Układ redukcji emisji spalin SCR AdBlue – naprawa, koszty
i profilaktyka
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Coraz bardziej drastyczne normy emisji spalin wymuszają na producentach samochodów
osobowych i ciężarowych stosowanie zaawansowanych systemów redukcji. W samochodach
ciężarowych spełniających normy emisji spalin Euro 4 oraz Euro 5 i Euro 6 zazwyczaj jest to
system SCR.
System SCR (Selective Catalytic Reduction – Selektywna Redukcja Katalityczna) zbudowany jest
z reduktora mającego na celu zmniejszenie emisji tlenków azotu. Dzieje się to przy udziale wodnego
roztworu mocznika (32-proc. roztwór) sprzedawanego pod nazwą AdBlue, stosowanego w systemach
redukcji emisji SCR od 1 października 2006 roku.
Płyn AdBlue jest nietoksyczny i niepalny. W temperaturze -11°C zamarza. Skrystalizowany powoduje
wiele problemów technicznych związanych z dozowaniem, np. zatykanie przewodów oraz
wtryskiwacza. W takim przypadku naprawa systemu AdBlue polega zazwyczaj na usunięciu
kryształków płynu i przepłukaniu bieżącą wodą przewodów oraz wtryskiwacza. Płyn, podobnie jak
paliwo, bywa różnej jakości i stężenia, więc sam w sobie potrafi powodować problemy. Moduł
AdBlue, czyli pompa wraz z elektroniką, również często ulega awarii – zazwyczaj w wyniku
stosowania płynu złej jakości, uszkodzenia grzałek ogrzewających układ przewodów i pompę, co
uniemożliwia odpompowanie mocznika. Bywa również, że pompa jest zalewana od wewnątrz przez
płyn – potrzebna jest wówczas ingerencja warsztatu elektronicznego. Pompa pracuje prawidłowo,
gdy po wyłączeniu zapłonu wypompowuje „z siebie” płyn AdBlue do zbiornika (w pompie słyszalny
jest wówczas charakterystyczny delikatny hałas), aby nie nastąpiło zamarznięcie.
Układ ma wiele zalet, ale ważna jest profilaktyka. Niektóre firmy oferują nie tylko diagnozę
i naprawę, ale też regenerują główne podzespoły układu, czyli pompę z elektroniką i wtryskiwacz
płynu. Wszystko rozbija się o koszty. Dla przykładu, cena nowej pompy – w zależności od marki
pojazdu – waha się od 4000 do 12 000 zł netto (dodajmy, że nie ma na rynku żadnych zamienników).
Nowy wtryskiwacz to koszt rzędu 1300-2200 zł netto, zatem wymiana obu elementów to 5000-14 000
zł netto, a trzeba jeszcze wliczyć w to cenę serwisu. Jak widać – niemało.
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