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Chalk River Laboratoruvar kampüsündeki üç yeni bina, yenilikçi
sonuçlar sunan Masif Ahşap ve bir Entegre Proje Teslimi(yönetimi)
diyebileceğimiz IPD ekibinin bir ürünü.

Giriş Binasının bir görüntüsü, bir IPD süreci ve ön üretime dayanan masif ahşap ile
çalışmanın doğasında var olan doğruluğunu gösteren model ve görüntü zenginliğini
harmanlamaktadır. Fotoğraf: Kevin Belanger ve HDR

Masif Ahşap: Bu yazıda Glulam, CLT ve LVL gibi İşlenmiş Yapısal Ahşap
malzemeleri ifade etmek için “Mass Timber”ın karşılığı olarak kullanılmıştır.

PROJE: Kanada Nükleer Laboratuvarları (CNL) Saha Giriş Binası, Destek ve Bakım Tesisi
ve Bilimsel Çalışma Merkezi, Chalk River, Ontario
MİMAR: HDR, CNL IPD NB Poli Parti Ekibinin bir parçası olarak
FOTOĞRAFLAR: © 2020 Kevin Belanger, aksi belirtilmedikçe CNL IPD NB Poly Party
Team'in izniyle
KONU: Ottawa'nın yaklaşık 200 kilometre kuzeybatısındaki Chalk River Laboratuvarları
Kampüsü'nde HDR mimarlık tarafından yürütülen üç projenin çarpıcı ve yenilikçi çağdaş
hikayesi. Chalk River'da gerçekleşen yenilik yalnızca nükleer enerjiyle değil, aynı zamanda
şaşırtıcı bir şekilde mimarideki iki eğilimle de ilgilidir: Masif Ahşap inşaat teknolojisi ve
Entegre Proje Teslimi (IPD) süreçleri.

Tamamlanmış Destek ve Bakım Tesisinde bir yükleme alanı.Yarının Bilimi

Chalk River kampüsü, Ottawa Nehri'nin kenarındaki 3.700 hektarlık bir arsa üzerinde
yer almaktadır. Tesis 1944'te kurulduğunda muhtemelen stratejik bir seçimdi. Sahadaki işin
ve malzemenin hassas doğası göz önüne alındığında, bugün güvenlik kritik bir endişe
olmaya devam ediyor. Chalk River Laboratuvarları, federal bir şirket olan Atomic Energy of
Canada Limited'in gözetimi altında kuruluşundan bu yana zengin ve karmaşık bir nükleer
araştırma geçmişine sahiptir.
Diğer şeylerin yanı sıra, bu merkez, CANDU reaktör teknolojisinin üretim ve satışının yanı
sıra, tıbbi kullanım için dünyanın radyoaktif izotop arzının anlamlı bir yüzdesinin üretimi ile
uğraştı.
Bugün, malzeme araştırması ve sürdürülebilir enerji üretimi de dahil olmak üzere temiz
enerji teknolojisini desteklemek için teknolojik yeniliklere odaklanan Kanada'nın kilit
merkezleri arasındadır . Örneğin, Chalk River'ın Temiz Enerji Girişimi, İnovasyon ve
Araştırma Parkı (CEDIR) vizyonu, küçük modüler reaktörler de dahil olmak üzere düşük
karbonlu hibrit enerji üretim sistemlerini geliştirmeye odaklanmıştır. Bu yenilik ruhu,
kampüsün planlama ve mimari gelişime yönelik son yaklaşımında da kendini
göstermektedir.

