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1. Wstęp

W naszym kraju dynamicznie rośnie popyt na usługę czyszczenia filtrów DPF. 
Firmy prowadzące tego typu działalność nie narzekają na brak klientów.

Możliwość przywrócenia sprawności działania filtra DPF do prawie 100% jego wydajności,
nawet  o połowę mniejszy  koszt  naprawy filtra  w stosunku do ceny jego wycięcia,  a  także
swoboda poruszania się pojazdem po drogach w Polsce, jak i pozostałych krajach EU sprawia,
że usługa czyszczenia filtrów DPF cieszy się coraz większym zainteresowaniem.

Prawie każdy słyszał już o hydrodynamicznej (mokrej)  metodzie czyszczenia filtrów cząstek
stałych. Ta nowa metoda zdominowała pozostałe tradycyjne metody oferowane na rynku.
 Jej pojawieniu się towarzyszy rozwój nowych możliwości biznesowych.

Powstają serwisy świadczące profesjonalną usługę czyszczenia filtrów DPF. Z ich oferty
korzystają zarówno warsztaty samochodowe, jak i osoby indywidualne. Coraz większym
zainteresowaniem  tego  typu  usługą  wykazują  właściciele  firm  transportowych  oraz
miejskie zakłady komunikacji.

Do  rozpoczęcia  działalności  biznesowej  potrzebna  jest  specjalistyczna  maszyna,  dobry
biznesplan,  wsparcie  techniczne  i  odpowiednie  szkolenie.  Producenci  prześcigają  się
w wymyślaniu  konkurencyjnych  rozwiązań,  które  zoptymalizowałyby  proces  czyszczenia
filtrów DPF. Na polskim rynku można trafić na bogatą ofertę produktów rodzimych firm oraz
urządzeń z importu.

Biorąc pod uwagę powyższe czynniki, w jaki sposób dokonać wyboru właściwej maszyny?

Niniejszy  poradnik  został  opracowany  w  odpowiedzi  na  najczęściej  zadawane  pytania.
Pokazujemy  na  co  koniecznie  należy  zwrócić  uwagę  i  jakimi  kryteriami  kierować  się  przy
wyborze odpowiedniej maszyny do czyszczenia filtrów DPF.
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2. Techniki mocowania filtrów DPF w maszynie 

Mocowanie filtrów w kabinie maszyny jest nieodzownym elementem procesu czyszczenia.
W naszej firmie opracowaliśmy błyskawiczny sposób mocowania filtrów
z samochodów osobowych i dostawczych (fot.1). Dzięki niemu udało się skrócić czas zapinania
filtra  z  kilku  minut  nawet  do  kilku  sekund.  Technologia  polega  na  zastosowaniu  siłownika
pneumatycznego.  Siłownik  wyposażony jest  w tuleję  gumową,  która  pod wpływem docisku
siłownika rozpręża  się  we wnętrzu metalowej  obudowy filtra  DPF.  W ten  sposób ogranicza
drgania i uderzenia filtra w obudowę kabiny podczas uderzenia impulsu sprężonego powietrza.
Zjawisko  drgania  występuje  w  maszynach,  gdzie  filtr  jest  czyszczony  w  pozycji  leżącej,
skrępowany  pasami.  W  przypadku  uderzenia  ceramiczny,  kruchy  wkład  filtra  może  ulec
pęknięciu  lub  skruszeniu.  Nasza  metoda  zapinania  filtrów,  gdzie  znaczna  większość  z  nich
znajduje  się  w pozycji  pionowej  podczas  czyszczenia,  zabezpiecza  je  przed  uszkodzeniem
mechanicznym. 

Mocowanie  katalizatorów  EURO  IV,  EURO  V (  fot.  3,  fot.  4)  z  samochodów
ciężarowych,  rozwiązano  poprzez  zastosowanie  jednego  gumowego  adaptera
połączeniowego w kształcie  stożka (fot.  2).  Kształt  stożka pozwala na swobodną
regulację i dopasowanie adaptera do średnicy wlotu katalizatora.
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3. Czyszczenie filtrów DPF EURO VI z pojazdów ciężarowych

Innowacyjny produkt firmy OTOMATIC - adapter połączeniowy DPF Euro 6, przeznaczony jest
do  filtrów  cząstek  stałych,  stosowanych  w  pojazdach  ciężarowych,  autobusach,  maszynach
budowlanych  oraz  wózkach  widłowych.  Adapter  w  pełni  współpracuje  z  maszynami  do
czyszczenia filtrów DPF w metodzie hydrodynamicznej.

Filtr DPF EURO VI

wyróżnia się tym, że jego rdzeń ceramiczny jest w całości odsłonięty od strony wylotu spalin,
jak i od strony dolotowej. Tego typu filtry DPF zagościły u
nas  stosunkowo  niedawno,bo  wraz  z pojawieniem  się
normy emisji spalin Euro 6. 
Wcześniej, już od lat dwa tysiące, występowały w USA. 
Europejscy producenci filtrów wypuścili na rynek filtry
DPF Euro 6 w obudowach stalowych o niestandardowych
krawędziach, typu klipsy stalowe, ażurowy kołnierz,
metalowy uchwyt (fot. 5). Wszystkie tego typu
rozwiązania utrudniają szczelne dopasowanie ich 
do tradycyjnego adaptera. Dodatkowo strumień cieczy 
podczas mycia nie działa z jednakową siłą na całej 
długości i przekroju filtra cząstek stałych. 
W konsekwencji zewnętrzne ścianki filtra usytuowane 
bliżej jego obudowy nie są tak dokładnie oczyszczone
jak środkowa części filtra, gdzie strumień działa 
z największą siłą.

