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1. Úvod

V naší zemi poptávka po službě čištění DPF filtrů dynamicky roste. Firmy provádějící tyto činnosti 
se nestěžují na nedostatek zákazníků.

Dostupnost služby obnovení účinnosti filtru DPF na téměř 100% jeho výkonnosti, včetně dokonce o
polovinu nižších nákladů na opravu filtru ve srovnání s náklady na jeho vyříznutí, svoboda pohybu 
vozidla po silnicích v Polsku a dalších zemích EU, způsobuje, že zájem o službu čištění filtrů 
pevných částic tekutin stále roste.

Dnes již téměř každý slyšel o hydrodynamické metodě čištění filtrů pevných částic.

Metoda využívá sílu hydrodynamiky proudění vody turbulentního charakteru a sílu impulsu 
stlačeného vzduchu z kompresoru. Pohyb kapaliny (pracovní tekutiny) je vynucený vnějším tlakem,
který musí překonat odpor proudění v kanálech filtru.
 
Vznik nové metody je doprovázen vznikem nových obchodních příležitostí.

Vznikají nové firmy poskytující služby čištění DPF filtrů. Využívají je automobilové dílny a 
jednotlivci. Stále více se na tuto službu ptají majitelé dopravních společností a městské dopravní 
podniky

K zahájení podnikání je potřebný specializovaný stroj, ale který z nich byste si měli zvolit?

V současnosti si na polském trhu můžeme vybrat z domácích výrobců a dovážených strojů.

Naše příručka se zabývá některými základními tipy, čemu byste nutně měli věnovat pozornost. 
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2. Čisticí programy

Za prvé, věnujte pozornost tomu, zda vám stroj, který chcete koupit, nabízí možnost individuálního 
nastavení čistícího programu podle kapacity filtru.

Hydrodynamická metoda čištění DPF filtrů spočívá v naplnění pracovní tekutinou prázdných 
výstupních kanálů monolitu DPF a následném uvolnění impulsu stlačeného vzduchu z kompresoru 
ve stejném směru. Tímto způsobem využíváme jev hydrodynamiky proudění vody turbulentního 
charakteru mezi kanály filtru.

Monolit DPF filtru je vyroben z rovnoběžně mezi sebou umístěných vstupních a výstupních kanálů.
Vstupní kanály ze strany motoru tvoří systém na filtraci pevných částic, takto dochází k jejich 
naplnění. Potom v mnoha případech k úplnému ucpání.
Z výstupních kanálů unikají pouze výfukové plyny přefiltrované přes zídky, které dělí kanály.

Abyste účinně uvolnili usazeniny od zanesených vstupních kanálů ze strany motoru, připevněte 
DPF filtr na výstupní stranu a spusťte čistící program.

Čistící program sestává ze dvou fází:
• čas na naplnění výstupních kanálů pracovní tekutinou
• čas impulsu stlačeného vzduchu, který protlačuje přes dělící zídky všechnu tekutinu z 

výstupních kanálů do vstupních kanálů.  

Každý ucpaný vstupní kanál ze strany motoru sousedí s čistým výstupním kanálem.
Abychom účinně vyčistili všechny znečištěné vstupní kanály, musíme zaručit, že všechny výstupní 
kanály budou naplněné pracovní tekutinou.

DPF filtry se od sebe liší velikostí kazety - monolitu filtru, jakož i její kovovým krytem.
Většina konkurenčních strojů nabízí pouze jeden předdefinovaný program čištění.
V některých případech může se doba plnění filtru pracovní tekutinou ukázat jako příliš dlouhý, v 
jiných nemusí být dostatečný. V případě nedostatečného množství vody ve vstupních kanálech se 
setkáváme s účinkem nerovnoměrného čištění vstupních kanálů a vytvářením nadměrného množství
pěny, která může snadno poškodit vodní čerpadlo.

Všechny modely našich strojů nabízejí bezplatné nastavení čistících programů podle typu a 
velikosti čištěného DPF filtru.

Výběrem času plnění, času impulsu stlačeného vzduchu a počtu takových cyklů zaručujeme 
rovnoměrnou penetraci a uvolňování usazenin ze všech vstupních kanálů filtru.