Kampüste yenilik fikri;
2017'de Kanada Nükleer laboratuvarları yönetimi, kampüs için bir ana plan geliştirmek
üzere HDR Mimarlık ve Kentsel Stratejileri devreye soktu ve genişleyen araştırmasına
paralel olarak Chalk River Laboratuvarlarının fiziksel dokusunun nasıl daha çok üniversite
tarzı bir bilim ve teknoloji kampüsü haline gelebileceğini öngördü. Sahadaki çalışmanın
güvenli doğasına rağmen,
Chalk River'ın akademik temelli araştırmacı topluluğunu
destekleyecek bir kamusal alan duygusunu teşvik etme hedefi vardı. Bu amaca yönelik
olarak planda, yürünebilirlik, sağlık, güvenlik, emniyet ve zindelik gibi temel ölçütler dikkate
alındı. Nihai olarak, ana plan, site altyapısına yatırım yapılmasını ve eskiyen tesislerin
devreden çıkarılmasıyla koordine edilecek birkaç yeni binanın eklenmesini tavsiye etti.
HDR, daha sonra şu anda tamamlanmış veya devam etmekte olan üç önemli binanın
inşasını içeren bu çalışmanın ilk aşaması için baş mimar olarak kaldı.
Tamamlanan 4.650 metrekarelik Giriş Binası, hem ziyaretçileri hem de personeli
ağırlamak için daha küçük bir ön hacim ve arkasında tedarik, depolama ve lojistik
hizmetlerini destekleyen daha büyük bir bölüm ile Chalk River Laboratuvarlarının halka
açık yüzü olarak hizmet ediyor.
B e n z e r b o y u t t a k i D e s t e k v e B a k ı m Te s i s i , h e m b a k ı m h e m d e ü r e t i m
faaliyetlerini desteklemek için kaynakların konsolidasyonuna izin vererek esnek bir şekilde
planlanmış.
Bilimsel Çalışma Merkezi, büyük, açık plan stüdyoları içeren altı katlı çoklu kullanım alanı
sağlayan üç binadan en büyüğü. Tamamlandığında, kampüsün kalbi olarak hareket
edecek ve sitenin yenilikçiliğinin en dışa dönük mimari ifadesini sunacaktır.

Masif Ahşap Seçeneği;
Üç bina için ilk konsept şemaları, ileriye dönük bir üniversite kampüsünde görünmeyecek
heykelsi formlar önerdi. Mimari Tasarım ödüllerine aday olacaklardı ama belki de henüz
Chalk River Laboratories'in yenilikçi ruhuna dayanmamışlardı.
Müşterinin önerisi üzerine yapısal bir eleman olarak Masif Ahşabın tanıtılması, açıkça
binaların tasarımının evriminde bir dönüm noktası oldu. HDR tasarım müdürü Donald
Chong, ahşaba yabancı değildi. HDR'ye katılmadan önce Chong, Williamson Chong
Architects'in (şimdi Williamson Williamson) üç ortağından biriydi ve firmanın araştırma
projesi Living Wood’u Professional Prix de Rome'da paylaşıldı ve ödüle layık görüldü. Ödül
olarak firma sahiplerinin uluslararası seyahat ederek Çapraz Lamine Ahşap (CLT)
teknolojileri üzerinde çalışan üreticileri ve tasarımcıları ziyaret etmesini sağladı.

Chong, Beton ve çelik gibi malzemelerin yerine Masif Ahşabı tercih ederek hem karbonu
yönlendirme hem de ağaçların doğal büyüme sürecine özgü bir işlev olan karbonu tutma
yeteneğini vurgulayarak Chalk River için sürdürülebilirlik durumunu oluşturdu. Bu etkiyi
göstermek için taraflarca kolayca anlaşılabilmesi için metrik ton karbon miktarı üzerinden
bir Sankey diyagramı kullanıldı ve Kanada Ulusal Kaynakları(NRCan) tarafından yönetilen
Ahşapla Yeşil İnşaat (GCWood) programı aracılığıyla yaklaşık 4 milyon dolarlık finansman
desteği sağlandı.

IPD Uyumu ve Huzuru;
Belki tesadüfen, bu gelişme, alanda öncü olan inşaatçı Chandos'un katılımıyla projeye
Entegre Proje Tesliminin (IPD) getirilmesiyle proje yönetimi güvenli ve uyumlu hale geldi.
IPD, proje sahibinin, yüklenicinin, tasarımcıların, kilit danışmanların, tedarikçi ve
uygulayıcıların projenin risk ve ödülünü paylaşmayı açıkça kabul ettiği bir süreçtir. Etkili bir
şekilde yönetilirse, özellikle ahşap yapı teknolojisinin ön saflarında yer alanlar gibi
karmaşık ve yenilikçi projeler için karar verme için işbirlikçi ve şeffaf bir mekanizma
oluşturur.
Birlikte, IPD ve Masif Ahşap, projeyi ilgili tüm taraflar için karşılıklı olarak faydalı olacak
şekilde ilerletmeye yardımcı oldu. Aslında Chong, Masif Ahşap ve IPD'nin başarılı olmak
için birbirine ihtiyacı olduğunu savunuyordu. IPD "Büyük Oda" (tüm ekibin bir araya
geldiği, büyük kararları bir karar matrisinde daha küçük kararlara böldüğü ve ardından
önerileri oylamaya sunduğu fiziksel veya dijital bir alan) aracılığıyla ahşap için durum
doğrulandı.
Her ne kadar bağlayıcı olmasa da, bu işbirlikçi süreç yoluyla alınan kararlar, IPD'nin
başarısının doğasında bulunan bir faktör olan grubun bilgeliğine duyulan güveni ifade
eder. Bu, tüm tarafların hem mecazi hem de sözleşmeye dayalı olarak yatırım yaptığı,
birbirine bağlı bir ekibi teşvik eden bu güvendir.

