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This standard is the Czech version of the International Standard ISO 22241-1:2006. It was translated
by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official
version.
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Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětová federace národních normalizačních
orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají technické komise ISO. Každý člen
ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této
technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace,
s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí
(IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Návrhy mezinárodních norem jsou vypracovány v souladu s pravidly danými směrnicemi ISO/IEC,
část 2.

Hlavním úkolem technických komisí je vypracování mezinárodních norem. Návrhy mezinárodních
norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy
vyžaduje souhlas alespoň 75 % hlasujících členů.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv.
ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

ISO 22241-1 vypracovala technická komise ISO/TC 22 Silniční vozidla, subkomise SC 5 Zkoušky
motorů.

Toto první vydání zrušuje a nahrazuje ISO/PAS 22241-1:2005, která byla technicky revidována.

ISO 22241 sestává z následujících částí pod společným názvem Vznětové motory – Činidlo pro
snížení NOx, vodný roztok močoviny (AUS 32):

Část 1: Požadavky na kvalitu

Část 2: Zkušební metody

Následující části jsou připravovány:

Část 3: Balení, doprava a skladování

Část 4: Plnicí rozhraní



Přílohy A, B a C jsou informativní.

Úvod

V zájmu ochrany životního prostředí a zachování kvality ovzduší v nejvyšší možné čistotě byla na
celém světě významně posílena regulace emisí výfukových plynů. U motorových vozidel
s dieselovými motory jsou hlavním problémem pevné částice (PM) a emise oxidů dusíku (NOx). Úsilí
bylo zaměřeno na vývoj technologií, které je mohou účinně snížit s minimálním dopadem na spotřebu
paliva. Selektivní katalytická redukce (SCR) v konvertorech s použitím roztoku močoviny jako
redukčního činidla je považována za klíčovou technologii pro snížení emisí NOx. Kvalitu roztoku
močoviny použitého pro tuto technologii je potřeba specifikovat, aby byl zajištěn spolehlivý a stabilní
provoz konvertorových systémů SCR. Soubor norem ISO 22241 stanoví specifikace pro kvalitativní
charakteristiky, pro manipulaci, přepravu a skladování a pro doplňovací rozhraní, stejně jako
zkušební
metody, které jsou nutné pro výrobce motorových vozidel a jejich motorů, výrobce konvertorů,
výrobce a distributory roztoku močoviny a provozovatele vozových parků.

Roztok močoviny, jak je stanoveno v této části ISO 22241, je komerčně dostupný např. pod
registrovanou
obchodní značkou AdBlue ®. ISO nezaujímá žádný postoj, pokud jde o pravost, platnost a rozsah
práva této ochranné známky.

Držitelé licence ochranné známky AdBlue ® se zavázali být v souladu s požadavky této části ISO
22241.

Držitel práv této značky ujistil ISO, že je ochoten jednat o licencích za rozumných
a nediskriminačních pravidel a podmínek s žadateli z celého světa. V tomto ohledu je prohlášení
držitele práva na tuto ochrannou známku registrováno u ISO. Informace lze získat od:

VDA – Verband der Automobilindustrie e. V. (Svaz automobilového průmyslu)

60325 Frankfurt / M

Německo

Tato informace je poskytnuta uživatelům této mezinárodní normy a nepředstavuje propagaci
ochranné známky.

1 Předmět normy

Tato část normy ISO 22241 specifikuje kvalitativní charakteristiku činidla pro snížení NOx, vodného
roztoku
močoviny (AUS 32), která je nutná pro provoz konvertorů se selektivní katalytickou redukcí, tzv. SCR
konvertory (konvertory se selektivní katalytickou redukcí) u motorových vozidel se vznětovými
motory. SCR konvertory jsou zvláště vhodné pro selektivní redukci oxidů dusíku (NOx) z dieselových
motorů.

Ve zbývajících částech ISO 22241 bude termín „činidlo pro snížení NOx AUS 32“ zkrácen na „AUS
32“.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