3. Metody upevnění DFP filtrů ve stroji

Upevnění filtrů v kabině stroje je nezbytnou součástí procesu čištění. 
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Ve většině strojů spočívá upevnění ve výběru správné přizpůsobeného připojovacího adaptéru. Toto
řešení je bohužel časově velmi náročné.
Vyžaduje si to často mít k dispozici více než deset různých přírub a adaptérů, jejichž správný výběr 
a pak upevnění pomocí svorek zabere více času než samotný proces čištění. Adaptéry tohoto typu se
rychle opotřebují a jejich nákupní cena významně ovlivňuje celkové provozní náklady na vyčištění 
filtru.

V naší společnosti jsme vyvinuli okamžitý způsob upevnění filtrů z osobních a dodávkových 
automobilů.

Díky tomu se nám podařilo zkrátit čas upnutí filtru z několika minut na několik sekund.
Tato technologie spočívá v použití pneumatického válce.
Pneumatický válec je vybaven gumovou objímkou, která se vlivem tlaku válce roztahuje uvnitř 
kovového krytu DPF filtru.
Toto omezuje vibrace a nárazy filtru do tělesa kabiny během impulsu stlačeného vzduchu. Tento jev
se vyskytuje ve strojích, kde se filtr čistí v ležící poloze, svázaný pásy. V případě nárazu může 
keramická, křehká kazeta prasknout nebo se rozpadnout.

Upevnění DPF filtrů od nákladních automobilů v našich strojích spočívá v použití speciální 
platformy postavené ze dvou talířů, které jsou vertikálně spojeny pomocí šroubových spojek.
V našich strojích je platforma doplňkovým mobilním prvkem stroje, a proto není pevně zabudovaná
uvnitř kabiny stroje. Toto řešení umožňuje svobodné a neomezené využití celého objemu kabiny při
čištění DPF filtrů od osobních a dodávkových automobilů.

Upevnění SCR katalyzátorů v systému One-Box od nákladních automobilů bylo vyřešeno pomocí 
použití jednoho pryžového spojovacího adaptéru ve tvaru kužele.
Kónický tvar umožňuje volné nastavení a přizpůsobení adaptéru vstupnímu průměru SCR 
katalyzátoru.

4. Poloha DPF filtru během čištění

Dalším aspektem zvyšujícím účinnost čištění DPF filtrů, kterému je třeba věnovat pozornost je 
poloha, v jaké se DPF filtr nachází během čištění.

Poloha kanálů monolitu DPF filtru vertikálně směrem k trysce pro přívod pracovní tekutiny značně 
zvyšuje pravděpodobnost rovnoměrného naplnění tekutinou všech výstupních kanálů během plnění.

Umístění filtru horizontální (vleže) způsobuje, že je část spodních kanálů monolitu filtru v této 
poloze naplněna pracovní tekutinou v mnohem větší míře než jeho horní kanály.
Při nedostatečném naplnění tekutinou se horní kanály nevyčistí stejným způsobem jako spodní 
kanály. Při čištění z horních kanálů se často uvolňuje nadměrné množství pěny. 
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V našich strojích je velká většina DPF filtrů při čištění ve svislé poloze. Stroje jsou vybaveny 
ocelovým stojanem, na kterém je umístěn pneumatický válec na upevnění filtrů.

5. Ochrana nebo její nedostatek

Ochrana před příliš vysokým tlakem ve filtru během čištění.

Každý DPF filtr má svou vlastní historii. Čas od času se na čištění předávají filtry po autohavárii, 
po poruše turbíny, po poruše vstřikovačů, apod ..

Správná diagnostika takového filtru před čištěním může zabránit zbytečným obavám a 
nepříjemným situacím se zákazníkem.

Bohužel, dochází k situacím, kde taková diagnóza bude obtížná. DPF filtr může mít zablokované 
kanály uvnitř monolitu, například z důvodu roztavení jeho struktury v důsledku spalování nafty 
pocházející z nouzových vstřikovačů.
Při diagnostice filtru pomocí inspekční kamery vidíme jen jeho vnější povrchy z vstupní a výstupní 
strany. To ve většině případů je pro všimnutí si poškození dostačující, ale ne vždy.

V procesu čištění hydrodynamickou metodou takto poškozeného DPF filtru můžeme očekávat další 
poškození v podobě posunu monolitů uvnitř pouzdra filtru nebo dokonce poškození koncovek 
snímačů filtru.

Naše stroje mají ochranu, která zabraňuje takové mimořádné situaci.

