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S EGR ventilů, tedy co nejblíže 

-

problému, tedy přiřazení dalšího rou-
rového vedení pro přívod plynů. To je 

-
strukci karosérie, umístění motoru 

přesně pro�lovaného potrubí přivést 

zpracování. Uvedené skutečnosti kla-
dou značné technické požadavky 

Musíme realizovat vyrovnání měnících 

jednotlivých vedení
Současně musíme zajistit vyrovnání mon-
tážních tolerancí jednotlivých dílů vedení

stabilitu výfukových plynů

těchto jednotlivých součástek systému
Rourový přívod plynů pro AGR/EGR ven-

-
-

strukce rozlišujeme 2 typy vedení.
a)  

přívodními rourami včetně pohybli-
vých O-kroužků pro utěsnění přírub 

b)  Flexibilní AGR/EGR vedení, tedy opět rou-
rové vedení, které je však vybaveno kom-
penzátory pro pohyb vedení při prudkých 
změnách teploty viz obrázek níže

-
-

teploty zpětných výfukových plynů se po-
hybují pod teplotní hranicí 260 °C. O-kroužky 
se při těchto teplotách pohybují axiálně 

-
trubí se při zatížení může axiálně pohybovat, 
přičemž kroužky zajišťují plně jednotlivé 
spoje rourového vedení. Systém těsnění 
kroužků je konstruován tak, aby kroužky se 

-
hybu jednotlivých částí potrubí.

Provedení typu B je konstruováno pro teploty 
nad 260 

-
nice. Spoje mezi jednotlivými rourovými 

speciálních teplotně odolných těsnění. Jed-
-

dení vyrovnávány kompenzátory.

-

podmínky mezi jednotlivými součástmi zaří-
-

teploty, které fyzikálně přímo ovlivňují celou 

-

-
-

vých plynů. Toto kolísání způsobuje různou 

materiálovou únavou. Úkolem kompenzátoru 
je tedy absorbce části zvýšené tepelné energie 

popraskání. Kompenzátory, jinak řečeno vl-

které jsou schopné dlouhodobě odolávat uve-
deným změnám. Kompenzátory/vlnovce 

stavby výfukových systémů. Tyto typy vlnovců 
však nejsou tak extrémně namáhány výkyvy 

výfukového potrubí vozidla, které je zpravidla 

Malá encyklopedie chlazení (30. díl)
Vedení AGR ventilů
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-
xibilního spojení obou částí výfuku, přičemž 

části výfukového potrubí. Tento typ vlnovců 
-

trubím (přivařením). Spojení zajišťují šroubovací 
výfukové spony.

-
notlivých současných možností.
a)  -

jení krátkého spojovacího potrubí. Jedná se 

odolných proti vnitřním tlakům (plynovým 

-

je základním stavebním typem pro vedení 
-

-

měnit celou rouru včetně vlnovce, protože 
uvedenou součástku již nelze opavit.

b)  Jednodílné �exibilní AGR vedení je dalším 
často užívaným typem zejména pro pře-
vod kolmého vedení plynů.

-
rizontální vyrovnávaní vibrací, typ B umož-
ňuje jak vertikální tak horizontální pružné 
vyrovnání vibrací. Nové technologie výroby 
vlnovce umožnily zajistit jeho plnou pružnost 

 mm. Kromě toho uvedená technolo-
gie umožňuje použití při různých velikostech 
průměru AGR vedení, což je velmi důležité 
právě pro toto kolmé spojování.
c) Flexibilní AGR vedení při zahnutém zvlnění 
je dalším užívaným typem pružného vedení. 
Tento typ vedení je nejčastěji používán již 

-
-

ném motorovém prostoru potřebné plyny 
-

stínit tato potrubí.

Tento typ vedení odolává především vibracím 

předcházející typy. Konstrukční použití pro 

-
ročnost kvality materiálu je tento díl je cenově 

složitou konstrukci má tento díl vyšší život-
nost, pokud je celý systém AGR správně udr-
žován. Pokud není systém AGR pravidelně 

-

-
-

d) Vícedílná �exibilní AGR vedení byla vyvi-

zatížení trubkového ohybu při proudění plynů) 
-

-

náklady se nevyhneme tomuto systému spo-
jení, tedy pevných přírub rourovým zahnutím 

-
-

šímu usměrnění spalin.
Kromě �exibilního vedení AGR ventilů je 

částech systému tak, abychom část spalin 

další použití.

-

délky vedení AGR. Tomuto musí odpovídat 
základní parametry používaných materiálů 
pro konstrukci jednotlivých vedení, které jsou 
však rozdílné pro jednotlivé typy motorů. 

-
pisy pro průměry jednotlivých vedení AGR. 

-
presními tlaky motoru, dále charakteristikou 

Pro osobní automobily se zážehovým mo-
torem je doporučován průměr 23 -
nimální tloušťkou vedení 0,5 mm
Pro osobní automobily se vznětovým moto-
rem je doporučován průměr 25,2 -
mální tloušťkou vedení 0,5 mm nebo 0,6 mm
Pro vznětové motory užitkových vozidel se 
doporučuje průměr 31,0 mm x minimální 
tloušťkou vedení 0,5 mm
Pro vznětové motory pro těžká vozidla se 
doporučuje průměr 36,0 mm x minimální 
tloušťka vedení 0,6 mm
Dosavadní praxe potvrzuje uvedené výpočty, 
avšak při změnách motorového vybavení 
moderních vozidel můžeme očekávat další 

AGR ventilů.

Technická knihovna : IHR Autodíly, Wahler


