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Atmosferik korozyona karşı gelişmiş direnci ile EN10025-5 
standardına uygun S355J0WP sınıfı çeliklerdir. İyileştirilmiş 
işlenebilirlik ve performans sağlayan ince taneli, yüksek 
dayanımlı optimize edilmiş yapısal çelik sınıfıdır.

Atmosferik korozyona karşı dirençli çelikler corten çeliği 
olarak bilinmektedir. Bu, 1933 yılında US Steel Corporation 
tarafından tescil edilen orijinal COR-TEN© markasından 
gelmektedir. ‘COR’, KOROZYON direncinden gelirken, ‘TEN’, 
hava koşullarına dayanıklı çeliklerin özelliklerinden ikisi olan 
ÇEKME mukavemetinden gelir.

Atmosferik korozyona karşı dirençli çelikler ile ilgili ilk büyük 
proje, 1960 yılında Moline’deki (ABD) John Deere Dünya 
Genel Merkezi’ni tasarlayan Eero Saarinen tarafından 
gerçekleştirildi. Aynı zamanda 1977’de Batı Virginia’daki 
(ABD) New River Gorge Köprüsü’nde de kullanıldı.

1970’lerden beri, atmosferik korozyona karşı dirençli çeliklerin 
kullanımı Avrupa’ya yayılmıştır. Mühendisler, yüksek 
akma mukavemetini ve korozyon direnci sebebiyle tercih 
etmektedir. Corten çelikler bakım ihtiyacını neredeyse sıfıra 
indirir ve yapıların ağırlığını hafifletebilirler. Bu avantajlar 
onu ekonomik bir malzeme haline getirmiş ve dünya 
çapında binlerce köprü ve viyadük yapımında kullanılmasını 
sağlamıştır. Mimarlar, malzemenin karakterinin kent 
peyzajına ve doğal çevre koşullarına uyum sağlama özellikleri 
sebebiyle tercih etmektedir.

ArcelorMittal, yassı ürünler için Indaten® olarak kendi 
atmosferik korozyona karşı dirençli çelik markalarını 
geliştirmiştir.

Bu çalışma, size corten çelikleri ve nasıl kullanılabileceğini 
anlatmayı amaçlamaktadır. Ayrıca gelecekteki projelerinize 
ilham vermek için corten çelik ile gerçekleştirilmiş başarılı 
projelerden birkaç örnek sunmaktadır.

This range of steels with improved resistance to atmospheric 
corrosion meet the requirements of the EN 10025-5 standard 
S355J0WP grade. These grades are fine-grain, high- strength 
structural steels that have been optimised to give improved 
processing and in-service performance. 

Weathering steel is also known as corten steel. This comes 
from the original brand name COR-TEN© which was registered 
in 1933 by US Steel Corporation. ‘COR’ comes from CORrosion 
resistance, while ‘TEN’ comes from TENsile strength – two of 
the properties of weathering steels.

The first major work in weathering steels was realised by Eero 
Saarinen who designed the John Deere World Headquarters 
in Moline (USA) in 1960. It was also used in the 1977 New River 
Gorge Bridge in West Virginia (USA).

Since the 1970s, the use of weathering steels has spread 
through Europe. Engineers appreciate its high yield strength 
and corrosion resistance. Weathering steels also reduce 
maintenance to nearly zero and can lighten the weight 
of structures. These advantages make it a very economic 
material and led to the construction of thousands of 
bridges and viaducts around the world. Architects like the 
expressiveness of the material and its ability to fit into urban 
landscapes and natural environments.

ArcelorMittal has developed its own brands of weathering 
steels: Indaten® for flat products.

This study aims to provide you with a good understanding 
of weathering steels and how they can be used. We’ve also 
included several examples of successful projects realised in 
weathering steels to inspire your future projects.

Standartlara göre atmosferik korozyona dayanıklı çelik sınıfları:
Weathering Steel Grades according to standards

Bu sınıf çelikler EN10025-5’e göre aşağıdaki teslim koşullarında mevcuttur:
- Herhangi bir özel haddeleme ya da ısıl işlem uygulanmadan. Bu tür çeliğin kalite uzantısı “+AR” şeklindedir
- Isıl işlem sonrası mekanik özellikler ile eşdeğer mekanik değerler sağlayan belli bir sıcaklık üstüne nihai şekillendirme yapılan haddeleme  işlemi. Bu tür üretimin   
 kalite uzantısı”+N” şeklindedir.

The grades as per EN 10025-5 can be supplied: 
- Without any special rolling and/or heat treatment requirements. The abbreviated designation of this delivery condition is +AR. 
- Following a rolling process in which final forming is carried out within a certain temperature range, producing a material in a condition equivalent to that obtained  
 after normalising, with the result that the specified mechanical properties values are conserved even after normalising treatment. The abbreviated designation of  
 this delivery condition is +N.

