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ÇAĞRI DOKÜMANI 

Çağrı No 1007-2012-KGM-03 

Müşteri Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü 

Çağrı Başlığı 
Karayollarında buzlanmayı önleyici ve buz çözücü çözelti 
ve/veya dispersiyonların yerli olarak geliştirilmesi, çevre ve 
iklim koşullarına göre performans kriterlerinin belirlenmesi 

Çağrı Amacı 

Ülkemiz karayollarında sıcaklığı -20 ile -40°C arasında 
olan bölgeler için kullanılmak üzere buzlanmayı önleyici ve 
buz çözücü, çevre dostu çözelti ve/veya dispersiyonların 
üretilmesi, geliştirilmesi ve performans özelliklerinin 
belirlenmesi amaçlanmaktadır. 

Çağrıya İlişkin Özel 
Şartlar 

1) Projede elde edilecek çıktıların üretilmesi ve 
üretimin sürekliliğinin sağlanması amacıyla yürütücü 
kuruluşlar arasında özel kuruluşun/ların yer alması 
gerekmektedir. 
 

2) Müşteri Kurum bilgi, tecrübe, laboratuvar ve saha 
uygulamaları/testleri konusunda imkanları 
ölçüsünde destek olacaktır.  

 
3) Projede uygulanacak testler için alan Müşteri Kurum 

tarafından sağlanacaktır. 
 

Proje Niteliği 

 

 Prototip/sistem/pilot tesis                 
 

 Model/süreç/yöntem geliştirme     
 

 Teknoloji birikim    
 

 

Hedeflenen Çıktılar Teknik İsterler 
 

1. Karayollarında kullanılmak üzere, 
yerli, buzlanmayı önleyici ve buz 
çözücü çözelti ve/veya 
dispersiyonların geliştirilmesi ve 
üretimi 

Üretilecek buzlanmayı önleyici ve buz çözücü 
çözelti ve/veya dispersiyonlar; 

 -20 ile -40 oC arasında etkin olarak 
kullanılabilir olmalıdır. 

 Asfalt yanında beton kaplama üzerinde de 
kullanılabilir olmalıdır. 

 Seçilirken aşağıdaki faktörler göz önünde 
tutulmalıdır; 

 Maliyet 
 Uygulanacak bölgenin iklim 

koşulları 
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 Buz önleme ve çözme performansı 
 Uygulama kolaylığı 
 Asfalt, beton ve metal aksama 

olan olumsuz etkisi  
 Çevreye olan etkisi 
 Söz konusu bölgede kimyasalların 

taşınımı (ADR Yönetmeliği) 

2. Buzlanmayı önleyici ve buz çözücü 
çözelti ve/veya dispersiyonların 
performans deneylerinin yapılarak 
proje süresince elde edilen 
verilerin kullanılması ile 
karayollarında kullanılacak olan 
buzlanmayı önleyici ve buz çözücü 
çözelti ve/veya dispersiyonlar için 
performans kriterlerinin 
oluşturulması 

Laboratuvarda yapılacak performans 
deneyleri; 

 Buz çözme kapasitesi 

 Buzu yerden kaldırma kapasitesi 

 Buz delme kapasitesi 

 Korozyon testi 

 Sıcak soğuk stabilite testleri 
 

Yapılacak laboratuvar deneylerinde SHRP-H-
332 Standartları göz önünde 
bulundurulacaktır. 
 
Arazide yapılacak gözleme dayalı buz önleme 
ve çözme performans deneyleri;  

 Uygulama kolaylığı 

 Eğimli yüzeyde tutunma  

 Kayma direnci  

 Buz önleme ve çözme performansı  
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