Chalk River örneğinde, ekip toplu olarak, yangından korunma, iç kaplamalar ve inşaat hızı
gibi faktörleri göz önünde bulundurarak karşılaştırmayı genişletirken ahşabın (çelik veya
betona kıyasla) maliyetindeki primin dengelendiğini de gördü.

Karşılıklı yararlılık(Kazan Kazan);
IPD, Masif Ahşap ile devam etmek için ilk onayın ötesinde, malzeme seçimi riskinin
azaltılmasına yardımcı olmak için satıcılar, tedarikçiler ve tasarım ekibi arasında kritik
işbirliğine de imkan verdi. Ahşap yapı inşası eski olsa da, Masif Ahşap nispeten yenidir ve
inşaat hızı ve doğruluğu gibi temel avantajlardan yararlanmak için fiyat, tedarik ve mevcut
teknoloji hakkında erken, ayrıntılı ve sürekli bilgi gerektirir.
Nordic Structures, bu entegre ekip içinde ticaret ortağı olarak hareket ederek önce ekibe
özel orman kaynaklarını ve fabrika proseslerini yerinde inceleme ve gezme fırsatı sundu.
Aksi takdirde ekipte bir bilgi derinliği sağlanamazdı. Bu bilgiler ladin ağacının yapısal
özellikleri ve lif yapısının analizleri gibi ayrıntıları da içeriyordu ve yapısal elemanları
oluşturmak için malzeme seçimi konusunda bilgi sahibi olmayı sağladı. Tasarım ve inşaat
sırasında Nordic, stüdyo benzeri IPD büyük odasında çalıştı ve tasarımı tedarik
zincirlerinin özelliklerine göre optimize etmek için yapı mühendisleri LEA Consulting gibi
kilit üyelerle yakın işbirliği yaptı.
Büyük Oda işbirliğinin, başlangıç aşamasında başka bir örneği de, kolonların yerleşiminde
aralıkların tayini idi. Ekip, Masif Ahşap tedarikçisinden mobilya sistemleri üreticisine kadar
tüm taraflardan girdi alarak, kolon yerleşimlerini mekansal, yapısal, kaplama, hizmetler ve
üretim gereksinimlerini aynı anda en iyi şekilde karşılayacak şekilde optimize etti. IPD veya
farklı bir yöntemler yoluyla olsun, tedarikçilerle bu tür erken etkileşim, bütün Masif Ahşap
projelerinin başarısı için çok önemlidir. Bu, pandemiden önce doğruydu ve şimdi daha da
doğru, çünkü ahşap piyasası fiyat dalgalanmaları yaşamaya devam ediyor.
Denklemin diğer tarafında, yeni bir endüstri olarak Masif Ahşap, aynı zamanda, çoğu
zaman daha iyisi için, mevcut birçok inşaat uygulamasının yeniden değerlendirilmesine
olanak tanır. Sıralama ve evreleme gereksinimleri yeniden düşünülerek inşaat zaman
çizelgesi optimize edilebilir. Örneğin, ekip, yapısal masif ahşap elemanların ve panellerin,
herhangi bir ara depolama alanı gerektirmeden, doğrudan kamyonlardan, montaj yerinde
kaldırılabilmesi sağlandı. Ayrıca başarılı bir IPD süreci, kapsamlı dijital planlama
aşamasından montaja kadar yüksek düzeyde hassasiyet ve doğruluk gerektirir. Masif
Ahşap, malzeme çok hassas toleranslara göre önceden imal edildiğinden, bu tür zorlu
koordinasyon sürecinden yararlanmak için özellikle uygundur. Bu tür fırsatlar, tüm ekip
üyelerini açık fikirli olmaya ve işbirliğine teşvik etti ve proje boyunca yenilik ruhunu hep
canlı tuttu.