Adapter połączeniowy do czyszczenia filtrów DPF EURO VI

Przez pierwsze lata użytkowania filtry DPF Euro 6 nie dawały o sobie znaku życia, więc nie
było potrzeby tworzenia innowacyjnego adaptera. Od początku 2019 roku coraz więcej filtrów
Euro 6 trafia do serwisów czyszczenia. Najczęściej wynika to z przebiegu samych pojazdów
i ograniczonej  pojemności  samego filtra.  W Europie  w ciągu ostatnich  kilku  lat,  producenci
maszyn do czyszczenia filtrów DPF, wyposażali swoje maszyny w adaptery, które bazowały na
kształtach filtrów z USA. Niestety nie do końca spełniły one oczekiwania europejskich klientów.
Dlatego wraz ze wzrostem popytu na czyszczenie filtrów DPF Euro 6, pojawiła się potrzeba
stworzenia  adaptera  połączeniowego  w  pełni  uniwersalnego  i  dopasowanego  do  aktualnych
potrzeb rynku. 

Warto dodać, iż w dalszym ciągu niektórzy producenci oferują adaptery starego typu, kształtem
przypominające  płaski  talerz  (fot.  6),  stożek  (fot.7),  czy  stalową  konstrukcję  z  siłownikiem
pneumatycznym (fot.8).
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Innowacyjny, uniwersalny adapter firmy OTOMATIC

Począwszy od roku 2020, firma OTOMATIC jako pierwsza i jedyna na rynku oferuje swoim
klientom dedykowany adapter połączeniowy Euro 6 (fot.
9, fot. 10, fot. 11), który w pełni odpowiada europejskim
standardom
(objęty wnioskiem patentowym nr P.432918). 
Adapter DPF EURO 6 stosowany jest w maszynach 
z zamkniętym obiegiem płynu czyszczącego. 

        

Konstrukcja  adaptera  wymusza  przepływ medium czyszczącego  przez  środek filtra.  W celu
właściwego działania urządzenia, umieszcza się filtr stroną od silnika w kierunku dna adaptera,
w sposób zapewniający  szczelny  docisk.  W tym celu  adapter  jest  wyposażony  w podstawę
doszczelniającą. 

Unikatowość adaptera  polega  na  tym,  że  zachowaliśmy  podstawową  zasadę  technologi
czyszczenia  filtrów  na  mokro,  czyli  podawanie  czynnika  czyszczącego  najpierw  od  strony
wylotu filtra, z tą różnicą w stosunku do konkurencyjnych rozwiązań, że doszczelniamy filtr od
strony  dolotowej,  a  nie  jak  wszyscy  inni  od  strony
wylotowej filtra, strony przysparzającej najwięcej kłopotu 
z doszczelnieniem.

Zamknięty  obieg  środka  czyszczącego  w  komorze
ciśnieniowej,  gwarantuje  całościowe  i  równomierne
czyszczenie wszystkich kanałów filtra. 
Dodatkowo  podczas  suszenia  gorącym  powietrzem
uzyskujemy  efekt  termoobiegu,  zamiast  punktowego
suszenia.

Zalety:
• jeden adapter do wszystkich typów filtrów DPF Euro 6 
  z pojazdów ciężarowych
• równomierne czyszczenie wszystkich kanałów
  ceramicznego wkładu filtra                    
• nawet trzykrotne skrócenie czasu suszenia filtra 
  po myciu,dzięki uzyskaniu termoobiegu 
• dwukierunkowy proces czyszczenia i suszenia
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• wzrost konkurencyjności w stosunku do użytkowników tradycyjnych adapterów

4. System  czyszczenia filtra i jednocześnie suszenia drugiego filtra we 
wspólnej kabinie.

W niektórych przypadkach producenci maszyn do czyszczenia DPF stosują rozwiązania, które
tylko z pozoru wydają się być atrakcyjne i funkcjonalne. W praktyce stanowią jedynie chwyty
marketingowe mające na celu przyciągnięcie jak największej liczby klientów. Ich zastosowanie
nie  znajduje  odzwierciedlenia  w  rzeczywistości.  Jednym  z  nich  jest  metoda  czyszczenia
i suszenia  filtrów  w jednym  czasie.  Niestety  nie  przyjęła  się  ona  zarówno  w  urządzeniach
domowych, jak i przemyśle.

Dlaczego nie zalecamy mycia i suszenia dwóch filtrów jednocześnie w jednej maszynie?

Główny problem stanowi konflikt zachodzący pomiędzy filtrami umieszczonymi w maszynie,
najczęściej  pochodzącymi z  różnych pojazdów,  których stalowe obudowy mają  nieregularny
kształt (skośny, powyginany). Mogą również różnić się od siebie wielkością. Podczas procesu
czyszczenia  brudna  woda  z jednego  filtra  rozpryskuje  się  na  wszystkie  strony  w  kabinie
maszyny i może w łatwy sposób trafić do drugiego filtra, który suszy się zaraz obok.
Kolejnym  minusem  jest  parowanie  podczas  mycia,  które  znacznie  wydłuża  czas  suszenia
sąsiadującego filtra. 
Z kolei rozwiązanie, gdzie poza kabiną suszy się filtry w wielu przypadkach nie jest zgodne 
z  przepisami  bezpieczeństwa,  o  których mówi dyrektywa maszynowa EU. Podczas  suszenia
nagromadzona  para  powinna  być  odprowadzona  przez  systemy  wentylacyjne  na  zewnątrz.
Ponadto filtr rozgrzany do temperatury nawet około100°C może stanowić zagrożenie dla osób
postronnych.

