
η αξιόπιστη λύση ποιότητας AdBlue 
για όλους τους στόλους οχημάτων με SCR 

Το AdBlue® είναι ένα υψηλής καθαρότητας άχρωμο μη τοξικό διάλυμα ουρίας 32,5%, όπου χρησιμο-
ποιείται για να μειώνει τις εκπομπές δηλητηριωδών αερίων μονοξειδίου του αζώτου στα καυσαέρια 
που παράγονται από τους πετρελαιοκινητήρες. Το διάλυμα δρα ως αναγωγικό μέσο για SCR συστή-
ματα (Selective Catalytic Reduction- Επιλεκτική Καταλυτική Αναγωγή). 
Το Adblue® ανάγει τα οξείδια του αζώτου NOx που εκπέμπονται σε άζωτο, νερό και διοξείδιο του 
άνθρακα που είναι συστατικά του ατμοσφαιρικού αέρα. 
Το προϊόν τοποθετείται σε ειδικό ρεζερβουάρ του οχή-
ματος. Μια ηλεκτρονική μονάδα υπολογίζει συνεχώς 
την ακριβής ποσότητα του AdBlue® που πρέπει να 
ψεκαστεί στο ρεύμα καυσαερίων. 
Η απαραίτητη ποσότητα για φορτηγά κυμαίνεται στο 
5% περίπου της κατανάλωσης του καυσίμου. Οι κατασ-
κευαστές των οχημάτων γνωρίζουν πολύ καλά τη ση-
μασία της υψηλής ποιότητας του προϊόντος, για το λό-
γο αυτό έχουν δημιουργηθεί πρότυπα που θα πρέπει 
να ακολουθούνται DIN V 70070 και το ΙSO 22241 κατά την παρασκευή του όπως και οι κανονισμοί 
CEFIC για την μεταφορά και την αποθήκευση του. 
Η ονομασία ΑdBlue® είναι κατοχυρωμένο λογότυπο που ανήκει στην V.D.A. Γερμανική Ένωση Αυτο-
κινητοβιομηχανιών. Μόνο η χρήση αυτού του υψηλής ποιότητας διαλύματος επεξεργασίας καυσαερί-
ων μπορεί να εγγυηθεί την άψογη λειτουργία του καταλυτικού μετατροπέα όσον αφορά την μείωση 
της εκπομπής των οξειδίων του αζώτου ΝΟx. 

Αποθήκευση 
Το AdBlue όταν αυξάνει κατά πολύ ο χρόνος αποθήκευσης έχει ως αποτέλεσ-
μα την αποσύνθεσή του και σχηματίζεται υδροξείδιο του αμμωνίου και μονοξεί-
διο του άνθρακα και παύει πλέον να καλύπτει τις απαιτήσεις του προτύπου 
DIN 70070. Όταν εξασφαλίζεται η μέγιστη θερμοκρασία αποθήκευσης των 
25°C, το AdBlue συνεχίζει να καλύπτει τις προδιαγραφές του πρότυπου DIN 
70070 τουλάχιστον για 12 μήνες μετά το χρόνο παρασκευής του. Η θερμοκρα-
σία αποθήκευσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 30°C γιατί ευνοείται ο σχημα-
τισμός αμμωνίας ενώ αυξάνεται η πίεση στη δεξαμενή. Επιπλέον η θερμοκρα-
σία αποθήκευσης δεν θα πρέπει να είναι μικρότερη των -11°C για να αποφεύ-
γεται η κρυσταλοποίηση του. Η συνολική διάρκεια ζωής του AdBlue δεν πρέ-
πει να ξεπερνάει τους 18 μήνες. 
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