
AVTOKEMIKALIJE / POSEBNE AVTOMOBILSKE TEKOČINE
AdBlue

dodatek za zmanjšanje NOx

Prednosti izdelka

- zelo stroga kontrola kakovosti
- zagotovlja dolgo življenjsko dobo sistema SCR za naknadno obdelavo
- izjemna čistost (DIN 70070) skozi celotno logistično verigo

Uporabe

Izdelek se lahko uporablja pri avtobusih in gospodarskih vozilih, ki so opremljena s sistemom SCR (selektivna
katalitična redukcija) za zmanjšanje emisij (predvsem NOx).

Sistem SCR s pomočjo stisnjenjenega zraka vbrizga dodatek AdBlue® za zmanjšanje NOx pred katalizator vročih
izpušnih plinov. Pri visoki temperaturi se sečnina pretvori v amonijak, kot se vidi iz naslednje reakcije.
(NH2)2 CO + H2O => 2NH3 + CO2

V naslednjem koraku NOx v izpušnih plinih reagira na površini SRC z amonijakom, iz česar pride kot produkt voda in
neškodljivi dušik, ki ga najdemo v naravi.
6 NO2 + 8 NH3 => 7 N2 + 12 H2O
2 NO + O2 => 2 NO2
NO + NO2 + 2 NH3 => 2 N2 + 3 H2O

Prednost sistema SCR je, da ustreza pogojem glede emisij NOx v skladu s predpisi Euro IV in Euro V.

Poraba AdBlue® v vozilih Euro IV je približno 3-5 % porabe goriva in 5-7 % v primeru vozil s povečano katalitično
učinkovitostjo Euro V - odvisno od načina delovanja. Pri mestni uporabi vozila je poraba AdBlue® manjša kot v primeru
daljših transportov.
Vozila, ki so opremljena s sistemom SCR, imajo vgrajen ločen ogrevan rezervoar za dodatek AdBlue® za zmanjšanje
NOx.

Specifikacije in odobritve

ISO 22241-1:2006
DIN 70070

Opis izdelka

Adblue je dodatek iz sečnine in destilirane vode, ki se uporablja za zmanjšanje NOx. Je brezbarvna, prosojna tekočina
z rahlim vonjem po amonijaku. Vsebnost sečnine je 32,5 %.

Sečnina je naravna, stabilna, netoksična in negorljiva snov. Ni posebnih omejitev pri transportu in skladiščenju.

Sestavni del dodatka AdBlue® za zmanjšanje NOx je sečnina, ki kristalizira pri -11 °C in razpade nad +35 °C.
Zmrzovanje ne povzroči trajnega poslabšanja kakovosti, vendar pa razpad povzroči nepopravljivo škodo.

Običajne lastnosti

Lastnosti Običajne vrednosti

1087 - 1093Gostota pri 20 °C [g/cm3]

-11Zmrzišče  [°C]

Karakteristike v tabeli so običajne vrednosti izdelka in ne predstavljajo specifikacije.
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AVTOKEMIKALIJE / POSEBNE AVTOMOBILSKE TEKOČINE
AdBlue

dodatek za zmanjšanje NOx

Navodila za shranjevanje in ravnanje

V originalni embalaži pod priporočenimi pogoji shranjevanja: 12  meseci
Nevarnost vnetljivosti: Ni vnetljivo
Priporočena temperatura skladiščenja: -11°C  -  +30°C

Podatki za naročanje

SAP koda in embalaže:
200 literes műanyag hordó19001984
Vevő Konténer19002223
Konténer19002095
konténer19002627
Konténer19002002
10l műanyag kanna19001813
ömlesztett19002072
Tankautó (csak rendelésre)19002092
AdBlue NOx- redukáló adalék19001983
10l műanyag kanna19001952

Rezervacije (brezpla čno):

Telefon: 80/201-331 (ob delavnikih med 7-16 uro)
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