EN 10155:1993 JIS G3114 ASTM EN 10025-5:2004 Eski marka isimleri 
Old brand names

S235J0W EN 10025-5 S235J0W

S235J2W EN 10025-5 S235J2W

S355J0W EN 10025-5 S355J0W

S355J0WP EN 10025-5 S355J0WP

Indaten® 355A S355J0WP SMA 50AW A242 Grade A/A606 T2/A606 T4 S355J0WP Ensacor® A

S355J2W EN 10025-5 S355J2W

Indaten® 355D S355J2W S355J2W Ensacor® D

S355J2WP EN 10025-5 S355J2WP

Genel Bakış / General Overview

Corten çelikler karakteristik renkleri ile mimari projelerde 
hem çevreye uyum sağlamak hem de paslanmaz çelik gibi 
diğer malzemelerle hoş bir kontrast yaratmak için kullanılır. 
Kaplamasız olarak kullanıldığında ve ortam atmosferine 
maruz kaldığında, corten çeliği, karbon çeliği ile aynı şekilde 
başlangıçta bir demir oksit tabakası geliştirir. Oksitlenme 
hızı, metalin yüzeyine ne kadar oksijen, nem ve atmosferik 
kirleticilerin erişebileceğine bağlıdır. İlk aşamalarda, karmaşık 
bir demir oksit karışımı, bir pas tabakası oluşturmak için 
yüzeyi kaplar. Süreç ilerledikçe pas tabakası korozif ajanlara 
karşı bir bariyer oluşturur ve korozyon hızı yavaşlar. İnce taneli 
pas tabakası “patina” çeliğe çok güçlü bir şekilde yapışır 
ve onu korur. Patina hasar görürse, çelik yeniden oksitlenir, 
böylece patinayı onarır ve koruyucu bariyeri korur.

Düşük alaşımlı karbon çeliklerinde ise yüzeyde oluşan demir 
oksit tabakası gözeneklidir. Zamanla bu tabaka metalin 
yüzeyinden ayrılır ve korozyon süreci yeniden başlar. 
Oksidasyon hızı, ortamın kimyasal ve mekanik agresifliğine 
bağlı olarak artışlarla ilerler. Metalin tamamen yok 
edilmesiyle sona erebilir.

Corten çeliklerin korozyona karşı direncini arttırmak için bakır, 
fosfor, nikel veya krom gibi alaşım elementleri dahil edilir. Bu 
alaşımlar, sabit kalan ve metalin yüzeyine yapışan bir oksit 
tabakası oluşturur.

With their characteristic colour, corten steels are used 
in architectural projects either to harmonise with the 
environment or to create a pleasing contrast with other 
materials, such as stainless steel. When used uncoated and 
exposed to ambient atmosphere, weathering steel develops an 
initial layer of iron oxide in the same way as carbon steel. The 
rate of oxidisation depends on how much oxygen, moisture, 
and atmospheric contaminants can access the surface of 
the metal. In the initial stages, a complex mix of iron oxides 
covers the surface to create a layer of rust. As the process 
progresses, the rust layer forms a barrier against the corrosive 
agents and the rate of corrosion slows. The finely grained rust 
layer “patina” bonds very strongly to the steel and protects it. If 
the patina is damaged, the steel re-oxidises, thus repairing the 
patina and maintaining the protective barrier.

On a low alloy carbon steel, the iron oxide layer is porous. 
Over time that layer detaches from the surface of the metal 
and the corrosion process starts again. The oxidation rate 
progresses in increments which depend on the chemical and 
mechanical aggressiveness of the environment. It can end 
with the complete destruction of the metal.

To increase the resistance of weathering steels to corrosion, 
alloying elements such as copper, phosphorous, nickel, or 
chromium are incorporated. These alloys create an oxide layer 
which remains stable and adheres to the metal’s surface.

Kristal pas tabakası
Crystalline rust layer

Kristal pas tabakası
Crystalline rust layer

O2 H2O SO2

Amorf pas tabakası 
Amorphous rust layer

Ayrışma çelikleri 
Weathering steels

O2

FeSo4 FeSo4

H2OSO2

Alaşımsız yapısal çelik 
Non-alloyed structural steel

Corten çelikler ve yüzey korumasız yapısal çeliklerin 
karşılaştırmalı korozyon kaybı 

Comparative corrosion loss from weathering steels 
and unprotected structural steel

Korumasız
karbon çelik
Unprotected
carbon steel

Ayrışma çelikleri 
Weathering steels
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Korozyon direnci özellikleri: Değişken atmosfer koşullarında 
gelişmiş direnç
Corrosion resistance properties: Enhanced resistance in changeable 
atmospheric conditions

Alaşımsız yapı çeliği ve corten çeliklerin yüzeyindeki oksidasyon tabakası

Oxidation layer on the surface of non-alloyed structural steel and of weathering steels

Kristal pas tabakası
Crystalline rust layer
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Patina oluşumu: Corten çeliklerin değişimi
Development of the patina: The changing face of weathering steels