W OTOMATIC z myślą o bezpieczeństwie naszych klientów oraz dla zwiększenia efektywności
usługi czyszczenia DPF opracowaliśmy specjalne urządzenia do suszenia filtrów cząstek stałych
(suszarki DPF System (rys. A) i DPF System Plus (rys. B).
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5. Jednoczesne i obustronne zapięcie filtra DPF  w procesie 
czyszczenia - to błąd technologiczny

Całkiem niedawno pojawiło się na rynku rozwiązanie, które w założeniu miało ułatwić proces
czyszczenia,  a okazało  się  kolejnym  zabiegiem  marketingowym.  Chodzi  o  jednoczesne
zapinanie filtra z dwóch stron.  

Błąd technologiczny!

Zapięcie filtra z obu stron naraz powoduje,
że mamy do czynienia z układem zamkniętym
(fot.12).
Błąd technologiczny polega na tym, że 
od strony podawania czynnika czyszczącego 
tworzy się nadciśnienie, którego poziom 
szczególnie wzrasta w chwili dodania 
impulsu sprężonego powietrza. 
Aby skutecznie wyrzucić brud z kanałów filtra, 
część wylotowa musi być odsłonięta, nie może 
być w żaden sposób blokowana. 
Zapięcie filtra z obu stron powoduje powstawanie przeciwstawnych sił. 

W momencie uderzenia sprężonego powietrza,  po stronie wylotowej dochodzi do  spiętrzenia
wody, co prowadzi do efektu tzw. „cofki”, gdzie przyblokowana brudna woda częściowo wraca z
powrotem do filtra.  Tego typu prąd wsteczny brudnej wody jest jednym z głównych powodów
pozostawania drobin brudu w kanałach filtra. Podobne zjawisko można zaobserwować podczas
kichnięcia, jeśli opuszkami palców częściowo przyblokujemy ujście dróg oddechowych.

Osłabienie systemu filtracji

Kolejnym mankamentem tego rozwiązania jest osłabienie systemu filtracji. Woda wydobywająca
się z filtra trafia do węża odprowadzającego, który w procesie czyszczenia pełni również rolę
doprowadzającą.  W konsekwencji zalegające  w jego  kanałach  cząstki  brudu  mogą  zostać  z
powrotem wepchnięte do filtra. W związku z tym, aby zapewnić dobrą skuteczności tej metody,
wielokrotnie należałoby wydłużyć czas czyszczenia. 

6. Jednokierunkowa vs dwukierunkowa metoda czyszczenia

W ostatnim czasie w ofercie producentów maszyn 
pojawiły się nowości, np. specjalny zawór ciśnieniowy 
(fot. 13,) zakładany na filtr podczas czyszczenia. 
Z założenia rolą takiego zaworu jest chwilowe 
zablokowanie wypływu wody podczas napełniania filtra w 
procesie jego czyszczenia. W metodzie
hydrodynamicznej z zaworem, całkowite wypełnienie 
wodą filtra przed impulsem sprężonego powietrza jest 
bardzo istotne.   W celu zagwarantowania czyszczenia na 

8

fot. 12

fot.13



poziomie wszystkich kanałów dolotowych od strony silnika, wszystkie równoległe kanały 
wylotowe muszą zostać wypełnione czynnikiem czyszczącym. Co prawda zastosowanie 
zaworu pomaga w uzyskaniu takiego efektu, lecz niestety ma też swoje minusy.

Najważniejsze w metodzie hydrodynamicznej jest uzyskanie turbulentnego przepływu wody, 
który powoduje tarcia cząstek wody i odrywanie cząstek sadzy i wypłukiwanie popiołu. 
Stosując zawór całkowicie zmieniamy technologię i zmierzamy w kierunku napełnienia filtra 
wodą przed impulsem powietrza. Taki wysokociśnieniowy impuls powoduje otwarcie zaworu
i nagłe wypuszczenie na zewnątrz zalegającej brudnej wody z kanałów dolotowych. 

Przeprowadzone testy działania zaworu pokazały, że po wyczyszczeniu filtra pozostawały w nim
złogi popiołu, które podczas suszenia zbijały się w charakterystyczne pałeczki. Warto zaznaczyć,
że najtrudniejszy do usunięcia jest właśnie skumulowany popiół zalegający na ściankach filtra.
W metodzie  czyszczenia na  mokro,  całkowite  wypełnienie  kanałów filtra  wodą,  nie  jest  tak
istotne i skuteczne jak turbulentny przepływ płynu roboczego. Zakładanie zaworu minimalizuje
efekt  tarcia  wody  i  w  konsekwencji  skuteczność  czyszczenia.  Impulsowe  otwarcie  zaworu
powoduje chwilowy zator w postaci poduszki powietrza przy ujściu wody z filtra, blokując w ten
sposób jej swobodny wypływ. W konsekwencji uzyskujemy efekt spiętrzenia wody, gdzie część
brudnej wody opuszcza filtr z dużym impetem, a pozostała część w wyniku zatoru w dalszym
ciągu w nim pozostaje.

