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ÖZET
Bu çalışmada, düşük alaşımlı-yüksek dayanımlı çelikler grubunda yer alan atmosferik korozyona
dayanıklı çeliklerde panel yüzeyinin, yıllar içerisinde, çevresel koşullar ile etkileşimi ve alaşım
elementlerinin katkısı incelenmektedir. Dış atmosfere açık cephe panelleri açısından, panele estetik
değeri veren pas-patina katmanı, servis ömrü boyunca, tasarım aşamasında tanımlanmış sınırlar
içerisinde kalmalıdır. Sürekli nem, denize yakınlık, ağır sanayi bölgesi gibi agresif şartlar sözkonusu
ise, sürecin kestirimi ve tasarım aşamasında iken önlem alınması gereklidir. En olumsuz koşullarda,
cephede ilerleyen korozyon sürecini geri çevirici / durdurucu önlemler gereklidir. Böylece, panelin
estetik değerindeki kaybın yanısıra, değiştirme maliyet kaybının da engellenmesi amaçlanmaktadır.
Çalışmada ayrıca, İstanbul’daki peyzaj ve yapı cephe uygulamalarının mevcut durumu; elde edilen
çevresel veriler kapsamında değerlendirilmiş, sorunlu olan paneller için çözüm önerileri getirilmiştir.
ANAHTAR KELİMELER: Atmosferik Korozyona Dayanıklı Çelik, WS, Cephe, Panel, Alaşım
elementleri

ABSTRACT
In this study, weathering steel in high-strength low-alloy group, alloying elements and the interaction
mechanism of these elements with environmental conditions are investigated. After panel assemble, the
formation of the pass-patina layer during the service life should remain in the predetermined range of
design stage. Factor such as continuous humidity, chloride ions, heavy industrial region negatively affect
the durability. By precisely understanding the interaction mechanism, it is possible to predicting the
environmental conditions at which corrosion will progress more quickly than expected. Thus, it is
possible to take preventions before applying. Therefore, it is aimed to prevent cost loss as well as loss
in the aesthetic value of the panel. In addition, the present situations of some landscape and building
facade applications in Istanbul are evaluated in conjuction with the environmental conditions by
suggesting solutions for problematic panels.
KEYWORDS: Weathering Steel, WS, Facade, Panel, Alloying elements
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1.Giriş
Doğru tasarımı doğru malzeme belirler ve malzeme tercihi; mekanik büyüklükler, estetik kaygılar,
dayanıklılık, maliyet ve ihtiyaca göre değişebilecek kişisel parametreler göz önünde bulundurularak
gerçekleştirilmelidir. Bina dış kabuğu olan cephe elemanı ve malzemesinin seçim sürecinde, estetik
değer ve maliyetin yanı sıra çevresel ilişki de dikkate alınmalıdır. Burada “dayanıklılık” ölçütü ön plana
gelmektedir, “doğru seçim”’in yanında “doğru uygulama” dikkat edilecek diğer konulardır. Seçim
konusunda, atmosferik korozyona dayanıklı çelikler (Weathering Steel, WS), çevresel koşullar uygun
ise; hizmet ömrü boyunca genellikle bakım gerektirmemesi, farklı uygulama ihtiyaçlarına cevap vermesi
ve yüzeyinde zaman içinde oluşan koyu kahve-turuncu pas-patina tabakasının estetik açıdan yaşayan bir
görünüm sunmasından dolayı mimari çevrede büyük ilgi görmüştür. Bu çalışmada WS çeliklerin
tarihçesi, performans değerleri ve bu değerleri geliştirmek için yapılan araştırmaların sonuçlarına yer
verilmiştir. Ayrıca, İstanbul ve çevresindeki bazı örnekler, bu yapıların bulundukları konum ve
atmosferik verilere göre kısaca değerlendirilmiştir.