Corten çeliklerinin görünümü zamanla değişir, sadece birkaç 
hafta içinde koyu gri ham yüzeyden turuncu bir patinaya 
dönüşüm başlar. Patina gelişmeye devam eder ve birkaç yıl 
sonra nihai koyu kahverengi rengine ulaşır - kesin süre yerel 
hava koşullarına bağlıdır. Kahverengimsi, sağlam yapılı ve 
üniform olmayan patina sayesinde corten çelik hem kentsel 
hem de doğal ortamlara mükemmel uyum sağlar. Reaktif 
yüzeyi nedeniyle hava koşullarına dayanıklı çeliğin son rengini 
tahmin etmek imkansızdır. Patinanın oluşumu, çelik yüzeyi, 
güneşe maruz kalma, rüzgar yönleri ve atmosfer arasındaki 
kompleks kimyasal ilişkiden güçlü bir şekilde etkilenir. 

Patinanın görünümü ayrıca zamana, ortalama sıcaklığına 
ve neme maruz kalmaya da bağlıdır. Görünüm ayrıca kükürt 
dioksit (SO2) ve klorür konsantrasyonundan da etkilenir. 
Örneğin, endüstriyel bir ortamda patina kırsal alanda 
kullanılan aşındırıcı çeliklere kıyasla daha koyu bir renk 
geliştirme eğilimindedir. Doğrudan havaya maruz kalan 
yüzeyler, korunaklı yüzeylerden daha ince taneli olacaktır.

Etkili korozyon koruması sağlamak için patinanın sabit 
bir hızda gelişmesi esastır. Örneğin, açıkta kalan deniz 
ortamlarında patina, kırsal bir ortama göre daha hızlı 
gelişir. Ancak, çelik alt tabakaya da iyi yapışmaz ve çeliği 
korozyondan koruyamaz. En iyi sonuçlar, çeliğin art arda 
ıslak/kuru döngülere maruz kaldığı ve durgun su ile kalıcı 
teması olmadığı durumlarda elde edilir. Patina oluşturmak 
için uygulanacak ıslak/kuru döngüler sırasında nem, oksit 
tabakasının oluşmasına yardımcı olur. Kurudukça, oksit 
tabakası kurumaya başlar ve düşük geçirgenliğe sahip 
kompakt bir yapışkan tabaka ile sonuçlanır: koruyucu patina.

Patina oluşumu sırasında oksitlerin bir kısmı yağmurla yıkanır. 
Bu, özellikle oksit tabakası stabilize olacağı ilk iki ila altı yıl 
boyunca önemlidir. Yağmur suyunun toplanmasını sağlamak 
ve lekelenmeyi ortadan kaldırmak, drenaj sistemi ile yağmur 
sularının yönlendirilmesini sağlamak için yapının incelikli 
şekilde tasarlanmalıdır.

The aspect of weathering steels changes over time. It evolves 
from its dark grey mill finish to an orange patina in just a few 
weeks. The patina continues to evolve, reaching its final dark 
brown colour after a few years – the exact time depends on 
local weather conditions. Due to its brownish, non-uniform 
patina, and rough texture, weathering steels fit perfectly into 
both urban and natural environments.

It is impossible to predict the final colour of weathering steel 
because of its extremely reactive surface. The evolution of 
the patina is strongly influenced by the complex chemical 
relationship between the weathering steels surface, exposure 
to the sun, orientation to prevailing winds, and atmosphere.

The patina’s appearance also depends on time, the average 
temperature, and on exposure to moisture. Appearance is also 
influenced by the concentration of sulfur dioxide (SO2) and 
chlorides. For example, in an industrial environment the patina 
tends to develop a darker colour compared to weathering 
steels used in a rural area. Surfaces directly exposed to the 
weather will have a finer grain than sheltered surfaces.

It is essential that the patina develops at a steady pace to 
ensure effective corrosion protection. For example, in exposed 
marine environments the patina develops faster than in a 
rural environment. However, it does not adhere as well to the 
steel substrate and may not protect the steel from corrosion. 
The best results are obtained where the steel is exposed to a 
succession of wet /dry cycles, and has no permanent contact 
with stagnant water. Alternate wet and dry cycles are required 
to form the patina. Moisture helps to create the oxide layer. 
As it dries, the oxide layer starts to dehydrate, resulting in a 
compact adherent layer with low-permeability: the protective 
patina.

During patina formation, some of the oxides are washed out 
by rain. This is important, especially during the first two to 
six years as the oxide layer stabilises. The amount of oxide 
leached out by the rain diminishes over time, but never stops 
completely. This can stain neighbouring materials. Careful 
design of the structure is needed to ensure that the brownish 
rainwater is collected and directed away from other materials 
to eliminate staining.