Všechny modely našich strojů jsou vybaveny snímačem pro monitorování hladiny tlaku, měničem 
vodního čerpadla a solenoidovým ventilem.
Z polohy ovládacího panelu můžeme volně nastavit maximální povolenou hladinu pracovního tlaku 
a počet pokusů o jeho snížení.
V kritických situacích stroj vypne řídící jednotka, přičemž se na obrazovce objeví zpráva o 
nadměrném tlaku.

Bohužel, na tento druh ochrany naši konkurenti zapomněli

Ochrana před nedostatečným prouděním vzduchu ve filtru během sušení.

Dalším důležitým ochranným opatřením je zabránit přehřátí vzduchového dmychadla během sušení.

Při procesu sušení se používají dmychadla s bočním kanálem.
Dmychadla s bočním kanálem jsou bezolejové objemové objemové zařízení, které stlačují vzduch 
na malý přetlak.
Rotující oběžné kolo nasává určitý objem vzduchu mezi lopatkami a tlačí ho v důsledku působení 
odstředivé síly do horní části intersticiálního prostoru. Tištěný vzduch je vyhazován do tzv. bočního 
kanálu - vývodu. 
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Při čištění DPF filtrů hydrodynamickou metodou se celý vnitřek filtru naplní vodou. Voda vstupuje 
do vnitřního, kovového krytu filtru, do kanálů monolitu filtru, jakož i do mikroskopických pórů v 
zídkách oddělujících kanály filtru.

Po dokončení procesu čištění filtru zůstává část pracovní tekutiny stále uvnitř monolitu, zejména 
malé kondenzace vody v pórovitých filtračních komorách.
DPF filtry se liší velikostí, tvarem kovového krytu monolitu, stupněm přesnosti filtrování, 
materiálem použitým na výrobu monolitu a mnoha dalšími vlastnostmi.

Během sušení může být směr proudění vzduchu přes DPF filtr snadnější nebo těžší s ohledem na 
stranu upnutí filtru na sušení. Jak bylo uvedeno výše, dmychadla s bočním kanálem se vyznačují 
vysokou efektivitou injektovaného vzduchu, dokonce až do 220 m3 / h, zatímco vzduch se stlačuje 
pouze do mírného přetlaku.
V některých situacích takové dmychadlo prostě nemusí mít sílu pro tlačení zbytkové vody ve filtru, 
v důsledku čehož může dojít k jejímu přehřátí.

Naše stroje mají dodatečný snímač průtoku vzduchu.
Z polohy ovládacího panelu můžeme volně určit minimální % průtok vzduchu, který má být 
dosažen v daném časovém období. Pokud zařízení během sušení nedosáhne vybrané parametry, 
stroj přestane pracovat s informací, aby se provedl pokus o připevnění filtru na druhou stranu.

Bohužel, naše konkurence zapomněla i na tento druh ochrany.

6. Filtrační systémy

Filtrační systém pro pracovní tekutinu hraje významnou roli při čištění DPF filtrů.

Samotný DPF filtr je a funguje jako filtr. Proto musí být pracovní tekutina používaná k čištění 
takového filtru zbavená jakýchkoli nečistot, které by ho mohly ucpat.

Stupeň přesnosti a účinnosti filtrace pevných částic se mezi filtry DPF liší.
Parametry DPF filtrů jsou často závislé na emisních norem EURO, které musely splňovat při své 
aplikaci.
Kromě toho závisí na provozním systému, typu mokrý nebo suchý.

Přípustné hodnoty emisí výfukových plynů pro normu EURO 6 pro osobní automobily se 
vznětovým motorem jsou 0,005 g / km PM (pevné částice).

Takto zpřísněné normy normy vyžadují, aby výrobci automobilů používali stále lepší a přesnější 
DPF filtry.
 
Stěny kazety filtru (monolitu) mají strukturu jemných pórů, které jsou ve výrobním procesu pečlivě 
kontrolovány. Celková pórovitost materiálu je obvykle mezi 45 a 50% nebo více, zatímco průměrná
velikost pórů je obvykle mezi 10 a 20 μm. 
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Hydrodynamická metoda čištění DPF filtrů spočívá v protlačování pracovní tekutiny z výstupních 
kanálů do výstupních kanálů právě přes porézní stěny, které dělí kanály filtru. Proto je kvalita 
pracovní tekutiny tak důležitá.