W opracowaniu skutecznej technologii kierunkowego czyszczenia pomocne będzie zrozumienie 
i poznanie rodzajów zabrudzeń filtra oraz sposobów ich alokacji. Rozpoczynając czyszczenie od 
strony wylotowej filtra uzyskujemy efekt usuwania sadzy z wnętrza jego ścianek filtracyjnych, a
następnie z jego kanałów dolotowych usuwany jest tzw. placek filtracyjny w postaci zlepka 
sadzy. W drugim etapie czyszczenia, zapinamy filtr od strony silnika w celu zmiękczenia i 
oderwania skompresowanego popiołu znajdującego się w tylnych częściach kanałów. Następnie 
taki poluzowany popiół zostaje usunięty w trzecim etapie czyszczenia, kiedy kolejny raz 
czyścimy filtr od strony wylotowej. Pominięcie dwukierunkowego czyszczenia zdecydowanie 
zmniejsza skuteczność metody hydrodynamicznej.

W celu zwiększenia przepływu czynnika czyszczącego przez wszystkie  kanały filtra,  w tym
przypadku  wody  z  detergentem,  znacznie  korzystniejszy  od  stosowania  tego  typu  zaworów,
będzie  wybór  maszyny  z  odpowiednią  dwukierunkową  technologią  czyszczenia,  która
gwarantuje wydajność na wysokim poziomie.

7. Bez kabinowe urządzenia do czyszczenia filtrów DPF

Czyszczenie filtrów DPF metodą hydrodynamiczną, czyli na mokro, jak sama nazwa wskazuje
wiąże  się  w  wodą  i  myciem.  Mając  to  na  uwadze  profesjonalne  maszyny  DPF  zostały
wyposażone w szczelne kabiny. Podczas czyszczenia filtra dochodzi do cyklicznych impulsów
sprężonego  powietrza,  które  dynamicznie  zwiększają  ciśnienie  płynu  czyszczącego
przepływającego przez filtr. 
Takie  pulsacyjne  uderzenia  wyrzucają  z  filtra  całą  masę  sadzy,  popiołów  i  resztek  olejów,
nagromadzonych  prze  lata  w  kanałach  filtra.  Zdarza  się,  że  po  pierwszych  kilku  cyklach
czyszczenia, cała powierzchnia wewnętrznej części kabiny maszyny jest pokryta brudem.

Filtry  DPF  zasadniczo  różnią  się  od  siebie  kształtem  stalowej  obudowy.  W  powodu
nieregularnego ich kształtu, brudna woda wyrzucana z filtra trafia z pełnym impetem w różne
miejsca  w  kabinie.  Całkowite  ujarzmienie  i  ukierunkowanie  wyrzutu  brudnej  wody  jest
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praktycznie niemożliwe. Kolejnym źródłem przecieków są otwory po wykręconych czujnikach z
obudowy filtra. 
Dlatego w procesie produkcji maszyn bardzo istotne jest zadbanie o szczelność kabiny i jakość
spawów.
Nie trudno sobie wyobrazić środowisko pracy oraz ewentualne zagrożenia zdrowia dla operatora
takiego urządzenia, które nie zostało wyposażone z jakąkolwiek kabinę.

A jednak na rynku pojawiły się tego typu wynalazki. 
Wychodząc  naprzeciw  konkurencji  firma  Otomatic  postanowiła
przetestować tego typu maszynę.
Wyniki przeprowadzonych badań definitywnie przekonały nas o
licznych  zagrożeniach  i  wadach  urządzeń  bez  kabinowych.
Podejmując  wyzwanie  wyposażyliśmy  naszego  operatora  w
okulary  ochronne,  przyłbicę  oraz  kombinezon.  W  trakcie
czyszczenia  trzech  filtrów  pochodzących  z  różnych  pojazdów,
nasz operator był w połowie zalany wodą z sadzą, a podłoga w
warsztacie wyglądała jak po powodzi. Ściany i sufit również nie
uniknęły zalania.  Wyposażenie  swojego warsztatu w taki  sprzęt
nie  byłoby  dobrą  wizytówką  dla  firmy.  Korzystanie  przez
pracowników z takiego urządzenia bezpośrednio wystawia ich na
ryzyko niebezpieczeństwa.
W  maszynach  kabinowych  opary  z  brudnej  wody  są

odprowadzane do kanałów wentylacyjnych, a w urządzeniach bez kabinowych trafiają do płuc
operatora.

Tego typu urządzenia pojawiły się na rynku jako tania alternatywa dla profesjonalnych maszyn
DPF.  Niestety  wyniki  pokazują,  że  nie  spełniają  one  żadnych  standardów  profesjonalnego
warsztatu i tym bardziej serwisu czyszczenia filtrów DPF.

 

8. Programy czyszczenia

Zwróć uwagę czy maszyna, którą zamierzasz kupić daje możliwość indywidualnego 
ustawiania programu czyszczenia dopasowanego do pojemności filtra.

Monolit filtra DPF zbudowany jest z równolegle położonych względem siebie kanałów 
dolotowych i wylotowych. Ścianki dzielące kanały filtra stanowią pierwszy etap akumulacji 
sadzy i popiołów. W wyniku ich stopionego zapychania dochodzi do drugiego etapu 
akumulacji i  zapychania kanałów filtra. Kanałami wylotowymi wydostają się tylko 
oczyszczone spaliny przefiltrowane przez ścianki dzielące kanały.