İlk görünüm 
Initial aspect

Bir aylık maruziyetten sonraki görünüm
Aspect after one month of exposure

İki yıllık maruziyetten sonraki görünüm
Aspect after two years of exposure

Images / Görseller: Courtesy of Metal Structure Centre, Zwijnaarde Technologiepark (Belgium)
Architect / Mimar: Patrick Lefebure, Archipl Architecten Copyright: Gert De Vos

Kimyasal Kompozisyon
Chemical Composition

C (%) Mn (%) P (%) S (%) Si (%) Al (%) Cu (%) Cr (%) Ni (%) Ceq
(%)

Mo 
(%) N (%) Galvanizleme 

Galvanisation

S235J0W EN 
10025-5

≤ 
0.130

0.20 - 
0.60 ≤ 0.035 ≤ 

0.035 ≤ 0.40 ≥ 
0.020

0.25 - 
0.55

0.40 - 
0.80

≤
 0.65

≤ 
0.44 - ≤ 

0.009 No

S235J2W EN 
10025-5

≤ 
0.130

0.20 - 
0.60 ≤ 0.035 ≤ 

0.030 ≤ 0.40 ≥ 
0.020

0.25 - 
0.55

0.40 - 
0.80

≤
 0.65

≤ 
0.44 - ≤ 

0.009 No

S355J0W EN 
10025-5

≤ 
0.160

0.50 - 
1.50 ≤ 0.035 ≤ 

0.035 ≤ 0.50 ≥ 
0.020

0.25 - 
0.55

0.40 - 
0.80

≤
 0.65

≤ 
0.52

≤ 
0.30

≤ 
0.009 No

S355J0WP EN 
10025-5

≤ 
0.120 ≤ 1.00 0.060 - 

0.150
≤ 

0.035 ≤ 0.75 ≥ 
0.020

0.25 - 
0.55

0.30 - 
1.25

≤
 0.65

≤ 
0.52 - ≤ 

0.009 No

Indaten® 355A ≤ 
0.120 ≤ 1.00 0.060 - 

0.150 ≤ 0.015 0.20 - 
0.50

≥ 
0.020

0.25 - 
0.55

0.30 - 
0.80

≤
 0.30

≤ 
0.45 - ≤ 

0.009 No

S355J2W EN 
10025-5

≤ 
0.160

0.50 - 
1.50 ≤ 0.030 ≤ 

0.030 ≤ 0.50 ≥ 
0.020

0.25 - 
0.55

0.40 - 
0.80

≤
 0.65

≤ 
0.52

≤ 
0.30

≤ 
0.009 No

Indaten® 355D ≤ 
0.160

0.50 - 
1.50 ≤ 0.030 ≤ 

0.030 ≤ 0.50 ≥ 
0.020

0.25 - 
0.55

0.40 - 
0.80

≤
 0.65

≤ 
0.52

≤ 
0.30

≤ 
0.009 No

S355J2WP EN 
10025-5

≤ 
0.120 ≤ 1.00 0.060 - 

0.150
≤ 

0.030 ≤ 0.75 ≥ 
0.020

0.25 - 
0.55

0.30 - 
1.25

≤
 0.65

≤ 
0.52 - ≤ 

0.009 No

Corten çeliklere eklenen farklı alaşım elementleri, çeliğin 
özelliklerini aşağıdaki şekillerde etkiler.

- Bakır, patinanın aderansını, kompaktlığını ve elastikiyetini  
 arttırır.

- Fosfor, bakır için bir katalizör görevi görür ve corten  
 çeliklerinin reaktivitesini arttırır. Korozyonun lekesiz  
 olarak eşit dağılmasını sağlayarak patinaya daha homojen  
 bir görünüm kazandırır. Ayrıca oksit tabakası kazara hasar  
 görürse iyileşme sürecini hızlandırır.

- Silisyum korozyon direnci üzerinde olumlu etkisi vardır.

- Krom ve nikel, oksit tabakasının gözenekliliğini azaltan  
 çözünmeyen bazik sülfatların oluşmasına yardımcı olarak  
 alttaki metal yüzeyin su ve oksijene karşı korunmasını  
 sağlar.

- Krom, nikel ve silikon, çelik alt tabakanın mekanik   
 özelliklerini artırır.

The different alloying elements added to weathering steels 
influence the properties of the steel in the following ways:

- Copper increases the adherence, compactness, and  
 elasticity of the patina.

-  Phosphorous acts as a catalyst for copper and increases  
 the initial reactivity of the weathering steels. It leads  
 to evenly spread corrosion without spots, giving the patina  
 a more homogeneous look. It also accelerates the healing  
 process if the oxide layer is accidentally damaged.

- Silicon has a positive effect on corrosion resistance

- Chromium and nickel help to form insoluble basic   
 sulphates which reduce the porosity of the oxide layer,  
 ensuring the underlying metal surface is protected against  
 water and oxygen.

- Chromium, nickel and silicon boost the mechanical  
 characteristics of the steel substrate.