Čistící stroje na DPF filtry pracují v uzavřeném okruhu, což znamená, že během čistícího procesu 
používáme vždy tu jistou vodu. Znečištěná voda, která vytekla z filtru během čištění, před 
opětovným naplněním filtru filtruje ve filtračních nádržích.

Pro kvalitu filtrace je rozhodující typ použité kazety filtru, její stupeň přesnosti určován v 
mikronech, jakož i její účinnost v určována v %.

Filtry OTOMATIC velmi efektivně zadržují nejjemnější nečistoty s velikostí několikrát menší než 
je velikost zrn písku.

• filtrační účinnost na úrovni 99,9% pro částice s rozměry jen několik mikrometrů (1 
mikrometr = 1 tisícina milimetru).
• Odolné a zajišťující těsnost těsnění filtru.
Pro výrobu těsnění filtrů používáme unikátní polyuretanovou směs, která se vyznačuje elasticitou a 
odolností proti kompresi při vysokých teplotách. Díky jedinečným vlastnostem těsnění filtry 
OTOMATIC zachovávají těsnost v nádržích i ve velmi těžkých provozních podmínkách.
• záhybky filtrů OTOMATIC jsou stabilizované speciálním žebrováním, které zabraňuje 
přilepení sousedních záhybiek. Díky rovnoměrnému uspořádání záhybů se filtrační proces probíhá 
po celém povrchu filtračního média.

Nabídka konkurenčních strojů obsahuje filtrační kazety na úrovni 30 až 100 mikronů nebo takové, 
které mají efektivitu menší než 50%, například svíčkové, kapesní nebo dokonce řetězcové filtry. 
Taková úroveň filtrace nezaručuje účinné čištění DPF filtrů.

7. Testy účinnosti čištění

Měření znečištění filtru před čištěním a pak měření účinnosti čištění se provádí pomocí převodníku 
tlaku. Převodník měří přetlak uvnitř DPF filtru během zkoušky průtoku vzduchu.

Testy s využitím vzduchu provádíme na suchém DPF filtru před čištěním i po čištění. Za účelem 
provedení měření po čištění by měl mokrý filtr podrobit několika desítkám minut sušení. Bohužel 
se někdy ukáže, že testy jsou neúspěšné a proces čištění by se měl opakovat.

Naše stroje nabízejí dodatečný měřící test s použitím vody jako média.
Tento typ testu je doplněním a slouží jako předběžný test před sušením.
Díky tomu často dokážeme ušetřit čas věnovaný sušení dvakrát. 
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8. Těsnost kabiny a nádrže

Během prezentace stroje dávejte pozor, zda během vzduchových impulsů ze stroje neuniká žádná 
voda ven z kabiny. Měli byste se také podívat na případnou možnost stříkání vody z nádrže uvnitř a 
vně zařízení.
Zejména na možné úniky jsou vystaveny dveře kabiny.
V některých případech může nadměrná pěna v kabině únik z kabiny ven.

Ve fázi projektování jsme vynaložili veškeré úsilí, abychom zajistili, že naše stroje jsou při čištění 
utěsněny. Typ a způsob instalace těsnění dveří, vnější žlab vypouštějící vodu zpět do nádrže, úplné 
zabudování nádrže tvořící jeden celek s kabinou stroje, jsou jen některé z prvků, které představují 
konkurenční výhodu.

9. Nádrž na vodu

Zohledněte náklady spojené s zahřátím pracovní tekutiny na čištění.

S ohledem na model a určení jsou naše stroje vybaveny nádržemi různých objemů:

• Premium 320L (dvoukomorová)
• Matic 110l 

Stroj DPF Premium je určený k čištění filtrů a katalyzátorů od všech vozidel, tak osobních či 
dodávkových, jakož i nákladních. Mezi našimi ostatními modely se stroj vyznačuje možností 
komplexního čištění SCR katalyzátorů typu OneBox.
Pro tento účel byla nainstalována nádrž o objemu 320 l, která zaručuje dostatečné množství 
pracovní tekutiny během čištění SCR.
Další výhodou je možnost rozdělení nádrže na dvě části. V případě čištění filtrů od osobních 
automobilů nebo dodávek není třeba používat celý objem nádrže (320 l), stačí jen jedna oddělená 
část.
Díky tomuto řešení šetříme čas a peníze.