W celu skutecznego uwolnienia osadów z zapchanych kanałów dolotowych od strony silnika,
mocujemy filtr DPF od strony wylotowej, następnie uruchamiamy program czyszczenia 
(fot.15, fot. 16).

Na program czyszczenia składają się dwa etapy:
• czas przepływu płynu roboczego przez kanały filtra
• czas impulsu sprężonego powietrza, przeciskającego przez ścianki filtracyjne całą 

ciecz z kanałów wylotowych do kanałów dolotowych

10



Każdy zapchany kanał dolotowy od strony silnika sąsiaduje z czystym kanałem wylotowym. 
Chcąc skutecznie wyczyścić wszystkie zabrudzone kanały dolotowe, musimy zagwarantować
równomierny przepływ płynu roboczego przez każdy kanał wylotowy.

Filtry DPF różnią się od siebie rozmiarem wkładu-monolitu filtra, a także jego metalową 
obudową. Większość maszyn konkurencyjnych producentów oferuje tylko jeden z góry 
określony program czyszczenia. W niektórych przypadkach czas przepływu może okazać się 
nadmierny, a w innych niedostateczny. W przypadku niedostatecznej ilości wody w kanałach 
dolotowych, spotykamy się z efektem nierównomiernego czyszczenia oraz generowaniem 
nadmiernej ilości piany, która z łatwością może uszkodzić pompę wody.

Wszystkie modele naszych maszyn oferują swobodne ustawianie programów czyszczenia 
dopasowując je do rodzaju i wielkości czyszczonego filtra DPF.

11

fot. 16

fot. 15



Wybierając czas przepływu, czas impulsu sprężonego powietrza oraz odpowiednią ilość  
cykli, gwarantujemy penetrację i uwalnianie złogów równomiernie ze wszystkich kanałów 
dolotowych filtra.

9. Systemy zabezpieczeń i ochrony filtra w procesie 
czyszczenia

Zabezpieczenie przed zbyt wysokim ciśnieniem w filtrze podczas czyszczenia

Każdy filtr DPF ma swoją, indywidualną historię. Od czasu do czasu do czyszczenia trafiają
filtry  po  kolizji  samochodowej,  awarii  turbiny,  awarii  wtryskiwaczy  itp.  Odpowiednie
zdiagnozowanie  filtra  cząstek  stałych  przed  czyszczeniem  może  pomóc  uniknąć
niepotrzebnych zmartwień i kłopotliwych sytuacji z klientem.
Niestety czasem taka diagnoza nastręcza pewne trudności. Filtr DPF może mieć zablokowane
kanały w samym wnętrzu monolitu np. z powodu stopienia jego struktury w efekcie spalania
oleju  napędowego  pochodzącego  z  lejących  wtryskiwaczy.  Diagnozując  filtr  kamerą
inspekcyjną  widzimy  tylko  jego  zewnętrze  powierzchnie  od  strony  dolotowej  i  wylotowej.
W większości  przypadków  wystarcza  to  do  rozpoznania  uszkodzenia,  ale  nie  zawsze.
W procesie czyszczenia wadliwego filtra DPF metodą hydrodynamiczną, można napotkać na
kolejne  ryzyko  w  postaci  przesunięcia  monolitu  we  wnętrzu  obudowy  filtra,  lub  nawet
uszkodzeń  końcówek  czujników  filtra.  Zastosowaliśmy  zabezpieczenie  zapobiegające
awaryjnym sytuacjom. 

Wszystkie  oferowane  przez  nas  modele  maszyn  czyszczących  wyposażyliśmy  w  czujnik
monitorujący poziom ciśnienia (fot. 17), falownik do pompy wody( fot. 18), oraz elektrozawór.
Z  pozycji  panela  operatorskiego  możemy  swobodnie  ustawiać  maksymalny  czas  trwania
procesu,  poziom maksymalnego  dopuszczalnego  ciśnienia  roboczego,  oraz  ilości  prób  jego
obniżenia.  W sytuacjach  krytycznych  maszyna  zostaje  wyłączona  przez  sterownik,  podając
komunikat na ekranie o utrzymywaniu się zbyt wysokiego ciśnienia we wnętrzu filtra.

Zabezpieczenie przed brakiem przepływu powietrza w filtrze podczas suszenia

Kolejną istotną kwestią jest uniknięcie sytuacji przegrzania dmuchawy powietrza podczas
suszenia.

Do procesu suszenia wykorzystuje się dmuchawy bocznokanałowe. Są to bezolejowe urządzenia
wyporowe sprężające  powietrze  do  niewielkiego  nadciśnienia.  Obracający  się  wirnik  zasysa
między  parą  łopatek  określoną  objętość  powietrza  i  w  wyniku  działania  siły  odśrodkowej,
wpycha ją  do górnej  części  przestrzeni  międzyłopatkowej.  Pchane powietrze jest  wyrzucane
w tzw. kanał boczny – wylot.
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W procesie  czyszczenia  filtrów DPF metodą  hydrodynamiczną,  całe  wnętrze  filtra  zostaje
wypełnione  wodą.  Dostaje  się  ona  do  wewnętrznej,  metalowej  obudowy  filtra,  kanałów
monolitu filtra, jak również mikroskopijnych porów w ściankach dzielących kanały filtra.