Alaşım elementlerinin etkisi
Influence of alloying elements
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Atmospheric corrosion resistAnt steels

Mekanik özellikler / Mechanical properties

Notlar 
Notes

Yön 
Direction

Kalınlık 
Thickness (mm) Re(MPa) Rm(MPa) A80(%) A 5.65√So(%) Eğilme oranı 

Bending ratio (th) KV 0°C (J) KV -20°C (J)

S235J0W EN 10025-5

L 6 - 25 - - - - - ≥ 27

T

1.5 - 2

≥ 235
360 - 510

≥ 17

-

- - -

2 - 2.5 ≥ 18

2.5 - 3 ≥ 19

3 - 16
- ≥ 24

16 - 25 ≥ 225

S235J2W EN 10025-5

L 6 - 25 - - - - - - ≥ 27

T

1.5 - 2

≥ 235
360 - 510

≥ 17

-

- - -

2 - 2.5 ≥ 18

2.5 - 3 ≥ 19

3 - 16
- ≥ 24

16 - 25 ≥ 225

S355J0W EN 10025-5

L 6 - 20 - - - - - ≥ 27

T

1.5 - 2

≥ 355
510 - 680

≥ 14

-

- - -

2 - 2.5 ≥ 15

2.5 - 3 ≥ 16

3 - 16
470-630 - ≥ 20

16 - 20 ≥ 345

S355J0WP EN 10025-5

L 6 - 12 - - - - - ≥ 27 -

T

1.5 - 2

≥ 355
510 - 680

≥ 14

-
- - -

2 - 2.5 ≥ 15

2.5 - 3 ≥ 16

3 - 12 470-630 - ≥ 20

Indaten® 355A 1*

L 6 - 16 - - - - - ≥ 27 -

T

1.7 - 3

≥ 355

510 - 680 ≥ 18 - ≥ 1.5

- -3 - 10
490 - 630 - ≥ 22

≥ 2

10 - 16 ≥ 3

S355J2W EN 10025-5

L 6 - 20 - - - - - ≥ 27

T

1.5 - 2

≥ 355
510 - 680

≥ 14

-

- - -

2 - 2.5 ≥ 15

2.5 - 3 ≥ 16

3 - 16
470 - 630 - ≥ 20

16 - 20 ≥ 345

Indaten® 355D

L 5 - 12.7 - - - - - - ≥ 27

T

1.8 - 2

≥ 355
510 - 680

≥ 14

-
- - -

2 - 2.5 ≥ 15

2.5 - 3 ≥ 16

3 - 12.7 470 - 630 - ≥ 20

S355J2WP EN 10025-5

L 6 - 12 - - - - - - ≥ 27

T

1.5 - 2

≥ 355
510 - 680

≥ 14

-
- - -

2 - 2.5 ≥ 15

2.5 - 3 ≥ 16

3 - 12 470 - 630 - ≥ 20

Birleştirme / Joining

Corten çeliği, düşük karbon içeriği ve ince taneli yapısı 
sayesinde kesim, büküm, şekillendirilmeye elverişli olup, tüm 
kaynak işlemlerinde mükemmel kaynak edilebilir özelliktedir. 

Corten steel, thanks to its low carbon content and fine-
grained structure, is suitable for cutting, bending and shaping, 
and is perfectly weldable in all welding processes.

Kaynak – zayıf detaylandırma 
Welding – poor detailing

Kaynak – iyi detaylandırma 
Welding – good detailing

Cor-ten Steel Bridge Cladding, Italy

Cor-ten Steel Outdoor Bench Installation, Turkey

Kaynak / Source: DAST-Richtlinie 007; RFCS; ECCS; HERA report RA

1* For impact resistance at lower temperatures, please check with your ArcelorMittal technical representative.
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Kullanım için tavsiyeler: Patina oluşumu 
Recommendations for use: Appearance of the patina 

Dışarıda kullanım: Yüzeydeki pas dış ortamda doğal şekilde 
oluşmaktadır (Yaklaşık 3-4 yıllık bir sürecin ardından). 
Ortamdaki su yoğunlaşması, buharlaşması ya da salınıma 
göre görüntüde farklılaşmalar gözlemlenecektir. Birkaç 
yılın ardından görüntüdeki değişimler endüstriyel ya da 
sülfür içeren ortamlarda bile istikrarlı bir hale gelecektir. 
Optimum patina oluşumunu sağlamak ve pas çizgilerinin 
oluşumunu sınırlandırmak için oksidasyon işlemi, önce yüzeyin 
tufaldan arındırılması (kum püskürtme ile) ve ardından 
alternatif kuru ve nemli koşullara tabi tutulmasıyla yapay 
olarak hızlandırılabilir. Bu ön işlem, nihai renklenmeye 
ulaşmak için gereken süreyi azaltacaktır. Ancak ön işlem pas 
tabakasını stabilize etmeyecektir. Yakındaki malzemelerdeki 
lekelenme miktarını azaltacak, ancak tamamen ortadan 
kaldırmayacaktır.