Stroj DPF Matic je vybaven nádrží o objemu 110 l, která zcela postačuje na čištění DPF filtrů a 
katalyzátorů od osobních a dodávkových automobilů.

Zateplení nádrže na vodu.
Ve všech modelech našich strojů je nádrž na vodu zateplená vnější izolační vrstvou, která chrání 
před nadměrnými tepelnými ztrátami. 
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10. Regulace ohřevu vody?

Regulace ohřevu vody způsobuje, že v létě se voda nepřehřívá a v zimním období se prodlužuje čas 
k dosažení nastavené teploty.

V našich strojích byla nainstalována možnost přizpůsobit ohřev vody v nádrži měnícím se 
povětrnostním podmínkám.
Adaptaci je možné provést několikrát do roka.

11. Mobilita stroje.

Pojezdová kola - díky nim můžeme stroj volně přemísťovat z jednoho místa na druhé bez použití 
vysokozdvižného vozíku.

Absence přímého kontaktu spodní části stroje se zemí prodlužuje jeho životnost.

Pojezdová kola jsou základním vybavením našich strojů.

12. Čistící kapalina laboratorní testována.

V poslední době se na trhu objevilo mnoho distributorů strojů, kteří nabízejí čisticí prostředky pro 
DPF filtry. Bohužel většinou poškozují katalytický povlak kazety filtru.

Naše firma průběžně tyto přípravky kupuje a testuje. Výsledky jsou katastrofické.

Účinnost čištění takových přípravků je z důvodu jejich agresivní reakci (kyselé nebo zásadité) 
velmi vysoká, nicméně moří (rozpouštějí) oxid hlinitý, součást povlaku kazety filtru. Takové 
přípravky se kdysi často prodávaly jako prostředky na odstraňování olejových usazenin z motorů. 
Jejich vysoká účinnost vede některých výrobců k tomu, aby je nyní nabízeli s novým štítkem. Prvky
povlaku motorů se výrazně liší od jemného katalytického povlaku kazet DPF filtrů.
Náš detergent byl vyvinut výhradně se zaměřením na čištění DPF filtrů.
DPF Active Matic je produkt testován v laboratoři.
Během testů nebyl zjištěn žádný negativní vliv na strukturu filtru.

13. Rozsah školení.

Koupě správného stroje nestačí.

Jaké dovednosti byste měli získat během školení?

9



- Poznání podnikatelského aspektu poskytování služeb regenerace filtrů DPF / FAP / KAT.

- Pokročilé teoretické znalosti v oblasti konstrukce a provozu filtru DPF / FAP / KAT.

- Rozoznávání typických a atypických příčin poruch filtrů DPF / FAP / KAT s důrazem na 
seznámení se s analýzou příčina - následek.

- Získání dovedností provádět měření a posuzovat opotřebení filtru.

- Příprava regeneračních filtrů.

- Regenerace v praxi - obsluhování stroje.

- Zákaznický servis.

Během jednodenního školení je velmi obtížné zvládnout všechny základní otázky.
Společnost Otomatic nabízí technickou pomoc po dlouhou dobu po zakoupení stroje.
Vytvořili jsme pozici technického poradce pro všechny naše klienty.

14. Servis
 
Ověřte si původ stroje.
Distributoři, kteří dovážejí stroje ze zahraničí, často čelí problému rychlého dodání součástek od 
svých výrobců. Náhradní díly jsou obvykle mnohem dražší než domácí. Distributoři často nemají 
ani servisní tým. Namísto toho tvrdí o velmi nízké míře selhání svých strojů.

Ověřte si výrobce.
Většina výrobců své stroje nepoužívá denně.
Jejich výroba strojů je založena na teoretických technologických předpokladech a marketingových 
aspektech.
Velká část těchto výrobců zadává velkou část své práce subdodavatelem.

Společnost Otomatic se každý den zabývá čištěním DPF filtrů.
Práce s použitím vlastních strojů, nespočet testů efektivity, nás bezpochyby odlišují od 
konkurence.
Disponujeme strojovým parkem, konstrukčním oddělením, oddělením automatizace a řízení 
strojů, vlastními svářeči, operátory CNC strojů a montéry.
Zveme vás na prezentaci do naší společnosti.
Poznejte svého partnera!
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