειώνονται κυριολεκτικά, έργα με τεράστια
ποικιλία ενσωματωμένων τεχνολογικά
προηγμένων χαλυβουργικών προϊόντων, όπως
δοκών μεταβλητής διατομής, δοκών με
ανοίγματα στον κορμό, σωληνωτών διατομών,
ελκυστήρων, εντυπωσιακών αρθρώσεων, κοκ.
[7]-[10]-[11]
Ο χάλυβας είναι από καιρό βασικό υλικό, για
αρχιτεκτονικό πλαίσιο, αλλά όταν
αναγνωρίζεται για την έμφυτη ομορφιά του,
καθώς και για τη δομική του ακεραιότητα, τα
αποτελέσματα μπορεί να είναι ενθουσιώδη. Οι
διάσημοι αρχιτέκτονες όπως η Zaha Hadid, ο
Frank Gehry και ο Moshe Safdie, για να
αναφέρουμε μερικούς, αμφισβήτησαν την ιδέα
της χρήσης χάλυβα απλώς για να
κατασκευάσουν ένα σκελετό ενός κτιρίου
δημιουργώντας καινοτόμες και εκπληκτικά
ρευστές δομές. Επιπλέον, πολλοί σύγχρονοι
αρχιτέκτονες πειραματίζονται με την αισθητική
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του χάλυβα, από την "καλλιέργεια" σκουριάς
για μια παλαιά πατίνα, για να γυαλίζει, για μια
υψηλή λάμψη στο bronzing για ένα θερμότερο
φινίρισμα. Μερικά από τα κτίρια όχι μόνο
καταγράφουν την ομορφιά του χάλυβα αλλά
αποδεικνύουν την ευελιξία του μετάλλου και
την ομαλή ενσωμάτωση με γυαλί, πέτρα και
άλλα υλικά που χρησιμοποιούνται συχνότερα
για προσόψεις.[12]
Το εξωτερικό του συναυλιακού κέντρου Walt
Disney του Frank Gehry από ανοξείδωτο χάλυβα
στο Λος Άντζελες (fig.14), έχει οπτική "ομαλή"
εμφάνιση που συμπληρώνει τον κυματισμό του
κτιρίου, το οποίο έχει σχεδιαστεί να μοιάζει με
ιστιοφόρο. Σε μια καμπύλη ρευστού, το κτίριο
Investcorp της Zaha Hadid αποτελεί έναν ορατό
δεσμό μεταξύ δύο κτιρίων στο Κολλέγιο St.
Antony του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης (fig.
15) Ενώ το κτίριο είναι μια τολμηρή απογείωση
από την περιβάλλουσα αρχιτεκτονική, η Hadid
το ταιριάζει με την κλίμακα των παρακείμενων
κτιρίων, δημιουργώντας μια σύνδεση μεταξύ
των ανόμοιων κατασκευών - από έναν κτίριο
του 19ου αιώνα σε μία μπρουταλιστική
κατασκευαστή του 1970. Μέρος του κέντροανατολικού τμήματος της σχολής, το κτίριο
διαθέτει βιβλιοθήκη, τάξεις, γραφεία, με
αποκορύφωμα, μια ψυχρή επένδυση από
ανοξείδωτο χάλυβα. [12]
Το Κέντρο Καλών Τεχνών Kauffman του Moshe
Safdie στο Κάνσας Σίτι, Μιζούρι, (fig.16)
διαθέτει επιφάνειες επενδεδυμένες με
ανοξείδωτο ατσάλι. Οι επιφάνειες κάθε
πλευράς είναι από σκυρόδεμα, ενώ το πίσω
μέρος του κτιρίου είναι από γυαλί. Το Thames
Barrier, (fig.17) ένα σύστημα δέκα χαλύβδινων
πυλών που σχεδιάστηκε για να αποτρέπει τις
πλημμύρες στο Λονδίνο, από την εταιρεία
μηχανικών Rendel, Palmer και Tritton. Εκτός από
τα προφανή οφέλη των πυλών, οι
κατασκευαστικές τους και αντανακλαστικές
ιδιότητες, τους δίνουν την εντύπωση ότι είναι
φυσικές προσθήκες στον ποταμό.[12]
Επίλογος
Κλείνοντας, η μεγαλύτερη επίδραση της
βιομηχανικής επανάστασης στην αρχιτεκτονική
του 19ου αι. ήταν η μαζική παραγωγή αρχικά
του σιδήρου και αργότερα του χάλυβα, σε
ποσότητες όπου έγινε ένα οικονομικά πιστευτό
οικοδομικό υλικό (ενώ ήταν ένα περιορισμένο
υλικό για όπλα και εργαλεία). Η κατασκευή,
μέσα από τα ομοιογενή νέα υλικά της μαζικής
παραγωγής ήταν περισσότερο άσκηση
ακολουθώντας τα περίπλοκα σχέδια την
τοποθέτηση των κομματιών μεταξύ τους, παρά
εστίαση στην ιδέα του αρχιτέκτονα και στην
υλοποίησή της. Αυτή η εξομάλυνση της
διαδικασίας κατασκευής, οδήγησε τους
αρχιτέκτονες στην καινοτομία των μεταλλικών
κατασκευών, δίνοντας γρηγορότερες και
ασφαλέστερες λύσεις. Ειδικά, αυτό το μαγικό
υλικό, ο χάλυβας, ήταν ένα παιχνίδι αλλαγής
στην αρχιτεκτονική. Είναι δύσκολο να
υπερδιπλασιαστεί η σημασία του στη σύγχρονη
ζωή. Μόνο τα πλαστικά και το πυρίτιο από τη
Βιομηχανική Επανάσταση μπορεί να λεχθεί ότι
τον ανταγωνίζονται, σε σημασία για τον
σύγχρονο πολιτισμό.
Υποστηρίζεται ότι η μοντέρνα αρχιτεκτονική
είναι η αρχιτεκτονική της ελευθερίας, και ο
χάλυβας η ραχοκοκαλιά της. Η ανάπτυξη της
τεχνολογίας τόσο σε επίπεδο μελέτης όσο και
κατασκευής, μαζί με την ανθρώπινη φαντασία
και δημιουργικότητα στο χώρο της
αρχιτεκτονικής είναι οι παράγοντες που θα
συνεχίσουν να συμβάλουν στην περαιτέρω
ανάπτυξη των κατασκευών από χάλυβα.
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