İçeride kullanım: Malzemenin doğal görünümünü korumak 
ve lekelenmeye sebep olacak toz oksit birikmesini öncelemek 
için aşağıdaki 3 adım tavsiye edilir; 

• İlk olarak bütün toz birikintileri ve yüzey kusurlarını   
 temizleyin ve sonrasında korozyon oluşmayan noktalara  
 kimyasal uygulayın. 

• Yüzeyi suyla temizleyin, fırçalayın ve kurulayın. 

• Son olarak renksiz, mat, UV dirençli cila uygulayın. 

Boya ile kullanım: Yüzeyin yüksek reaktivitesinden ötürü 
boyanın ilk katmanının asitle temizlendikten ve kumlama 
yapıldıktan sonra temiz yüzeye hemen uygulanması tavsiye 
edilir. Corten çelikler her iki yılda bir yeniden boyanmalıdır 
(güneş ışığına maruz kalma seviyesine bağlı olarak).

Tuz spreyi atmosferinde korozyon: Testler, %5 NaCl 
konsantrasyonuna sahip nemli bir atmosferde, 35°C’lik bir 
sıcaklıkta bir odada gerçekleştirilir. 1000 saat sonra kilo kaybı 
ölçülür. Numune, testten önce ve sonra tartılır ve pas, bir asit 
çözeltisi ile çıkarılır. Corten çeliğinin ağırlık kaybı, referans 
olan S235J’den %30 daha düşük olduğu gözlenmektedir.

Atmosferik korozyon: Numuneler, 12 ay boyunca endüstriyel, 
deniz atmosferine maruz bırakılır. Corten çeliğinin ağırlık 
kaybı, referans olan S235J’den %40 daha düşük olduğu 
gözlenmektedir.

Outdoor use: the patina forms naturally in the open air (over 
a period of three to four years). Variations in appearance 
will be observed, depending on the water condensation, 
evacuation and evaporation conditions. After a few years, the 
patina will stabilise, even in an industrial, sulphur- containing 
or rural environment. To ensure optimum patina formation 
and limit the formation of rust streaks, the oxidation process 
can be accelerated artificially by first descaling the surface 
(by sandblasting) and then subjecting it to alternate periods 
of dry and humid conditions. This pre-treatment will reduce 
the time needed to reach the final colouration. However, the 
pre- treatment will not stabilise the rust layer. It will reduce the 
amount of staining to nearby materials, but will not eliminate 
it completely.

Indoor use: to preserve the natural appearance of the material 
and at the same time avoid powdery oxide deposits that may 
cause staining, the following three steps are recommended: 

• First remove all dusty deposits, stains or surface defects,  
 then apply a chemical treatment to those areas where  
 corrosion has not yet developed 

• Clean the surface with water, brush and dry 

• Finally, apply a colourless, matt, UV-resistant varnish 

Use painted: as the surface has a high reactivity, it is 
recommended that the first coat of paint be applied on a 
clean surface immediately after pickling or sandblasting. 
The weathering steels must be re-painted every two years 
(depending on the level of solar exposure).

Corrosion in a salt spray atmosphere (according to ASTM 
B117): Tests were conducted in a chamber at a temperature 
of 35°C, in a humid atmosphere with a 5% concentration of 
NaCl. Weight loss was measured after 1000 hours. The sample 
was weighed before and after the test, and the rust was 
removed with an acid solution. The weight loss of corten steel 
was 30% lower than that of the reference, S235J.

Atmospheric corrosion: The samples were exposed to an 
industrial, marine atmosphere for 12 months. The weight loss 
of corten steel is 40% lower than that of the reference, S235J.

Uygulamalar / Applications

Corten çelikler çok yönlüdür ve geniş bir uygulama 
yelpazesine sahiptir: mimari, heykel, mühendislik yapıları, 
bacalar, nakliye vagonları, silolar, konteynerler ve direkler. 

Hem yeni hem de yenileme projelerinde, corten çelikleri 
yenilikçi ve farklı bir görünüm yaratır. Atmosferik koşullara 
dayanıklı çelikler, gerekli estetiği elde etmek için çok çeşitli 
geometrilerde şekillendirilerek kaplamalarda kullanılabilir. 

Korozyona karşı korumanın etkisi büyük ölçüde patina 
oluşum hızına bağlıdır. Corten çelik sülfürik duman varlığında 
bile kullanılabilir. Ancak, corten çeliğin yoğuşmalı ve 
özellikle sürekli serbest klora temaslı olarak kullanılması pek 
önerilmemektedir. 

Weathering steel is versatile and has a wide range of 
applications: architecture, sculpture, engineering structures, 
smokestacks, freight wagons, silos, containers and pylons. 

In both new and refurbishment projects, weathering steels 
create an innovative and different aspect. Weathering steels 
for cladding can be shaped into a wide range of geometries to 
achieve the required aesthetic.

The effectiveness of the corrosion protection largely depends 
on the speed of patina formation. For optimum patina 
formation, corten steel can be used in a non-confined 
environment, even in the presence of sulphuric fumes. 
However, it is strongly recommended not to expose corten 
steel to condensation or repeated soiling, particularly in 
environments containing free chlorine.  

