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Tsi zopakovat základní pravidla pro 

-

zatížení motoru určité množství výfukových 
-
-

toly). Tyto plyny nahrazují tak část kyslíku, 

směsi, čímž klesá teplota spalování. Vzhle-
-

devším při vysokých teplotách (při velkém 
obsahu kyslíku) vznětu paliva, snižujeme 

-
loty včetně tvorby NOx. Jak jsem se zmínil 

tvorby NOx.
Ačkoliv systém AGR je integrován pro řídící 

dusíku. Tato skutečnost vytváří určitou kon-

NOx, tím zvyšujeme tvorbu sazí, která má 

předchozí příklad spojených vodních  

-
-
-

tru pevných částic DPF.
Pro názornost uvedu několik fotogra�í, která 

-
mentovat, mohl by jíž čistit spojené po-
trubí AGR ventilů včetně tlumiče tlaku.  

starších typů pneumaticky řízených AGR 

-
ných ventilů AGR (elektromagneticky říze-

závažné destrukci daného systému.

-

košatý je strom života“, který nám usnadní pochopení jednotlivých souvislostí, které bychom si 

Malá encyklopedie chlazení (27. díl)
Elektricky řízené AGR ventily

70 tis. km. Zanesení sazemi je zcela zřetelné, 
snížení funkce AGR můžeme tedy očekávat

Takto vypadá komora pneumatického AGR 
 tis. km. Funkční část 

komory je zanesena zbytky nespáleného 

Detail likvidované tlakové komory AGR ventilu 

AGR ventilu. Další komentář zřejmě není třeba 
zveřejňovat
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livých podskupin motorového vybavení, 

problému. Snížením teplot při spalování 
paliva sice klesají emise NOx, ale vzniká tak 
nevyhnutelně vyšší podíl sazí. Tyto saze se 

-

částic DPF.
(Jak jsem již dříve uvedl příklad hoření 

-
-
-

mín následně zanesený sazemi. Takže si 

kominíka, protože komín Vám nebude 

tedy pokud spalujeme dřevo, černé či 
hnědé uhlí, papírové nebo uhelné brigety 
či slisované pelety. Každý druh paliva při 
regulovaném prohoření má různý vliv 

-

klikové skříně motoru. Uvedené složky tak 
vytvářejí černou mazlavou hmotu, která 

-
til, dále potrubí AGR včetně sacího sys-

-
nek bude překvapivou realitou, ale věřte, 

budu věnovat více praxi, nežli elektrice 
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Zadní řez elektromagnetickým AGR včetně 

Nespálené palivo, olej a saze