Rasyonal İnovasyon;
Bu üç binada Masif Ahşabın entegrasyonu, HDR'nin tasarımını doğrusal kompozisyonlara
yöneltti, bina sistemleri ve elemanlarına odaklandılar. Ortaya çıkan binalar, ahşap
sistemlerinin uyumlu birleşiminden başlayarak yüksek derecede yapısal okunabilirlik
sağladı. Düzenli kolon ızgaraları da bu binaları, kullanımdaki değişikliklere kolayca uyum
sağlayabilecek esnek, geleceğe dönük yapılar olmasının önünü açtı.
Glulam kolonların üzerinde, ahşap döşemeye sıkı sıkıya bağlı bina hizmetlerinin engelsiz
entegrasyonuna izin vermek için kirişler, kirişler ve aşıklardan oluşan bir sistem dikkatlice
düzenlenmiştir. Operasyonel enerji kullanımını en aza indirmek için tasarımda mekanik

elektrik servisleri dağıtmak için yükseltilmiş erişim zeminleri veya asma tavanlar
kullanmaktan kaçınılmıştır. Bu çözüm masif ahşap yapılarda yaygın olarak tercih edilir. Bu
yöntemle, üç binada da birçok Kanada yapısında örneklenen bir uygulama olarak mekanik
ve elektriksel unsurlar açıkta bırakılıyor.

Küçük asma tavan alanları, esas olarak ana servislerin - ana kanal hatları ve fan coil
üniteleri dahil olmak üzere - gruplandırıldığı çekirdeğin çevresinde bulunur. Minimal asma
tavanlar servis tepsileri görevi görür ve servis veya gelecekteki uyarlamalar için yandan
kolay erişime izin verir. Kanallar, sprinkler ve bir dizi dağıtım hattı dahil olmak üzere zemin
plakası boyunca ilerler. Esasen katmanlı ahşap yapı tarafından çerçevelenen servis
olukları olanlarda, aşıklara paralel olarak ve daha büyük yapısal elemanların üzerinde
hizalanırlar. Estetik açıdan çekici ve mekansal olarak optimize edilmiş bir çözüm
yaratmanın ötesinde, bu karar, daha fazla açıkta kalan ahşap yapıya izin verme, bitirme ve
koordinasyon gereksinimlerini azaltarak zamandan ve paradan tasarruf etme avantajına
sahipti.
Binaların yapısının çoğu dış cepheden okunabilir. Site Giriş Binası'nda, kolonlar cephenin
organizasyonunu bildiren görsel bir düzen oluştururken, kirişler ve çatı strüktürü camın
arkasında bir bina saçağı çağrıştırıyor. Mies van der Rohe'nin IIT Mimarlık Fakültesi ve
Peter Behrens'in Türbin Fabrikası gibi projelerden ilham alan cepheler, cam, seramik
karolar ve yalıtımlı metal panellerin akıllıca ve düzenli bir bileşimidir. Minimalist cephe
işlemi, yapının güçlü bir okunabilirliğini sağlar ve arkadaki esnek açık alan konseptiyle
uyumludur.

Mevcudun yol göstericiliği;
Mevcut bir kampüs binaları koleksiyonuyla çalışmanın önemli bir avantajı, önceki
tasarımlardan öğrenerek yineleme yeteneği geliştirmektir. IPD'nin titiz araçlarının
yardımıyla HDR, Site Giriş Binası'ndan Destek ve Bakım Tesisine ve Bilimsel Çalışma
Merkezi'ne ilerlerken tasarımlarını, ayrıntıları ve teknikleri geliştirmek için çalıştı. Bunun,
kullanılan ahşap yapı sistemlerinin evrimi ve iyileştirilmesi üzerinde kayda değer bir etkisi
oldu.
Bu süreç, özellikle binaların kolon tasarımının geliştirilmesinde dikkate değerdir.
Yapısal kolonların gelişen tasarımı, tavanın x ve y boyutları aracılığıyla bina sistemlerinin
basitleştirilmiş bir dağılımına hedefleyen düşünce tarafından oluşturuldu. Üç proje
boyunca, kolon tasarımları, boruların dağıtımı için dikey yolları daha etkili şekilde entegre
etmeye başladı ve devreyi z boyutuyla tamamladı.
Bu sürecin doruk noktası, Bilimsel Çalışma Merkezi'nin oluklu sütunudur. Görsel olarak,
tavanın açıkta kalan estetiğine uygun olarak, borunun yüzünde bir açıklık içinde yüzeye
monte edilmesini sağlayan bölünmüş bir sütun olarak görünür. Bu dikey kanal aynı
zamanda bir çift aşık arasındaki tavan boşluğuna bağlanma avantajına da sahiptir. Bu çift,
kısmen montajı basitleştirmek ve ahşap döşeme açıklıklarını optimize etmek için Site Giriş

