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Blue) iz katere nato nastane amoniak, ki se
ve`e z NOx. Pri tem nastaja du{ik in vodna
para. Traktorist mora paziti, da traktor ne os-
tane brez AdBlue dodatka ali pa da ne nato-
~i v posodo za AdBlue druge teko~ine, saj ta
lahko povzro~i okvaro katalizatorja. Pri Adb-
lue dodatku je potrebno paziti tudi na emba-
la`o. Ta mora biti originalna. Ne smemo
uporabljat npr. plasti~nih posod, kjer smo
imeli dizelsko gorivo ali olja, saj bi pri{lo do
kontaminacije AdBlue dodatka in s tem do
po{kodb katalizatorja.

Toma` Poje

AdBlue se lahko to~i na bencinskih servi-
sih, kjer imajo to~ilno mesto z dodatkom Ad-
Blue, prodaja pa se tudi v embala`i. Uporab-
nik mora oddati prazno embala`o AdBlue,
ostanke neporabljenega sredstva ali sredstva,
ki mu je potekel rok uporabnosti, poobla{~e-
nemu zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih
odpadkov.

Sistem dodajanja AdBlue se imenuje tudi
SCR (Selective Catalytic Reduction) tehnolo-
gija in se uporablja za selektivno reduciranje
du{ikovih oksidov iz emisij v dizelskih mo-
torjih. V izpuh se vbrizga raztopina uree (Ad-

Homologacijske zahteve glede emisij
onesna`eval iz motorjev so vedno stro`je. Za
kmetijske traktorje velja Tehni~na specifika-
cija za vozila TSV – 423 (izdaja 03) o ukrepih
proti emisijam plinastih in trdih onesna`eval
iz motorjev za pogon kmetijskih in gozdar-
skih traktorjev. Ta dolo~a stopnje emisij og-
ljikovega monoksida, emisij ogljikovodikov
in du{ikovih oksidov ter emisij delcev, ki jih
novi traktorji glede na kategorijo mo~i ne
smejo prese~i.

Emisije trdnih delcev in du{ikovih oksidov
proizvajalci traktorjev oziroma traktorskih
motorjev re{ujejo na dva na~ina. Prvi na~in
je s filtrom trdnih delcev, drugi je dodajanje
AdBlue dodatka v izpu{ni sistem. Ve~ina
proizvajalcev traktorjev se odlo~a za dodatek
AdBlue, nekateri proizvajalci traktorjev pa
uporabljajo filter trdnih delcev (npr. John
Deere).

AdBlue je vodna raztopina se~nine (urea).
To je brezbarvna teko~ina, kadar ne vsebuje
kristalov. Je brez vonja. Pri 20 °C ima gosto-
to 1090 kg/m3. Je popolnoma topen v vodi.
To~ka kristalizacije je pri –11 °C. Za AdBlue
velja standard ISO 22241, ki dolo~a vsebnost
uree od 31,8 do 33,2 ute`nega odstotka. Go-
stota mora biti med 1,087 in 1,093 g/cm3. De-
le` raznih kovin ne sme presegati 0,2 mg/kg,
da ne pride do po{kodb katalizatorja za SCR.
V Sloveniji AdBlue proizvaja podjetje OLMA
iz Ljubljane.

^isti AdBlue ni eksploziven, sestavlja pa
eksplozivne me{anice z du{ikovo ali perklo-
rovo kislino ali nitrati. Se~nina z natrijevim in
kalcijevim hipokloritom sestavlja eksplozi-
ven du{ikov triklorid. Mo~ne razkrojne reak-
cije so mo`ne tudi z oksidanti in nitriti. Ad-
Blue ne smemo izpostavljati temperaturi pod
to~ko kristalizacije in povi{anim temperatu-
ram, kjer pride do nastajanja amoniaka, du{i-
kovih oksidov in ogljikovega dioksida. Ad-
Blue se optimalno skladi{~i pri temperaturi
do 25 °C, da bi se izognili kristalizaciji in hi-
drolizi v raztopini uree. Primerni materiali za
cisterne za skladi{~enje (korozivnega) Ad-
Blue so legirano jeklo, razli~ne plastike, ko-
vinske cisterne s plasti~no oblogo. Nepri-
merni materiali za cisterne pa so navadno je-
klo, baker, aluminij, zlitine z bakrom in alu-
minijem, galvanizirano jeklo.

AdBlue in varnost
Traktorji za svoje delovanje potrebujejo

razli~ne teko~ine. Sem sodi dizelsko
gorivo, motorno olje, transmisijsko olje,
hidravli~no olje, zavorna teko~ina itd.

V zadnjih letih se v novih traktorjih
ve~jih mo~i uporablja tudi dodatek

AdBlue.

Na traktorjih s SCR tehnologijo imamo dodatno posodo za AdBlue, ki ima plavi po-
krov~ek.
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AdBlue se prodaja tudi v plasti~nih posodah.Na nekaterih bencinskih servisih so to~ilna mesta za AdBlue.