2. Atmosferik Korozyona Dayanıklı Çelik Tanımı, Nitelikleri ve Tarihçesi
ASTM A242 veya ASTM A588 standartlarına uygun1 WS çelikler; yüksek mukavemetli (akma
dayanımı  275 MPa) düşük alaşımlı çelik grubunun (High-Strength Low-Alloy Steel, HSLA) bir
üyesidir; Cu, P gibi atmosferik dayanımı arttıran elementler içermektedir. Yalın karbon çeliklerine göre,
4-8 kat daha yüksek atmosferik korozyon dayanımı sözkonusudur. Bunun temel nedeni ise; metal
yüzeyin alaşım elementlerinin atmosferik bileşenler ile reaksiyonu sonucunda, agresif korozif etkilerin
sözkonusu olmadığı şartlar için, yüzeyde korozyona karşı koruyucu işlevi olan sıkı bir oksit tabakası
oluşması, böylece metalin korozyona karşı korunmasıdır.
Çeliğin korozyon dayanımının geliştirilmesi amaçlı ilk deneysel çalışmalarda (1800’ler, Almanya);
düşük oranda Cu ilavesinin, asidik ortamdaki demirin korozyon dayanımını önemli oranda arttırdığı
görülmüştür. 1900’lu yıllarda özellikle Cu ilavesinin, farklı atmosferik şartlarda, demir ve çeliğin
korozyon dayanıklılığına etkisi konusunda A.B.D’de yoğun araştırmalar yürütülmüştür. Saklatwalla,
U.S. Steel ile işbirliği yaptığı deneysel çalışmalar sonucunda, farklı elementlerin alaşımı ile 1926’da
atmosferik korozyona dayanıklı çeliğin ilk patentini almıştır [1]. 1933’de ilk ve en çok bilinen WS çelik,
Cor-Ten®, marka olarak tanıtılmıştır. 1930’larda boyalı olarak silo yapıları, yük vagonları, demiryolları
ve Başkanlık konferans arabalarında; 1948’den itibaren ise tamamen boyasız olarak başarı ile
kullanılmıştır. Malzemenin boyasız kullanımının ardından fark edilen estetik görünüm ve performansı,
inşaat/mimari çevrede yankı bulmuş; Eero Saarinen ve ortakları tarafından tasarlanan John Deere World
Headquarters (A.B.D, 1964), boyasız Cor-Ten® çeliğin mimari açıdan ilk yapısal uygulaması olmuştur
(Resim 1).

Resim 1: John Deere World Headquarters (Moline, IIIinois, A.B.D, 1964) [a-c]
1

ASTM A 242, 1.9 cm-10 cm kalınlıklı levhalar; ASTM A 588 ise, 10-20 cm kalınlıklı olanlar için tanımlanmıştır.
Akma dayanımı 290-344 MPa, kopma dayanımı 434-482 MPa aralığındadır. ASTM A 242 grubu levhalarda
kopma şekildeğiştirmesi min.%18 olmalıdır, ASTM A 588 grubunda ise 10 cm’den daha kalın levhalar için
şekildeğiştirme sınırı tanımlı değildir.
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Günümüzde farklı firmalarca üretilen WS elemanlar (Çizelge 1); cephe, çatı, köprü, konteyner ve kule
kaplamalarının yanısıra, metalik heykel ve peyzaj çalışmalarında da uygulama alanı bulmaktadır, bazı
örnekler Resim 2’de görülmektedir.

(a)
(b)
(c)
Resim 2: a) Restored 19th Century Home (Italy, 2015), b) Administrative Centre Jesenice (Slovenia,
2012), c) Gebr. De Nobel (Netherlands, 2014) [d]

