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AdBlue
SCR SYSTEEM REGENERATIE ADDITIEF

Wat is AdBlue?
AdBlue is een eenvoudig te gebruiken, hoogwaardige ureumoplossing
AdBlue is een gedeponeerd handelsmerk voor AUS32, ofwel 32,5% waterhoudende ureumoplossing, en wordt in het SCR-systeem
toegepast om de uitstoot van stikstofoxiden uit de uitlaat van zware dieselvoertuigen te verminderen. AdBlue is een heldere, niet
giftige en veilige hoogzuivere ureumoplossing van 32,5% in gedemineraliseerd water. Het is niet explosief, niet ontvlambaar en niet
schadelijk voor het milieu. AdBlue behoort tot de categorie vervoerbare vloeistoffen met een minimaal risico. Het is geen brandstof
of brandstofadditief en moet worden gebruikt in een aparte speciale tank in zware voertuigen. Navullen geschiedt op een
vergelijkbare manier als het tanken van diesel. Mocht u AdBlue op uw handen morsen, dan kan dit eenvoudig met water worden
afgespoeld

Hoeveel AdBlue heb ik nodig?
Het gemiddelde verbruik van AdBlue is over het algemeen 5% van het dieselverbruik. U hoeft dus veel minder vaak AdBlue dan
diesel bij te tanken. U zult per 100 liter diesel ongeveer 5 liter AdBlue verbruiken.

Hoe moet ik AdBlue bewaren?
AdBlue is gedurende een periode van 1 jaar houdbaar, indien juist opgeslagen (niet blootstellen aan direct zonlicht). Het moet
worden beschermd tegen te hoge of te lage temperaturen. Het vriespunt is -11 graden Celsius. AdBlue behoudt zijn oorspronkelijke
kwaliteit na ontdooiing. Het moet in een afgesloten verpakking en in een goed geventileerde opslagruimte worden bewaard.

Waarom zou ik voor SCR met AdBlue kiezen boven andere technologieën?
AdBlue vormt in combinatie met SCR een brandstofbesparende oplossing met een beperkte CO2-uitstoot vergeleken met de
oplossingen van concurrenten. Alle belangrijke Europese en Noord-Amerikaanse vrachtwagenfabrikanten bieden momenteel met
SCR uitgeruste modellen aan. De toekomstige Euro VI-emissienorm is dusdanig dat de vraag naar deze technologie in Europa
hierdoor zal toenemen.

Waarom moet AdBlue van hoge kwaliteit zijn?
Verschillende factoren kunnen de kwaliteit van AdBlue beïnvloeden. Ter voorkoming van vervuiling is het essentieel dat er geen
vreemde stoffen met de oplossing in contact komen. Het gebruik van vervuilde AdBlue kan leiden tot hoge kosten als bijvoorbeeld
de katalysator vervangen moet worden. Het handelsmerk AdBlue is momenteel in handen van de Duitse brancheorganisatie voor de
automobielindustrie (VDA), die waarborgt dat de kwaliteitsnormen worden gehandhaafd in overeenstemming met de ISO 22241-
specificaties. Zorg ervoor dat u voor zware voertuigen alleen een reagens koopt dat de naam AdBlue met het geregistreerde
handelsmerk (®) op het etiket draagt. De aanschaf van AdBlue van Pype Products biedt de garantie dat deze de juiste specificatie
heeft voor het gebruik in combinatie met uw SCR-technologie

SCR-Technologie
Wat is SCR-technologie voor trucks, cq vrachtwagens, landbouwmachines, tractoren, bestelbussen en zware (terrein)voertuigen?
SCR staat voor Selective Catalytic Reduction (selectieve katalytische reductie) en is een uitlaatgas-nabehandelingstechnologie.
Deze techniek vereist het gebruik van een reagens genaamd AUS32 (ook bekend als AdBlue/DEF in Noord-Amerika of ARLA 32 in
Brazilië) ter vermindering van de NOx.
Bijna alle grote fabrikanten van zware voertuigen en landbouwmachines zijn overgegaan op het gebruik van deze technologie om
aan de nieuwe emissiewetgeving inzake NOx-uitstoot te voldoen.
Concurrerende technologieën bieden een minder gunstig brandstofverbruik en een hogere CO2-uitstoot.
Daarom is SCR de meest kosteneffectieve oplossing om aan de NOx-emissienormen te voldoen.
De belangrijkste onderdelen van het SCR-systeem zijn de SCR-katalysator, het AdBlue-injecteersysteem, de AdBlue-tank en het
AdBlue-doseersysteem. AdBlue wordt, van de motor af bewegend, vóór de SCR-katalysator in de uitlaatpijp ingespoten. Door
verhitting in de uitlaat breekt het af tot ammoniak en CO2. Wanneer de NOx in de katalysator met de ammoniak reageert, worden de
schadelijke NOx-moleculen in de uitlaat omgezet in onschadelijke stikstof en water.
Voor een correcte werking van uw SCR-systeem dient u ervoor te zorgen dat u alleen AdBlue van hoge kwaliteit gebruikt, zoals
AdBlue van Pype Products. Reagens van slechte kwaliteit dat met vreemde stoffen is besmet, brengt het gevaar met zich mee dat
uw katalysator beschadigd wordt.
SCR is een bewezen technologie waarvan de toepassing in de toekomst alleen maar zal toenemen. Het zal bijvoorbeeld voor de
aanstaande Euro VI-norm worden gebruikt.

AdBlue van hoogzuiver ureum
SCR-systemen zijn gevoelig voor mogelijke chemische onzuiverheden in de ureumoplossing. Zelfs een minieme hoeveelheid
verontreiniging kan de werking van het SCR-systeem ernstig schaden. Om vervuiling te voorkomen is het voor AdBlue nodig water
met een hoge zuiverheid te gebruiken. Het gebruik van niet-zuiver water in de productie van AdBlue vormt de grootste bedreiging
voor uw katalysator. De meeste autofabrikanten erkennen een garantieclaim niet als blijkt dat u een reagens van lage kwaliteit of
een aangetaste of onjuist behandelde oplossing hebt gebruikt. Daarom is het cruciaal om het hoge kwaliteitsniveau van AdBlue
volgens de ISO 22241-normen te handhaven, waaraan AdBlue van Pype Products dan ook voldoet. Door het gebruik van een
hoogwaardig product voorkomt u een flinke kostenpost voor vervanging van uw katalysator.
Pype Products levert AdBlue van hoge kwaliteit, zodat u verzekert bent van het vlekkeloos functioneren van uw SCR-voertuig.
Deze AdBlue wordt rechtstreeks uit het productieproces van ureum gewonnen als een zeer zuivere stroom.

De bovenstaande informatie is ter goeder trouw en in gemiddelde waarden aangegeven maar kan in geen enkel geval, hoedanig ook, onze
verantwoordelijkheid insluiten voor alle schade, beschadiging, of andere gevolgen veroorzaakt door de verkoop, vervoer, aflevering, opslag en gebruik
van onze producten.
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