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Konu 13 
DÜŞÜK ENERJİLİ BİNALAR 

Bölüm 4: Çelik evler 

Çelik iki yüz yılı aşkın bir süredir ticari, endüstriyel veya tarımsal binalarda kullanılmaktadır. Buna depolar, 

dağıtım merkezleri, perakende binaları, showroomlar, spor salonları ve daha fazlası dahildir. 

Mimari ve inşaat alanındaki modern eğilimler çelik yapıların ve dış cephe kaplamalarının kullanımının konut 

inşaatında da popülerlik kazandığını doğrulamaktadır. Bir yapı malzemesi olarak çeliğin bir takım olumlu 

nitelikleri vardır. En önemlisi amaca uygun tasarım ve doğru malzeme kullanımı ile çelik yapılar kolaylıkla 

düşük enerjili hatta pasif hale getirilebilir. 

Çelik demir (Fe) ve karbon (C) alaşımıdır. Çelik alaşımları alaşıma krom (Cr), nikel (Ni), molibden (Mo), mangan 

(Mn), alüminyum (Al) ve diğer elementler eklenerek veya özel işleme yöntemleriyle farklı özelliklerde 

yapılabilir. 

Özellikle binaların ve konutların inşası için bir malzeme olarak çeliğin bir takım avantajları vardır: 

Yüksek mukavemet-ağırlık oranı binanın ağırlığının azaltılmasından başlayarak, duvar veya beton yapılara 

kıyasla daha fazla alan sunarak görünüm, şekil ve bitiş açısından kapsamlı mimari çözümlere kadar neredeyse 

sonsuz yapısal ve mimari potansiyel ortaya koymaktadır. Çelik konstrüksiyonlar farklı cephe kaplama türleri 

ile birleştirilebilir - çelik, taş, tuğla, pişmiş toprak, ahşap, cam - bu şekilde tasarım çözümleri ve çevreye uyum 

olanakları daha da artar. 

Çelik yapıların en önemli özelliklerinden biri de üretim ve montaj (demontaj) hızıdır. Çelik parçalar ve 

bileşenler fabrika koşullarında - otomatik ve bilgisayarlı makinelerde üretilir ve kalite kontrol garantili yüksek 

seviyededir. Böylece toleranslar milimetre cinsindendir, diğer yapı malzemeleri için ise santimetreye 

ulaşabilir. Çelik parçalar şantiyeye kullanıma hazır olarak teslim edilir ve şantiyede herhangi bir tadilat 

gerektirmez. 

Çelik bir yapı inşa etme süreci son derece hızlıdır. Örneğin, 50 metrekarelik bir ev için, destekleyici yapının 

inşaatı 3-4 gün, tüm evin inşaatı ise 3 aydan fazla sürmez. 

Minimum bakım: çelik yapıların ve parçaların bakımı, düzenli incelemeler ve periyodik boyama ile sınırlıdır. 

En yaygın çelik türleri, her 8-10 yılda bir ve galvanizleme durumunda - 25 yılda bir boya kaplamasının 

yenilenmesini gerektirir. 

İklim ve yerel koşullara bağlı olarak en uygun çelik türü seçilebilir. Örneğin, deniz kıyısı çevresindeki alanlarda, 

hava, çoğu çelik tipinin paslanmasına neden olan klorür (tuz) iyonlarıyla doyurulur. Bu gibi durumlarda, 316 

tipi östenitik paslanmaz çelik kullanımı uygundur.Bu çelik türü %2.2 molibden içerir - bu, deniz buharlarının 

neden olduğu korozyon ve paslanmaya karşı dirençli olmasını sağlar. Ayrıca bu çelik türü %17.5 krom içerir. 

Krom havadaki oksijenle reaksiyona girer, bunun sonucunda malzemenin yüzeyinde "kendi kendini 

iyileştiren" korozyon önleyici özelliklere sahip ince bir tabaka (film) oluşur. Böylece, 316 tipi östenitik 

paslanmaz çeliğin, estetik bir bakış açısı dışında, galvanizleme, boyama veya başka herhangi bir yüzey işlemi 

gerektirmediği söylenebilir. Öte yandan galvaniz veya özel bir korozyon önleyici kaplama uygulandığı takdirde 

malzemenin ömrü 100 yıla kadar çıkabilmektedir. 
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Çeliğin diğer malzemelerle birleştirilmesi ısı ve ses yalıtımı için etkin çözümler sunar ve yüksek sıcaklık 

genliğine sahip alanlarda bina yapımı için uygun bir malzeme olmasını sağlar. Bazı paslanmaz çelik türlerinin 

yüksek nikel içeriği, malzemenin mikro yapısını ve özelliklerini kriyojenikten erime noktasına kadar olan 

sıcaklıklarda korumasını sağlar. 

Çelik yanıcı olmayan bir malzemedir, bu, yangınların tutuşmasını ve yayılmasını teşvik etmediği veya katkıda 

bulunmadığı ve yangınların gücünü etkilemediği anlamına gelir. Bu nedenle, hem destekleyici yapıda 

(genellikle sıcak haddelenmiş bölümler) hem de dış cephe kaplamasında çelik elemanların kullanılması büyük 

bir avantaj olarak kabul edilir. 

Çelik insan sağlığına veya çevreye zararlı kirleticiler veya elementler yaymayan nötr bir malzemedir. Çelik 

hammadde tüketiminin azaltılmasına katkıda bulunan bir malzemenin en iyi örneklerinden biridir: çelik, 

özelliklerini kaybetmeden sonsuz sayıda geri dönüştürülebilir. Çelik elemanların üretim süreci, 

hammaddelerin son derece verimli kullanımına izin verir ve israfı en aza indirir: tüm çelik hurdaları ve talaşları 

toplanır ve hemen sonraki çelik bileşenlerin üretimi için kullanıma sunulur. Bugün Avrupa'da çelik üretiminin 

%50'den fazlası geri dönüştürülmüş malzemeden yapılmaktadır. Bu, karbondioksit emisyonlarının 

azaltılmasına önemli ölçüde katkıda bulunur. 

Yeniden kullanım geri dönüşümden daha geniş olanaklar ve faydalar sunar. Yeniden kullanım, sökülen bir 

ürünün veya parçanın değiştirilmeden başka bir yere, kısmen yenilenmeden veya kısmen yenilendikten sonra 

konulması anlamına gelir. Çelik çerçeveler, cephe elemanları, duvar elemanları, geçici yapılar ve modüller 

evin yeniden kullanılabilen unsurlarıdır. Yeniden kullanım henüz çok yaygın bir uygulama değil, ancak 

önümüzdeki yıllarda giderek daha popüler hale gelmesi bekleniyor. 

 

Daha fazla bilgi:  

Steel buildings in Europe: Design guides for single-storey and multi-storey steel buildings 

https://constructalia.arcelormittal.com/en/news_center/articles/design_guides_steel_buildings_in_europe  

Ancon (2019). The Use of Stainless Steel in the Construction Industry 

 

 

https://constructalia.arcelormittal.com/en/news_center/articles/design_guides_steel_buildings_in_europe
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj9r8CR75r5AhXUX_EDHecSCykQFnoECAYQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.ancon.co.uk%2Fdownloads%2F127%2FThe_Use_of_Stainless_Steel_in_Construction.pdf&usg=AOvVaw3CjdP_f4URnWiIqdTdrDta