3. Atmosferik Korozyona Dayanıklı Çelikler ve Alaşım Elementleri
Karbon çeliğine toplamda %5’i geçmeyecek oranda, korozyona karşı dayanıklılığı arttırmak üzere
alaşım elementleri (Cu, P, Ni, V, Mn, Si, Cr) katılır. Deneysel araştırmalar sonucunda, kullanılan alaşım
elementleri ve yüzdelerinde zaman içerisinde değişiklikler meydana gelmiştir. En çok bilinen markalar
Cor-Ten A® ve B® (U.S. Steel Corporation), Indaten® (ArcelorMittal) ve Xlerplate® (Bluscope)’dır,
kimyasal bileşimleri Çizelge 1’de verilmiştir. Günümüzde WS elemanlar 20 cm kalınlığa kadar
üretilebilmektedir.
Çizelge 1: Atmosferik Korozyona Dayanıklı Çelik Markalarının Güncel Bileşimleri [e-g]
Kimyasal Bileşenler (%)
Çelik Tipi
C
Cu
P
Ni
Cr
Si
Mn
S
V
Cor-Ten A® 0.12 0.25-0.55 0.07-0.15 0.65 0.50-1.25 0.25-0.75 0.20-0.50 0.03
Cor-Ten B® 0.16 0.25-0.40 0.035 0.40 0.40-0.65 0.30-0.50 0.80-1.25 0.03 0.02-0.10
0.12 0.25-0.55 0.06-0.15 0.30 0.30-0.80 0.20-0.50
1.0
0.015
Indaten®
0.40
0.04
0.50
0.30
0.55
1.70
0.03
Xlerplate® 0.22
Sözkonusu alaşım elementleri iç pas katmanını güçlendirerek sıkılaştırır. Pas tabakasının üst kısmı
gevşek, iç tabakası yapışkan, üniform kalınlıklı ve kompakttır. Yaşlandırmayı hızlandırmak için ürün,
üretim sonrası aşındırıcı asidik bileşimlere daldırılabilmektedir.
WS çeliğe eklenecek alaşım elementleri ve yüzdelerinin pas oluşumuna etkisi, üç farklı atmosferik
koşulda, 270 çelik levha üzerinde uzun süreli deneysel olarak araştırılmıştır [2]. Yalın karbon çeliği
kullanıldığında 15.5 yılda korozyon nedeniyle toplam kalınlık kaybı; yarı kırsal yerleşim bölgesinde 312
m, endüstriyel alanda 732 m, atlantik kıyısına 250 m mesafede 1320 m olarak ölçülmüştür. Deneysel
verilerden, alaşım elementlerinin tek başına kullanımının korozyon nedeniyle kaybı büyük ölçüde
azalttığı, ama daha da azaltmak için bir kaç elementin kombinasyonunun gerekli olduğu görülmüştür.
Makaledeki deneysel verilerden şu değerlendirmeler yapılabilir :
o Si veya Cr tek başına ancak okyanus kıyısı koşullarında etkin olabilmektedir. Ayrı ayrı, Si için %0.470.61, Cr için % 0.61 uygun oran olarak ortaya çıkmaktadır.
o Atlantik kıyısına 250 m mesafe için (1320 m); % 0.1 Cu, % 0.1 P, % 0.08 Ni’nin her biri; pas
kalınlığını % 75 azaltma konusunda eşdeğer etkinliğe sahiptir. % 1 Ni + % 0.57 Si uygulaması ile pas
katmanında % 88 azalma sağlanmaktadır. 100 m altının hedef alınması durumunda ise alaşım
elementleri çok etkili olamamakta, dört ve daha fazla element ilavesi ile maliyet gitgide artmaktadır.
o Endüstriyel alanlar için (732 m), % 0.8 Ni, % 0.06 P veya % 0.1 Cu eşdeğer etkinliğe sahiptir, her
bir elementin belirtilen oranları ile pas kalınlığında  % 73 azalma izlenmiştir. 100 m ve altı hedefe
daha kolay ulaşılabilmektedir, % 0.46 Cu + 1.3 Cr ile pas tabakasında % 90 azalma elde edilmiştir.
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o Kırsal bölgelerde pas kalınlığı (312 m) diğerlerine göre azdır ve yüksek azalma oranları konusunda
alaşım elementleri çok etkili olamamaktadır. 100 m’dan düşük değerler ancak % 0.49 Cu +% 0.1 P
ile mümkün olabilmektedir.