Kasso Cor-ten Çelik Anahtar Geçme Detayı
Kasso Cor-ten Steel Keyhole Detail
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Raif Dinçkök Kültür Merkezi         
Raif Dinçkök Cultural Center

Ödül / Award  
2011 Cityscape Dubai Awards, Leisure Built, Winner        
2010 European Commercial Property Awards, Leisure and Hospitality, Highly Commended

Yer / Location  Yalova, Türkiye         
 
Tarih / Date  2011           
 
Mimar / Architect  (EAA)- Emre Arolat Architecture       
 
Tip / Type  Kültür / Cultural          
   
Fotoğraf / Photo  Cemal Emden          
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Uygulama / Application 
Cephe / Facade

Ürün / Product 
Ø5-D8mm delikli metal 
Ø5-P8mm perforated metal

Malzeme / Material 
Indaten®

Yüzey / Surface 
Kaplamasız / Mill finish

Raif Dinçkök Kültür Merkezi
Raif Dinçkök Cultural Center

Yalova, Türkiye

Raif Dinçkök Kültür Merkezi
Raif Dinçkök Cultural Center
Yalova, Türkiye



16 ATMOSFERİK KOROZYONA DAYANIKLI ÇELİKLER
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Özyeğin Üniversitesi / Mimarlık ve Tasarım Fakültesi   
Özyeğin University / Faculty of Architecture and Design

Yer / Location  İstanbul, Türkiye          
  
Tarih / Date  2020           
 
Mimar / Architect  BG Architects, ARK-itecture         
 
Tip / Type  Eğitim / Education          
   
Fotoğraf / Photo  İbrahim Özbunar          
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Uygulama / Application 
Cephe / Facade

Ürün / Product 
Solid

Malzeme / Material 
Cor-ten çelik / Cor-ten steel

Yüzey / Surface 
Kaplamasız / Mill finish

Uygulama / Application 
Cephe / Facade

Ürün / Product 
Ø15-D20mm delikli metal 
Ø15-P20mm perforated metal

Malzeme / Material 
Cor-ten çelik / Cor-ten steel

Yüzey / Surface 
Kaplamasız / Mill finish Özyeğin Üniversitesi / Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Özyeğin University / Faculty of Architecture and Design
İstanbul, Türkiye

Özyeğin Üniversitesi / Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 
Özyeğin University / Faculty of Architecture and Design
İstanbul, Türkiye
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Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi     
Beylikdüzü Atatürk Culture and Art Center

Yer / Location  İstanbul, Turkey          
 
Tarih / Date  2017           
 
Mimar / Architect  SO? Mimarlık Fikriyat          
 
Tip / Type  Kültürel / Cultural          
   
Fotoğraf / Photo  Yerçekim          
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Uygulama / Application 
Cephe / Facade

Malzeme / Material 
Cor-ten çelik / Cor-ten steel

Yüzey / Surface 
Ön yaşlandırma / Pre-aged

Ürün / Product 
60x20x5mm genişletilmiş metal 
60x20x5mm expanded mesh metal

Ürün / Product 
45x20x3mm genişletilmiş metal 
45x20x3mm expanded mesh metal

 

Ürün / Product 
115x50x12mm genişletilmiş metal 
115x50x12mm expanded mesh metalBeylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi 

Beylikdüzü Atatürk Culture and Art Center
İstanbul, Türkiye
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Piri Reis Üniversitesi          
Piri Reis University

Yer / Location  İstanbul, Türkiye         
 
Tarih / Date  2014           
 
Mimar / Architect  Kreatif Architecture         
 
Tip / Type  Eğitim /Education          
    
Fotoğraf / Photo  Cemal Emden          
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Uygulama / Application 
Cephe / Facade

Ürün / Product 
115x50x12mm genişletilmiş metal 
115x50x12mm expanded mesh metal 

Malzeme / Material 
Cor-ten çelik / Cor-ten steel*

Yüzey / Surface 
Kaplamasız / Mill finish

Uygulama / Application 
Cephe / Facade

Ürün / Product 
Ø5-D8mm delikli metal 
Ø5-P8mm perforated metal

Malzeme / Material 
Cor-ten çelik / Cor-ten steel

Yüzey / Surface 
Kaplamasız / Mill finish

Piri Reis Üniversitesi
Piri Reis University

İstanbul, Türkiye

Piri Reis Üniversitesi
Piri Reis University
İstanbul, Türkiye
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Uygulama / Application 
Cephe / Facade

Ürün / Product 
Solid

Malzeme / Material 
Cor-ten çelik / Cor-ten steel

Yüzey / Surface 
Kaplamasız / Mill finish

Prof. Dr. Aziz Sancar Çocuk ile Oyuncak Kütüphanesi ve    
Prof. Dr. Fuat Sezgin Gençlik Kütüphanesi      
Prof. Dr. Aziz Sancar Kids & Toys Library and       
Prof. Dr. Fuat Sezgin Youth Library