Po zakończonym procesie czyszczenia filtra część płynu roboczego nadal zalega we wnętrzu
jego monolitu. W szczególności drobne skropliny wody w porowatych przegrodach.
Filtry  DPF  różnią  się  między  sobą  wielkością,  kształtem  metalowej  obudowy  monolitu,
stopniem dokładności filtracji, materiałem wykorzystywanym do produkcji monolitu, i wiele
innych.  W czasie suszenia  jeden  kierunek przepływu powietrza przez filtr  DPF może być
łatwiejszy  lub  trudniejszy  ze  względu  na  stronę  zapięcia  filtra  do  suszenia.  Jak  już
wspomnieliśmy  wyżej,  dmuchawy  bocznokanałowe  odznaczają  się  dużą  wydajnością
tłoczonego  powietrza,  nawet  do  kilkuset  m3/h,  natomiast  sprężają  powietrze  tylko  do
niewielkiego nadciśnienia.
W niektórych sytuacjach, taka dmuchawa po prostu może nie mieć siły przepchać zalegającej
wody w filtrze,  w efekcie  czego dojdzie  do  jej  przegrzania  lub  stopniowego skracania  jej
żywotności.

W maszynach firmy OTOMATIC zastosowano dodatkowy czujnik przepływu powietrza.
Z pozycji panela operatorskiego możemy swobodnie określić minimalny procentowy przepływ
powietrza do uzyskania w zadanym okresie czasu. Brak osiągnięcia przez maszynę wybranych
parametrów  podczas  suszenia  powoduje  przerwanie  pracy  maszyny  z  informacją,  aby
spróbować zamocować filtr z drugiej strony.

Tego typu zabezpieczenia wyróżniają nas pośród innych producentów.

10. Systemy filtracji płynu roboczego

Niebagatelną rolę w procesie czyszczenia filtrów DPF odgrywa system filtracji płynu roboczego.

Filtr DPF sam w sobie jest i pełni funkcję filtra. Tym samym płyn roboczy używany do jego
czyszczenia musi być pozbawiony cząsteczek brudu, które mogłyby go zapchać.
Stopień  dokładności  i  skuteczności  filtracji  cząstek  stałych  różni  się  między  filtrami  DPF.
Parametry filtrów cząstek stałych często uzależnione są od normy emisji spalin EURO, jakie
musiały spełniać w czasie ich zastosowania. Poza tym uzależnione są od systemu działania,
typu mokry lub suchy.

Dopuszczalne  wartości  emisji  spalin  dla  normy  EURO  6  dla  samochodów  osobowych
z silnikiem wysokoprężnym to 0,005 g/km PM (cząstki stałe ).

Tak  zaostrzone  normy  wymogły  na  producentach  samochodów  stosowanie  coraz  to
lepszych i dokładniejszych filtrów DPF.

Ściany wkładu filtra (monolitu) mają rozkład drobnych porów, które są dokładnie kontrolowane
w procesie produkcyjnym. Całkowita porowatość materiału wynosi zwykle od 45 do 50% lub
więcej,  podczas  gdy  średnie  rozmiary  porów  wynoszą  zwykle  od  10  do  20  μm.  Metoda
hydrodynamiczna czyszczenia filtrów DPF polega na przeciskaniu płynu roboczego z kanałów
dolotowych do kanałów wylotowych właśnie poprzez porowate ścianki dzielące kanały filtra.
Dlatego jakość płynu roboczego ma tak ogromne znaczenie.
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Maszyny  do  czyszczenia  filtrów  DPF  pracują  w  obiegu  zamkniętym,  co  oznacza  że
wykorzystujemy cały czas tę samą wodę w procesie czyszczenia. Brudna woda wypływająca
z filtra  podczas  czyszczenia zostaje  filtrowana w zbiornikach filtracyjnych przed ponownym
napełnieniem filtra.

Dobierając filtrację brudnej wody bierzemy pod uwagę nie tylko stopień dokładności określany
w mikronach, ale również jej skuteczność określaną w procentach. Na rynku można natrafić na
filtry,  które  mają  bardzo dobry  poziom filtracji  na  poziomie  1μm,  lecz  nie  gwarantujących
skuteczności na poziomie większym niż 20-30%. Niekiedy jako wkłady filtracyjne stosuje się
także filtry powietrza z samochodów ciężarowych nakładając je jeden na drugi w zbiornikach
filtracyjnych,  co  nie  gwarantuje  dostatecznej  szczelności  układu  filtracyjnego.  Ponadto
materiał, z jakiego są wykonane nie jest dostosowany do tego typu medium.
Filtry OTOMATIC bardzo skutecznie zatrzymują najdrobniejsze zanieczyszczenia 
o rozmiarze kilkadziesiąt razy mniejszym niż wielkość ziarenka piasku.