4. Atmosferik Korozyona Dayanıklı Çeliklerin Dayanıklılığında Çevre Faktörü
WS çeliklerin atmosferik koşullara dayanımını sağlayan en önemli faktör, düzenli ıslanma-kuruma
çevrimleri ile iç katmanda sıkı bir koruyucu patina tabakasının oluşabilmesidir [3]. Bunun sonucu
olarak; yalın karbon çeliğine kıyasla WS çeliğin korozyon kaybının, agresif ortamlar sözkonusu
olmadığı sürece, ilk yıllardan sonra gitgide yavaşladığı, belirli bir değere yakınsadığı izlenir.
Pas-patina katmanının oluşumuna etki eden faktörler aşağıda verilmiştir:
o Güneş ve yağmur almayan yüzeylerde gevşek bir patina tabakası sözkonusudur.
o Islanma-kuruma çevrimlerinin düzenli olduğu yüzeyde istenen sıkı patina tabakası oluşmaktadır.
o Batı ve güneye bakan yüzeyler yüksek oranda güneş ışığı aldığı için (Resim 3), daha düzgün bir oksit
tabaka oluştururken; kuzey ve doğuya bakan yüzeyler daha uzun süre ıslak kalmaktadır, patina tabakası
oluşumu özellikle kuzey cephede yavaştır.

Resim 3: Angel of the North2 (Newcastle, England, 1998) [h]

o Nemi tutacak detaylardan kaçınılmalı, birleşim yerleri sıkı ve sızdırmaz olmalıdır, ilgili detaylar Resim
4’de verilmiştir.
o Cephe panellerinin 1.6 ≤ t ≤ 76 mm aralığında uygulanması önerilir.
o Panellerin perfore olarak kullanımı, kuruma sürecini hızlandırır.
o Dolgu (Resim 4), duvar içindeki suyu negatif hava basıncıyla çeker.
o Atmosferik korozyona karşı dayanıklı çelikleri ana yapıya somun ve civata ile birleştirmek yaygın bir
uygulama yöntemidir. Burada paslanmaz çelik veya galvanizli çelik bağlantı elemanlarının
kullanılması önerilir.

Resim 4: Yatay yapısal elemanın cephe birleşimi ve çelik-cam birleşimi örneği [4]
o 15 yıllık korozyon testlerinin sonucunda [2], boyalı olmayan WS çelikleri için kabul edilebilir pas
miktarı 100 yıllık süreçte  5 m/yıl olarak tanımlanmıştır. Daha sonra, 20 yıllık süreçte pas miktarı
 6 m/yıl olarak yeniden tanımlanmıştır [5].

2

İngiltere-İskoçya karayolu kenarındaki, 20 m yükseklik ve 54 m genişliğindeki Kuzeyin Meleği (Angel of the North);
yüzeyine düzgün yayılmış turuncu bir tabakaya sahiptir. Güney ve batı cephesi güneş enerjisini toplayıp emerken, heykelin
kuzey ve doğuya bakan yüzeylerine yoğuşma meydana gelmesini önleyecek ve kuruma imkanı sağlayacak yeterli ısıyı iletir.
Böylece oksit tabakasında istenilen sonucun elde edilmesi sağlanır.
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o Farklı atmosferik koşullarda, yüzeyin yatay olması durumunda düşey olmasına kıyasla korozyon hızı
yavaş olmakla birlikte; yüzeyde çukur/kesik, tuz, toz vb. birikmesi gibi nedenlerle kirlenmenin, süreci
negatif etkileyeceği unutulmamalıdır.
o Cephe kaplamasının kenar bölgesi, yüzey kısmına göre korozyon açısından (özellikle de yalın karbon
çeliklerinde) daha kritiktir, uygulamada bu bölgelere dikkat edilmelidir.
o Enerji santralı, üretim tesisleri gibi endüstriyel tesislerin baca emisyonları açısından, 90 mg
SO2/m2.gün düzeyinin aşılmaması durumunda yılda 2-6 m/yıl korozyon derinliği sağlanır; ancak bu
değerin aşılması durumunda, korozyon kalınlığı yıllar içinde gittikçe artar [6], kalıcı patina tabakası
oluşumu mümkün olmayabilir. Oluşan koyu renkli yüzey, gevşek pas partiküllerinden oluşur.
o Denize yakın yerlerde çelik yüzeyindeki klorid korozyonu nedeniyle korozyon hızı diğer atmosferik
ortamlara göre en yüksek olacaktır. Agresif ortam, sağlıklı patina tabakasının oluşumuna engel olacak,
pas kalınlığı gittikçe artacaktır. Bu durumda pas katmanının hafif aşındırıcı özellikteki temizleyiciler
vasıtası ile çıkartılması, gerekirse UV dayanımlı vernik uygulaması önerilir3. Denize olan uzaklık
arttıkça agresif korozif etki azalır.
o Denize yakın bölgeler için son zamanlarda yenilikçi çözüm arayışlarına gidilmiş; Cr oranı önemli
ölçüde azaltılmış, yerine Ni oranı oldukça arttırılarak (% 1.7-3.5) klorid korozyonunun 6 m/yıl sınırı
içinde kalabileceği görülmüştür [8] [i].
o Kırsal bölgelerde başlıca korozif etkenler; % 70 ve üzeri nem, SOx ,CO2 ve tarım bölgelerinde hayvan
gübresi kaynaklı amonyak (NH3) olup agresif bir korozif durum sözkonusu değildir. İstenen görünüm,
diğer atmosferik koşullara kıyasla çok daha uzun sürede elde edilecektir. Bu nedenle üretimin son
aşamasında yaşlandırma işlemi uygulanması (asit çözeltisine daldırma vb. sonucu pas-patina
oluşumunun hızlandırılması) önerilir.