Binası sisteminden yeniden düzenlenmiştir, ancak tavanda organize bir servis yolu
sağlamanın ek bir faydası vardır.
Kolon tasarımının yeniliği, yapısal kirişlerle etkileşimine kadar uzanarak bunun ötesine
geçer. Şantiye Giriş Binasında, kolonlar, kirişleri desteklemek için kolonların yan
taraflarında çok tipik bir bağlantı detayı olan “çelik-koltuk-bıçak plaka”(steel-chair-and-knife
plate) bağlantısı kullandı. Bununla birlikte, bir maliyet-fayda analizi yoluyla, ekip,
bağlantının kolonun basit ve pratik eklemlenmesi yoluyla oluşturulması, yapıyı kurma
sürecinin basitleştirilebileceğini belirledi. Japon doğramalarından ve ahır yapımından
ipuçları alan ekip, kiriş taşıyıcı desteği sağlamak için kolonların tepesine çentikler
yerleştirdi. Sonuç olarak, yanmazlık stratejilerini basitleştiren, yangın dayanımını artıran ve
inşaatı hızlandıran zarif bir ayrıntı ortaya çıktı.
Chalk River Kampüsü'nde halen devam etmekte olan üç masif ahşap bina, hem ahşap
yapı sistemleri hem de IPD proje teslim yöntemi açısından bir mimari yenilik çalışmasıdır.
Masif ahşap ve IPD arasındaki ortak iletişim, ahşaptan bina inşa etmek için uyumlu ve
verimli bir toplu sistem bilgilendirmesi sunarak (düzenli bilgi paylaşımı ile) detayların aktif
bir şekilde iyileştirilmesini sağladı.
Bu projenin nihai mirası nedir?
Mimar Don Chong, binaları özel tesisler olarak değil, standartlaştırılmış ticari ve kurumsal
yapılar için Masif Ahşabın en etkili şekilde nasıl kullanılabileceğinin prototipleri olarak
görüyor. Optimize edilmiş bir prototiple Chong, masif ahşap binaların 21. yüzyılın çelikbeton depolarının yerini alabileceğine inanıyor. Güvenlik gerekçeleri ile çok az mimarın
ziyaret edebileceği HDR'nin bu üç binası, şüphesiz, Chalk River'ın güvenlik kapılarının çok
ötesine geçebilecek etkilerle, kolektif ahşap bilgi birikimini genişletecektir.

YAZAN: Leland Dadson,**
** Mimar Leland Dadson, MJMA'da masif ahşap uzmanıdır. Toronto Üniversitesi Akademik
Ahşap Kulesi (Patkau Architects ile birlikte) ve Queen's Üniversitesi John Deutsch
Üniversitesi Merkezi Yeniden Geliştirme (HDR ile birlikte) dahil olmak üzere masif ahşap
projelerinde yer almaktadır.
Yazının asıl metnine aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilir.
https://www.canadianarchitect.com/innovation-hub-canadian-nuclear-laboratories-cnl-site-entrance-buildingsupport-and-maintenance-facility-and-science-collaboration-centre-chalk-river-ontario/
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SİTE GİRİŞ BİNASI:
ALAN 5.016 m2 | TAHMİNİ BÜTÇE 30,6 Milyon K.Dolar | TAMAMLANMA Eylül 2020 |
ENERJİ KULLANIM YOĞUNLUĞU (öngörülen) 101 kWh/m2/yıl

DESTEK VE BAKIM TESİSİ:
ALAN 4.800 M2 | TAHMİNİ BÜTÇE 32,8 Milyon Dolar | TAMAMLANMA Mart 2021 |
ENERJİ KULLANIM YOĞUNLUĞU (öngörülen) 143.3 kWh/m2/yıl

BİLİM İŞBİRLİĞİ MERKEZİ:
ALAN 8.918 M2 | TAHMİNİ BÜTÇE 62 Milyon Dolar | TAMAMLANMA Mart 2023 |
ENERJİ KULLANIM YOĞUNLUĞU (öngörülen) 130.4 kWh/m2/yıl (Veri Merkezi olmadan);
373,8 kWh/m2/yıl (Veri Merkezi ile)

Not: Tüm tercüme ve terminoloji hataları hazırlayana aittir.