Yer / Location  Diyarbakır, Türkiye         
 
Tarih / Date  2019           
 
Mimar / Architect  Studio Vertebra         
 
Tip / Type  Kültürel / Cultural          
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Prof. Dr. Aziz Sancar Çocuk ile Oyuncak Kütüphanesi ve Prof. Dr. Fuat Sezgin Gençlik Kütüphanesi  
Prof. Dr. Aziz Sancar Kids & Toys Library and Prof. Dr. Fuat Sezgin Youth Library
Diyarbakır, Türkiye
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Uygulama / Application 
Cephe / Facade

Ürün / Product 
Desen kesim / Pattern cut

Malzeme / Material 
Cor-ten çelik / Cor-ten steel

Yüzey / Surface 
Kaplamasız / Mill finish

Rize Şimal Alışveriş Merkezi ve Rezidans      
Rize Şimal Shopping Center and Residence

Yer / Location  Rize, Türkiye          
 
Tarih / Date  2021           
 
Mimar / Architect  iki Design Group         
 
Tip / Type  Karma Kullanım / Mixed Use         
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Tekfur Sarayı Müzesi          
Tekfur Palace Museum

Uygulama / Application 
Cephe / Facade

Ürün / Product 
Solid

Malzeme / Material 
Cor-ten çelik / Cor-ten steel

Yüzey / Surface 
Kaplamasız / Mill finish

Yer / Location  İstanbul, Türkiye         
 
Tarih / Date  2019           
 
Mimar / Architect  Yeditepeli Restorasyon         
 
Tip / Type  Kültürel / Cultural          
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Uygulama / Application 
Cephe / Facade

Ürün / Product 
Solid

Malzeme / Material 
Cor-ten çelik / Cor-ten steel

Yüzey / Surface 
Kaplamasız / Mill finish

The Knowledge Hub Universities, Coventry University

Yer / Location  Mısır / Egypt          
 
Tarih / Date  2020           
 
Mimar / Architect  Die Stadt Design & Gensler         
   
Tip / Type  Eğitim / Education          
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Skyland Ofis / Skyland Office

Ofis 16
Office 16

Yer / Location Bursa, Türkiye

Tarih / Date  2017

Mimar / Architect Engin Küçük  
 Architecture

Tip / Type  Ofis / Office

Uygulama / Application Cephe / Facade

Ürün / Product 3B Formlu 
 3D Formed

Malzeme / Material Cor-ten çelik 
 Cor-ten steel

Yüzey / Surface Kaplamasız 
 Mill finish

Tucana Evleri
Tucana Residential

Yer / Location Bursa, Türkiye

Tarih / Date  2018

Mimar / Architect Esat Fişek

Tip / Type  Konut / Residential

Uygulama / Application Cephe / Facade

Ürün / Product Multiperfore 
 Multiperforated

Malzeme / Material Cor-ten çelik 
 Cor-ten steel

Yüzey / Surface Kaplamasız 
 Mill finish

Yer / Location  İstanbul / Türkiye 

Tarih / Date  2020  

Mimar / Architect  Broadway Malyan Architecture & 
 TAGO Architects   

Tip / Type  Ofis / Office

Uygulama / Application Cephe / Facade

Ürün / Product Solid

Malzeme / Material Cor-ten çelik / Cor-ten steel

Yüzey / Surface Kaplamasız / Mill finish

Ontan Bayraklı

Uygulama / Application İç mekan / Interior

Ürün / Product 3B Formlu / 3D Formed

Malzeme / Material Cor-ten çelik / Cor-ten steel

Yüzey / Surface Vernikli / Varnished

Yer / Location  İzmir / Türkiye 

Tarih / Date  2019  

Mimar / Architect  NK Architecture 

Tip / Type  Konut / Residential
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Kaynak / Source: 
- Kasso Mühendislik, Vol.1 Mimari + Metal, Global Proje Portföyü / Vol.1 Architecture + Metal, Global Project Portfolio
- Kasso Mühendislik, Vol.3 Mimari + Metal, Global Proje Portföyü / Vol.3 Architecture + Metal, Global Project Portfolio
- ArcelorMittal Europe – Flat Products, A34 - Indaten® atmospheric corrosion resistant steels catalogue data sheet
- ArcelorMittal Europe, Indaten® and Arcorox® brochure

Lüleburgaz Terminali
Lüleburgaz Terminal

Yer / Location Kırklareli, Türkiye

Tarih / Date  2016

Mimar / Architect Kolektif  
 Architecture

Tip / Type  Ulaşım 
 Transportation

Fotoğraf / Photo Engin Gerçek

Uygulama / Application Totem

Ürün / Product Solid

Malzeme / Material Cor-ten çelik 
 Cor-ten steel

Yüzey / Surface Kaplamasız 
 Mill finish
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