5. İstanbul ve Çevresinde Uygulanmış Mimari ve Peyzaj Örneklerin İncelenmesi
Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de WS panel uygulamaları son yıllarda yaygınlaşmıştır. Genellikle
ikincil cephe olarak kullanılan WS panel uygulamasında, yapının ana taşıyıcı sistemine sabitlenecek
ızgara sistem (tali taşıyıcı sistem) oluşturulduktan sonra sözkonusu paneller monte edilir. Ancak
çevresel etkenler altında büyük performans farkları gösteren bu malzemeyi en iyi şekilde tanımak,
kullanımda olanlar / tasarım aşamasındaki projeler açısından, mevcut ve olası problemlerin saptanıp
çözüm getirilmesi gerekmektedir.
Günümüz peyzaj tasarımlarında, yeşil ve toprak arasındaki doğal ilişkiye dahil olabildiği için, WS
çeliklerin tercih edilebilirliği gün geçtikçe artmaktadır. İncelenen örneklerde (Resim 5), cephe
elemanlarına nazaran daha küçük yüzey alanına sahip peyzaj elemanlarında; dış yüzey genellikle
problemli bir görünüm oluşturmamaktadır, iç yüzeyin ise nemden korunması önerilir.
Resim 5:
a) Watergarden
Peyzaj (Ataşehir) b)
Piri Reis Üniversitesi
Peyzaj (Tuzla)
c) Leisure Mağazası
Peyzaj (Caddebostan)
d) Saklıkoru Peyzaj
(Bahçeköy)
e) Kıbrıs Lords Palace
Otel Peyzaj (Kıbrıs)
f) Cadde Park Bina
Peyzaj (Erenköy), [9]
3

Önlenemeyen pas oluşumlarında; okyanus kıyısına yakın bölgede levhanın yüzeyi ve kenarı için alkid bileşimleri en iyi
sonucu vermiştir (Yalın karbon çeliği açısından ise silikon-kromat alkid uygundur, kenar bölgede tam performans yine de
mevcut değildir) [7].
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Mevcut yapıların çevre koşullarına bağlı olarak yüzey hareketlerinin değerlendirilebilmesi için üç farklı
örnek ele alınacaktır. Bunlar; Suadiye/İstanbul bölgesinde bulunan Benetton (Tanteroza) Mağazası
(2009), Şekerpınar/Kocaeli bölgesinde bulunan Doğuş Otomotiv Lojistik Merkez Binasına ait D Café
personel kafeteryası (2015) ve Yalova merkezde bulunana Raif Dinçkök Kültür Merkezi (2010)’dir.
Örnek 1