Filtry OTOMATIC  wyróżnia:

• skuteczność filtrowania na poziomie 99,9%
dla  cząstek o rozmiarach zaledwie 3-5 μm 
(1 mikrometr = 1 tysięczna milimetra);

• wytrzymałe i zapewniające szczelność 
uszczelki filtrów;
do produkcji uszczelek filtrów używamy 
unikatowej  mieszanki  poliuretanu,  która
wyróżnia się sprężystością i odpornością na
kompresję w wysokich temperaturach; 

• dzięki wyjątkowym właściwościom
uszczelek,  filtry  OTOMATIC  zachowują
szczelność w zbiornikach nawet w bardzo trudnych warunkach eksploatacji;

• plisy filtrów OTOMATIC są stabilizowane za pomocą specjalnych przetłoczeń,  które
zapobiegają  przywieraniu  sąsiadujących  plis.  Dzięki  ich  równomiernemu  rozłożeniu,
proces filtracji odbywa się całą powierzchnią medium filtracyjnego.
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W ofercie konkurencyjnych maszyn znajdują się wkłady filtrujące na poziomie od 10 do
100 μm, lub takie o skuteczności mniejszej niż 50%, np. filtry świecowe, workowe czy
nawet  sznurkowe.  Taki  poziom filtracji  nie  gwarantuje  skutecznego  czyszczenia  filtrów
DPF.

Zbiornik w maszynie ma pojemność 300 litrów i jest podzielony na dwie części.
Kształt i jego konstrukcja również pełni rolę filtracji płynu roboczego.

Mniejsza komora pełni rolę osadnika. Brudna woda wypływająca  z filtra podczas czyszczenia 

wpada grawitacyjnie do osadnika. Dochodzi w nim do oddzielenia frakcji stałych, oraz opadania 

innych cząstek stałych tworzących osad. Pozostaje on w osadniku do czasu jego usunięcia. 

Następnie w dużej mierze pozbawiona  frakcji stałych woda przepływa do sąsiadującej – dużej 

komory zbiornika. Zwiększa to efektywność filtracji oraz wydłuża żywotność urządzenia.

11. Testy skuteczności czyszczenia

Pomiar  zabrudzenia  filtra,  a  następnie  pomiar  skuteczności  czyszczenia  wykonuje  się  za
pomocą  przetwornika  ciśnienia.  Przetwornik  mierzy  nadciśnienie  we  wnętrzu  filtra  DPF
w czasie próby przepływu powietrza.

Testy z wykorzystaniem powietrza wykonujemy na suchym filtrze DPF, zarówno przed jak 
i  po  czyszczeniu.  W celu  dokonania  pomiaru  po  czyszczeniu  należy  mokry  filtr  poddać
kilkudziesięciu  minutowemu  suszeniu.  Niestety  czasami  okazuje  się,  że  testy  wychodzą
niepomyślnie i należy powtórzyć proces czyszczenia.
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Nasze maszyny oferują dodatkowy test pomiaru z wykorzystaniem wody jako medium.
Ten rodzaj testu stanowi uzupełnienie i służy jako test wstępny przed suszeniem.
Dzięki niemu niejednokrotnie możemy zaoszczędzić czas poświęcony na dwukrotne suszenie.

Oferowane  na  rynku  maszyny  wyposażone  są  w  małe  drukarki
panelowe  (fot.  19),  które  na  paragonie  dają  wyniki  skuteczności
czyszczenia  w milibarach.  Często  przez  to  są  one  mało  czytelne
i nastręczają trudności z właściwą interpretacją. Zamiast pomóc we
właściwej ocenie, rodzą kolejne pytania.

Nasze maszyny wyposażyliśmy nie tylko w drukarki panelowe, ale
również oferujemy dostęp do strefy partnera online, gdzie za pomocą aplikacji do generowania
raportów można sporządzić profesjonalny, trzystronicowy (fot. 20, fot. 21, fot. 22), szczegółowy
raport czyszczenia, zawierający opis oraz zdjęcia filtra przed i po regeneracji.
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12. Mobilność maszyny

Firma OTOMATIC stosuje rozwiązania ułatwiające
transport i dowolne przemieszczanie maszyn.

Dzięki zastosowaniu kół jezdnych można:
 

• swobodnie przemieszczać urządzenie 
z jednego  miejsca na drugie, bez
konieczności używania wózka widłowego

• brak bezpośredniego kontaktu dolnej części
maszyny z podłożem wydłuża jej żywotność

Koła jezdne stanowią podstawowe wyposażenie
naszych maszyn.

13. Płyn do czyszczenia 

W ostatnim czasie pojawiło się na rynku sporo dystrybutorów maszyn, oferujących środki
do czyszczenia filtrów DPF. Niestety zdarza się, że uszkadzają powłokę katalityczną wkładu
filtra.

Nasza firma na bieżąco kupuje i testuje takie preparaty.  W niektórych przypadkach  wyniki są
katastrofalne.

Skuteczność  czyszczenia   preparatów ze  względu na ich agresywny odczyn (  kwaśny lub
zasadowy ) jest bardzo wysoka, jednakże trawią (rozpuszczają) tlenek glinu - element powłoki
wkładu  filtra.  Nierzadko  takie  preparaty  były  wcześniej  sprzedawane  jako  środki  do
czyszczenia  silników  z  nagarów  oleju.  Wysoka  ich  skuteczność  skłania  niektórych
producentów do oferowania ich teraz z nową etykietą. Elementy powłoki silników znacząco
różnią się od delikatnej powłoki katalitycznej wkładów filtra DPF.

W  OTOMATIC  z  myślą  o  czyszczeniu  filtrów  DPF
stworzyliśmy własny detergent – DPF Active Matic (fot.
23), testowany laboratoryjnie.

