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Vlastní historie problematiky AGR ventilů 

Výše uvedený graf naznačuje postupné sjed-

okamžik pro sjednocování legislativy pro 

(Partikelemissionen – PM). Tento pro lajka 
prakticky lehce přehlédnutelný graf vývoje 

-
lovaného prohoření paliva, snížení měrné 
spotřeby paliva, tedy následné revoluce 

Rok 1992 znamená startující 100% čáru pro 
budoucí porovnání snižování emisí CO, HC, 

-
natých benzínů, které museli být nahrazeny 

novou produkcí bezolovnatých benzínů. 

motory sloužila jako kluzné mazivo 
-

taktních motorů. Olovo, jako karcinogenní 
složka výfukových plynů se však ukládala 

-

významné zdravotní ohrožení nejen lidí, ale 

-

výrobě brzdových segmentů automobilů či 
různých druhů těsnění, zejména hlavy válců, 

těsnících „O“ kroužků pro vodovodní roz-

která výrobcům přinesla zvýšené náklady 

které měli nahradit původní mazací schop-

plynů. To byl velký úspěch, protože olovo má 
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sledované období byl efekt při změně paliva 
markantní. Co se týkalo výzkumu snížení po-
dílu azbestu, zde se výsledky začaly projevo-

se divit, protože motoristé měnili brzdová 

-
davatele komponentů pro jejich výrobu. 

-

Přestože vývoj techniky chlazení motorů, 

-

-
mentu prohoření paliva, které následně 
ovlivňovalo negativně produkci ekologic-
kých škodlivin.

-
 %, snížení 

  %. Obdobná 

   % 

 

přitvrdila limity emisních zplodin. Pro zážehové 

   %. 
-

se podíl vozidel vybavených vznětovými mo-
 %, HC 58 %, NOx 54 % 

 %. Se zvyšujícím se 

-
nější pravidla pro emise. Pro zážehové motory 
podíl CO 33 %, HC 17 %, NOx 22 -

 %, 
   %. Nyní 

pomocí AGR systému.
Tento graf nezahrnuje nové normy Euro 5 

později).
Pro krátké porovnání můžeme konstatovat, 

-
-

vých plynů:
Zážehové motory

 %
 %

 %
Vznětové motory

 %
 %

 %
 %

drastickém snižování emisního zatížení, 

seriálu).

70 

provozu staré dopravní techniky. Normy vy-

-
číně, kde stále existuje velký podíl vozidel 
nesplňujících normy Euro 1, lze předpokládat, 

provozem zastaralých automobilů.

až tak hluboký. Montážní závody jednotli-

předpisů Euro 4.

-
cích součástí pomáhá regulovat kontrolo-

vané prohoření paliva, tedy lajcky řečeno 
-

-
-
-

Jak systém vlastně funguje?
-
-

toru, dávkovat požadované množství paliva 
při požadovaném zatížení motoru, umíme 

spotřebu paliva, kroutící moment výkonu 
motoru, dokážeme sledovat rozdílné teploty 

-

systém pro vznětové motory, či speciální 

vymoženosti nejen automobilového průmy-
slu, nejsme schopni bez AGR systému účinně 

-

Abych tuto problematiku poněkud polidštil, 
-

lech řady výpočtů, fyzikálních zkoušek včetně 
-

vých zplodin, tak jsem hledal co nejbližší 

a)  

-

ohně musíme mít dostatečný přístup čer-

poté můžeme regulací přístupu vzduchu 

b)  

-
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mnohem delší dobu, nežli dosáhneme 

dobu přístup čerstvého vzduchu tak, aby 
se oheň rozhořel

klapky, tak můžeme regulovat odchod spa-

účinnosti kamen.

ventilů. Potřebujeme zde určitou komínovou 
klapku, která by nám regulovala prohoření 

-
hoření paliva pod naší kontrolou. Zatímco 

-
nech, motor automobilu musí tuto funkci 
zvládat elektronicky, či pneumaticky.
Abychom mohli splňovat dané emisní normy, 

-
podařuje právě AGR ventil. Normy nezajímá, 
zdali je motor studený či teplý, ale hodnotí 

-
kových plynů při plném zahřátí motoru 

-

-
dukují zvýšené množství emisí)

Startuji studený motor (studená 
kamna)
Abychom mohli spolehlivě nastartovat, 
musíme mít připravenou bohatší směs pa-
liva, kterou zajišťuje sytič (ruční nebo auto-

-
jeme dávku čerstvého vzduchu, který sytič 

prohoření palivové směsi. Rychlé prohoření 

-
-

ření směsi má stabilní teplota motoru, která 
je však ovlivňována výkoností chladící sou-

-
vicích svíček, dále teplotou vstřikované 

plynů ze spalovacího prostoru včetně jízd-

-
vové směsi. Teoreticky jednoduché, tech-
nicky velmi náročné řešení. Možností, jak 
ovlivnit cílené prohoření směsi je přivedení 

prostoru tak, aby zbytkové emisní části do-

-
hoření nově připravené směsi paliva. 

systému prohoření paliva. Toto kontrolo-
vané prohoření paliva nejen snižuje emisní 
hodnoty, ale má prakticky přímý vliv 

-
malizaci spotřeby pohonných hmot.

funkci níže uvádím následující obecné 
schéma zástavby AGR ventilu.

Proč byl zaveden zpětný systém 
spalování spalin?
Technických důvodů bylo hned několik.

2) Zpomalení procesu spalování

3)  Snížení podílu hodnot oxidu dusíku (kys-
ličníku dusnatého)

Princip je relativně jednoduchý. Při spalování 
-

vzdušným kyslíkem. Při dokonalém proho-
ření by neměl výfukový plyn obsahovat 
žádné molekuly kyslíku. Pokud přimícháme 

snížíme tak koncentraci kyslíku při plnění 
spalovacího prostoru. Abychom mohli zajis-
tit další spalování takto připravené palivové 

rychlosti při spalování připravené směsi pa-

spalování. Právě snížená teplota spalování 

-
vání stejného výkonu motoru.

Podklady: technická knihovna Wahler  
– Abgasrückführ-systeme

technická knihovna IHR Autodíly
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