(a) Kuzey Cephesi

(b) Güney Cephesi

(c) Doğu Cephesi
(d) Batı Cephesi
Resim 6: Binanın, a) Kuzey b) Güney c) Doğu d) Batı
Cepheleri [9]

6

Piero Lissoni’nin tasarladığı
Benetton
binası
(şimdi
Tanteroza)
Suadiye’dedir
(Resim 6,7). Önü açık olan,
ışık alan güney cephesindeki
yüzey, yoğun turuncu/kahve
iken, doğu ve batı cepheleri
çoğunlukla gri/kahve renk
almıştır. Kuzey cephesindeki
pas ise kırmızı görünümlüdür.
Benetton binası güney cephesi (b) 550 m ötede denize
bakmaktadır, güneş alması ve
denize uzaklığı nedeniyle
klorid korozyonu sözkonusu
değildir. Yola bakan cephe
kuzey cephesi (a) olup önü
açıktır. Doğu (c) ve batı (d)
cepheleri ise, komşu binalar
nedeniyle uzun süre gölgede
kalmaktadır, yapıda yer yer
pas akma problemi gözlenmektedir (Resim 8).
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Suadiye bölgesi ortalama miktarda yağış almaktadır. Yıllık
olarak en yüksek sıcaklığa temmuz-ağustos aylarında
ulaşırken, en düşük sıcaklığa ortalama 3oC ile ocak ayında
ulaşmaktadır. En fazla yağışlı gün sayısı (12 gün) aralık ve
ocak aylarında gözlenirken, 120 mm yağış ile aralık ayı en
yoğun yağış alan aydır. Yaz aylarında yağış düzeyi düşüktür.

Resim 7: Binanın Suadiye bölgesindeki konumu
Zeminde beton veya ahşap yerine
toprak/taş kullanıldığı için sulama
ile lineer pas şeridi temizlenebilmektedir, ancak bu geçici bir
çözümdür. Korozyon malzemeye
zarar vermeye başladıysa, oluşan dış
pas katmanı alınmalı ve koruyucu
vernik uygulanmalıdır.

Resim 8: Binanın cephelerindeki yüzey akması
Örnek 2
2015 yılında MuuM Mimarlık tarafından
tasarlanan D Café, Doğuş Otomotiv Lojistik
merkez binası bünyesinde olup, Kocaeli’ye
bağlı olan Şekerpınar bölgesinde yer almaktadır. Minimal ve insan ölçeğine hitap eden
tasarımda, doğal bir görünüm elde etmek
için değişken, sade ve sıcak yüzey görünümü olan, camla birlikte kullanılan WS
panellerin (Resim 9) bulunduğu cepheler
dikkat çekmektedir.
Bölgede yıllık en yoğun yağış 107.8 mm ile
aralık ayında görülürken, 9.4 mm ile ağustos
ayı en az yağış alan aydır. Kışın en yüksek
nem düzeyi Aralık ayında (ortalama %79)
gözlenirken, temmuz ayı %53 nem görülmektedir. Yaz aylarında 30oC sıcaklık gözlenirken, aralık ocak aylarında 1oC’ye kadar
azalır. Genel itibariyle çevresi açık olan yapı
iç kesimlerde yer almaktadır. Tamamen
güneş alabilen güney ve doğu cephelerinde
görünüm daha dengeli ilerlemiştir (Resim
10). Kuzey cephesi soğuk cephe olup, batı
cephesi de gölgede kaldığından malzemede
akma gözlenmiştir.

Resim 9: D café
genel görünüm
ve bulunduğu
Şekerpınar
bölgesinin
konum gösterim
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(a) Güney Cephesi

(b) Doğu Cephesi
Resim 10: Doğuş
Otomotiv Lojistik Merkez
Binasına ait D Café
personel kafeteryası a)
Güney b) Doğu c) Kuzey
d) Batı Cepheleri [9]

(c) Kuzey Cephesi

(d) Batı Cephesi

Örnek 3
Tasarımını Emre Arolat Architects’in üstlendiği Raif Dinçkök Kültür Merkezinde, gerek yapı işlevi
gerekse şeçilen malzeme ile, sürdürülebilir tasarım kriterleri ön planda turulmuştur. Ikincil cephe olarak
kullanılan perfore WS paneller (Resim 11) nefes alabilecek ve ışığı kırarak yapı bünyesine alacak
şekilde kullanılmıştır.