DPF  Active  Matic  -  to  płyn  przeznaczony  do
maszynowego  czyszczenia  filtrów  cząstek  stałych.
Receptura została opracowana pod kątem budowy filtrów
DPF oraz rodzajów ich zabrudzenia z przeznaczeniem dla
maszyn  czyszczących  w  obiegu  zamkniętym,
wyposażonych w zbiorniki filtracyjne.

           Wykonuje zadania:

• Udrażnia zapchane sadzą kanały filtra z tzw. placka filtracyjnego.
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• Usuwa uwięzione  cząstki  sadzy  z  wnętrza  ścianek  dzielących  kanały  filtra.  Filtracja
wgłębna.

• Odblokowuje skompresowany popiół z tylnych części kanałów dolotowych filtra.
• Oczyszcza wewnętrzną części stalowej obudowy filtra z sadzy, oleju i jego nagarów.

Spełnia wymogi:

• Brak negatywnego wpływu na powłokę katalityczną filtra dzięki składnikom osłonowym
• Odczyn pH zasadowy - wzmożona skuteczność czyszczenia .
• Niskopieniący - bezpieczny dla pompy wody, nadmiar piany mógłby ją łatwo uszkodzić.

Nie pozostawia lepkiej  powierzchni  po wyschnięciu -  świeża sadza nie zostaje  łatwo
absorbowana do powierzchni filtra.

• Bezpieczny dla elementów uszczelniających w instalacji wodnej.
• Nie  tworzy  gęstej  zawiesiny  w  zbiorniku  wody  -  wydłuża  żywotność  wkładów

filtracyjnych.
• Zawiera inhibitory korozji - bezpieczny dla stalowej obudowy filtra.
• Łagodny zapach – jego zapach nie wpływa ujemnie na ogólne warunki pracy.

Zasada działania DPF Active Matic:

Środek  swobodnie  przedostaje  się  do  wkładu  (monolitu)  filtra  poprzez  jego  drożne  kanały
wylotowe, następnie przeciska się mikroskopijnymi otworami w ściankach dzielących kanały
monolitu, do zapchanych kanałów dolotowych.

Jego  formuła  sprawia,  że  mocno  skompresowane,  zapieczone  cząstki  stałe  ulegają
rozmiękczeniu zarówno w kanałach dolotowych filtra,  jak również w jego mikroporowatych
ściankach grodziowych.

Odpowiednio dobrana lepkość płynu, sprawia, że podczas ruchu cząsteczek cieczy występuje
zjawisko podobne w skutkach do tarcia.

14. Zakres szkolenia

I Część teoretyczna:

• Poznanie aspektu biznesowego świadczenia 
usług regeneracji filtrów DPF/FAP/KAT.

• Zaawansowana wiedza teoretyczna z 
zakresu budowy i działania filtra DPF/FAP/KAT

• Rozwiązywanie najczęstszych problemów
związanych z usługą czyszczenia filtrów DPF 
w samochodach osobowych i ciężarowych

• Obsługa klienta
• Obieg dokumentów
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II Część praktyczna:

• Rozpoznawanie typowych oraz nietypowych przyczyn usterek filtrów DPF/FAP/KAT 
z   naciskiem na naukę analizy przyczyna – skutek.

• Zdobycie umiejętności wykonywania pomiarów oraz ocenę zużycia filtra.
• Przygotowanie filtrów do regeneracji
• Regeneracja w praktyce – obsługa maszyny

Podczas  jednodniowego  szkolenia  bardzo  trudno  jest  opanować  wszystkie  podstawowe
zagadnienia.
Firma OTOMATIC oferuje pomoc techniczną na długo po zakupie maszyny.
Utworzyliśmy stanowisko doradcy technicznego dla wszystkich naszych klientów.

15. Serwis

Sprawdź pochodzenie maszyny.

Dystrybutorzy  sprowadzający  maszyny  z  zagranicy  nierzadko  borykają  się  z  problemem
szybkiej  dostawy  części  od  swoich  producentów.  Części  zamienne  zwykle  są  znacznie
droższe od tych krajowych. 
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Firma OTOMATIC  świadczy kompleksową obsługę po-sprzedażową. 
Po zakupie  maszyny,  można  w  każdej  chwili  liczyć  na  wsparcie  naszych  doradców
technicznych i serwis gwarancyjny. W razie potrzeby przyjeżdżamy z pomocą do naszych
klientów.
 
Sprawdź producenta.

Niektórzy producenci nie korzystają na co dzień ze swoich maszyn. Produkują je w oparciu
o teoretyczne założenia technologiczne i  aspekty marketingowe.  Ponadto część pracy zlecają
podwykonawcom.

Firma OTOMATIC na co dzień zajmuje się czyszczeniem filtrów DPF.
Praca z wykorzystaniem własnych maszyn, niezliczone testy skuteczności działania,
niewątpliwie wyróżniają nas spośród konkurencji.
Posiadamy  swój  park  maszynowy,  dział  konstrukcyjny,  dział  automatyki  i  sterowania
maszyn, własnych spawaczy, operatorów maszyn CNC, montażystów. 

Zapraszamy na prezentację do naszej firmy.
Poznaj swojego partnera!

16.  Wiarygodny partner

Nasza firma od początku istnienia postrzegana jest jako dostawca najwyższej jakości produktów.
Potwierdzają to liczne certyfikaty oraz nagrody, w tym certyfikat z Politechniki Śląskiej.
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OTOMATIC Smolec i Wronka sp.jawna
34-120Andrychów,
ul. Krakowska 83C 
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