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Technologie SCRTechnologie SCRTechnologie SCRTechnologie SCR    

Technologie využívající AdBlue® se nazývá selektivní katalytická redukce 
(SCR - Selective Catalytic Reduction). 

Nákladní automobil nebo autobus s naftovým motorem má AdBlue® uloženo v samostatné 
nádrži, odděleně od nádrže s naftou. Při provozu motoru dochází k automaticky řízenému 
vstřikování AdBlue® do zabudovaného katalyzátoru. Zde dochází k přeměně oxidů dusíku, 
které vznikají při spalování nafty, na dusík a vodní páru. Dusík je, na rozdíl od 
problematických oxidů dusíku, přirozenou a neškodlivou součástí ovzduší. 

 

 

 

    

Chemické rovniceChemické rovniceChemické rovniceChemické rovnice    

Adblue® obsahuje vodný roztok močoviny o vysoké chemické čistotě. Tento roztok je v 
důsledku vysoké teploty ve výfukovém systému rozštěpen na amoniak (NH3) a oxid uhličitý 
(CO2): 

  voda, teplo   
močovina    CO2 + 2NH3

Právě amoniak je účinnou látkou a hlavní složkou procesu, ke kterému dochází v 
katalyzátoru technologie SCR. V následném chemickém procesu jsou škodlivé oxidy dusíku 
(NO a NO2, souhrnně nazývané NOX) přeměňovány působením amoniaku na dusík (N2) a 
vodní páru (H2O): 

NO + NO2 + 2NH3 2N2 + 3H2O 



Dodavatel : MADOIL s.r.o. Sovadinova 10, 69002 B řeclav tel. 519321573, fax 519322036, www.madoil.czwww.madoil.czwww.madoil.czwww.madoil.cz    

 

Otázky Otázky Otázky Otázky ---- Odpovědi Odpovědi Odpovědi Odpovědi    
Co to je AdBlue®?   

AdBlue® je čirá bezbarvá kapalina sestávající z 32,5% vodného roztoku syntetické močoviny o vysoké chemické 
čistotě. Jakost je dána standardem DIN 70070. AdBlue není nebezpečné pro zdraví člověka ani pro životní 
prostředí.  

 
Proč se AdBlue® používá?   

AdBlue® snižuje množství škodlivin ve výfukových plynech, a proto umožňuje splnění směrnice EURO 4, která 
platí od 1. října 2005. V principu umožňuje i dosažení směrnice EURO 5, která začne platit 1. října 2008.  

 
Jak se AdBlue® používá?   

Technologie využívající AdBlue® se nazývá selektivní katalytická redukce (SCR - Selective Catalytic Reduction). 

Nákladní automobil s naftovým motorem má AdBlue® uloženo v samostatné nádrži, odděleně od nádrže s naftou. 
Při provozu motoru dochází k automaticky řízenému vstřikování AdBlue® do zabudovaného katalyzátoru. Zde 
dochází k přeměně oxidů dusíku, které vznikají při spalování nafty, na dusík a vodní páru. Dusík je, na rozdíl od 
problematických oxidů dusíku, přirozenou a neškodlivou součástí ovzduší. 

 
Jaká je spot řeba AdBlue®?   

Spotřeba AdBlue® činí přibližně 5% z objemu spotřebované nafty, tj. na 100 l nafty se spotřebuje cca 5 l 
AdBlue®. 

 
Jaké další výhody AdBlue® p řináší?   

AdBlue® snižuje spotřebu nafty, a to až o 7 %, takže částečně kompenzuje vyšší pořizovací náklady na 
automobily splňující EURO 4 a EURO 5. Provozovatelé automobilů splňujících normy EURO 4 a EURO 5 platí 
nižší silniční daň a cenové zvýhodnění se projeví i při placení poplatků za mýtné a dálniční známky, např. v 
Německu, Rakousku, Dánsku, Švédsku, Švýcarsku. 

Nabízíme Vám, dle Vašich možností a dle Vašich pot řeb: 

AdBlue® v kanystrech 5 litr ů, 10 litr ů, 20 litr ů, 25 litr ů 
 

Kanystry jsou lehké a snadno skladovatelné, AdBlue® je okamžitě k dispozici. Je to vhodná varianta pro 
provozovatele jednotlivých vozů nebo malých autoparků. Jsou ale vhodné i pro střední autoparky v současné 
situaci, kdy spotřeba AdBlue® není ještě vysoká. Kanystry lze vozit i na delší cesty, na kterých Vám nevystačí 
AdBlue® v nádrži automobilu.Později je lze použít v kombinaci s výdejní stanicí jako nouzovou rezervu při delších 
cestách s nejistou možností doplnění AdBlue® na trase 

 
  

                                               
     
 

Speciáln ě upravené IBC kontejnery o objemu 1000 litr ů s mobilním čerpadlem a 
dávkovacím za řízením 

 
IBC kontejnery o objemu 1000 litrů jsou ideálním řešením pro většinu malých a středních provozoven. Součástí je 
mobilní čerpadlo s výdejní pistolí a s možností doplnění o dávkovací zařízení. IBC kontejnery jsou vratné, po 
vyčerpání AdBlue® Vám vyměníme prázdný za plný. 
 
 
 
 