Resim 11: Raif Dinçkök Kültür Merkezi merkezi (Yalova, 2010) ve konum gösterimi
Yalova bölgesinde temmuz ve ağustos en sıcak aylar iken (28oC), ocak ayı en soğuk aydır (2.9oC). Aralık
ayında 121.7 mm ve ortalama 12 gün yağış alırken, temmuz ayında 19.1 mm ve ortalama 3 gün yağış
almaktadır. Yapı çevresinin açık olması ve perfore olarak kullanılan gözenekli panellerin daha hızlı
kurumasından ötürü önemli bir problem gözlenmemiştir. Ancak detaylı incelendiğinde (Resim 12d)
panelin betona birleşim yerinde beton üzerine pas aktığı izlenmektedir. Yapı, denize 650 m mesafede
olup, kuzey cephesi denize bakmaktadır.
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(a) Doğu Cephesi

(c) Güney Cephesi

(b) Kuzey Cephesi

(d) Batı Cephesi ve beton ile birleşim bölgesi detayı

Resim 12: Raif Dinçkök Kültür Merkezi a) Doğu Cephesi b) Kuzey Cephesi c) Güney Cephesi
d) Batı Cephesi ve beton ile birleşim bölgesi detayı [9]

6. Sonuçlar ve Öneriler
Yapı malzemesi seçimi; mekanik büyüklükler, estetik kaygılar, maliyet ve ihtiyaca göre değişebilecek
parametreler göz önünde bulundurularak gerçekleştirilmelidir. Atmosferik korozyona dayanıklı çelikler
üzerindeki incelemelerden elde edilen sonuçlar aşağıda özetlenmiştir :
o Malzemenin ıslanma-kuruma döngüsünün gecikmeden tamamlanması, koruyucu pas-patina
katmanının oluşması açısından zorunludur.
o Agresif çevresel koşulların varlığı, levhaların kullanılacağı cephelerin doğru seçimi, soğuk cephe
durumu, nemli kalma süresinin uzun olması gibi etkenler dikkatle incelenerek tasarım
gerçekleştirilmelidir. Islanma-kuruma döngüsünün tamamlanamayacağına inanılıyorsa WS kullanılmamalıdır.
o WS çeliğin; endüstriyel, kırsal ve kıyı atmosferi etkisi altındaki davranışı incelendiğinde; en iyi sonuç
kırsal koşullarda alınırken, en olumsuz sonucun kıyı atmosferi etkisi altında oluştuğu görülmektedir.
Kırsal atmosferde, istenilen görünümü hızlandırmak için üretim sonrası yaşlandırma uygulanabilir.
o İstanbul ve çevresinde incelenen örneklerden, malzemenin ıslanma-kuruma döngüsünü
tamamlayabilmesi için, yüzey alanının küçülmesinin faydalı olacağı gözlenmiştir. İnce levhalar
kullanılabileceği gibi perfore levhalar da kullanılabilir.
o Denize yakın bölgede koruyucu patina katmanını elde etmek mümkün olmayabilir. Özellikle denize
bakan soğuk cephede, Ni içeriği yüksek yeni nesil WS çelik kullanmak korozyon hızını sınır düzeye
çekebilecektir. Standart WS çelikte ise yüzeyin estetik değerinin bozulmaması için, zaman içinde artan
pas katmanında üst tabaka çıkartılıp, UV dayanımlı koruyucu vernik uygulanması gibi yüzey koruyucu
önlemlere başvurulabilir; diğer türlü belli aralıklarla pas tabakasının çıkartılması gerekli olacaktır. Bu
önlemler endüstriyel bazlı aağır çevre koşulları için de geçerlidir.
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