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Účinná řešení Gates pro omezení emisí 

výfukových plynů 
Srpen 2013 

 

Nová verze Směrnice pro nesilniční pojízdné stroje (obecně známá 

jako NRMM) – Stage IV – začne platit v roce 2014. Shoda s těmito 

normami je trvalou výzvou pro všechny výrobce vznětových motorů a 

mobilních strojů. Systém SRC (Selective Catalytic Reduction) byl 

považován za správnou odpověď na nové přísnější předpisy 

omezující emise. SRC se skládá ze speciální katalytické komory 

vestavěné do výfukového systému vznětového motoru. SRC používá 

kapalinu DEF (Diesel Emissions Fluid) jako prostředek pro snížení 

obsahu plynných škodlivých oxidu dusíku (NOx) ve výfukových 

plynech motorů a vyžaduje speciální sestavy hadic pro vedení 

horkých plynů a procesní kapaliny. 

 

Společnost Gates vyvinula jedinečnou konstrukci vysoce kvalitních 

SCR hadic. Protože kapalina DEF zamrzá při teplotě -12 °C, je 

nezbytné, aby se vstupní, výstupní i tlakové hadice SCR mohly rychle 

ohřát. Hadice Gates na bázi nylonu mají speciální uhlíkovou vrstvu a 

izolační plášť EPDM a jsou dodávány se speciálními vyhřívanými 

spojkami (rychlospojky v souladu se SAE J2044). Byly provedeny 

rozsáhlé srovnávací testy různých konstrukcí sestav hadic systémů 

SRC dostupných na trhu. Ve srovnání s drátem opletenými hadicemi 

umožňuje patentovaná technologie Gates s karbonovými vlákny 

opletenými hadicemi rovnoměrnější zahřívání hadice a tím i mnohem 

kratší čas pro rozmrznutí kapaliny. Navíc možnost upravit délku 

hadice nabízí mnohem větší flexibilitu při projektování. 

Také ochrana konektorů je důležitá pro optimální výkon systému 

SCR. Testy za provozu prokázaly, že vniknutí vlhkosti může vést k 

selhání systému SCR následkem koroze elektrických propojení a 

může dojít k vyřazení systému SCR z provozu. Termoplastový over-

mould design Gates řeší tento problém. Při testu stříkání soli podle 

ASTM B390 po dobu více než 18 měsíců nedošlo v sestavách ke 

změně elektrického odporu, které by měly vliv na průběh ohřevu. 

 

Chcete-li získat další tiskové informace, kontaktujte:  

Patricia Vauzelle 

pv@gates.com  

+ 49 241 5108 268 
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Společnost Gates Corporation je celosvětová diverzifikovaná průmyslová společnost, 

která poskytuje vyspělá řešení přenosu síly a hydrauliky. Přináší totiž produkty a služby, 

které snižují celkové náklady na vlastnictví pro širokou řadu aplikací. Naše produkty a 

služby pomáhají zákazníkům v pěti klíčových segmentech trhu: energie/průzkum/těžba, 

infrastruktura a zemědělství, doprava, automobilový průmysl, zpracovatelský a 

specializovaný průmysl. Gates je přední konstrukční společnost, která se opírá o 

výzkum a vývoj. Neustále se snaží zdokonalovat obor zabývající se přenosem pohybu 

vyvíjením bezpečných pokrokových produktů, služeb, systémů a řešení. Rovněž 

pěstuje dlouhodobé vztahy se zákazníky a zaměstnanci. Společnost Gates má sídlo v 

Denveru ve státě Colorado a zaměstnává více než 14 000 lidí na 106 místech ve 30 

zemích.  

Pokud vás něco posouvá vpřed, je velká pravděpodobnost, že na tom má svůj podíl 

společnost Gates.    

Gates. Powering Progress™. 

 

 


