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1. Úvod

V naší zemi dynamicky roste poptávka po službě čištění DPF filtrů. Firmy provádějící tento druh
činnosti si nemohou stěžovat na nedostatek klientů.

Díky možnosti obnovit účinnost DPF filtru na téměř 100 %, až polovičním nákladům na opravu
filtru ve srovnání s cenou jeho vyříznutí, a také svobodě pohybu vozidla po silnicích v Polsku i
dalších zemích EU zájem o službu čištění DPF filtrů stále roste. 

Téměř každý již slyšel o hydrodynamické (mokré) metodě čištění filtrů pevných částic. Tato nová
metoda zvítězila nad jinými tradičními metodami nabízenými na trhu. Její příchod doprovázejí nové
obchodní příležitosti. 

Vznikají  servisy,  které  poskytují  profesionální  službu  čištění  DPF  filtrů.  Jejich  nabídky
využívají jak autodílny, tak jednotlivci. Rostoucí zájem o tento typ služby projevují majitelé
dopravních společností a městské dopravní podniky. 

K zahájení podnikání je potřeba specializovaný stroj, dobrý obchodní plán, technická podpora a
odpovídající  školení.  Výrobci  se  předhánějí  s  konkurenčními  řešeními,  která  by  optimalizovala
proces  čištění  DPF filtrů.  Na polském trhu  najdete  širokou nabídku výrobků domácích  firem i
zařízení z dovozu. 

Jak si na základě uvedených faktorů vybrat ten správný stroj? 

Tato příručka byla sepsána jako odpověď na často kladené otázky. Ukazujeme, na co byste měli dát
pozor a jakými kritérii se při výběru vhodného stroje pro čištění filtrů DPF řídit. 
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2. Techniky upevnění DPF filtrů ve stroji

Montáž filtrů v kabině stroje je nezbytným prvkem procesu čištění. V naší firmě jsme vyvinuli 
bleskový způsob upevňování filtrů z osobních a dodávkových automobilů (obr. 1). Díky tomu bylo 
možné zkrátit dobu upnutí filtru z několika minut až na několik sekund. Technologie je založena na 
použití pneumatického válce. Válec je vybaven gumovou objímkou, které se vlivem tlaku válce 
roztáhne uvnitř kovového krytu DPF filtru. Snižuje tak vibrace a nárazy filtru na kryt kabiny během 
úderu impulzu stlačeného vzduchu. Vibrace se vyskytují u strojů, kde je filtr čištěn v poloze 
naležato omezený popruhy. V případě nárazu může křehká keramická vložka filtru prasknout nebo 
se rozpadnout. Náš způsob upevnění filtrů, kdy je většina z nich během čištění ve svislé poloze, je 
chrání před mechanickým poškozením. Upnutí katalyzátorů EURO IV, EURO V (foto 3, foto 4) z 
nákladních vozidel je řešeno pomocí jednoho gumového připojovacího adaptéru ve tvaru kužele 
(foto 2). Tento tvar umožňuje volné nastavení a přizpůsobení adaptéru průměru vstupu 
katalyzátoru. 
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3. Čištění DPF filtrů EURO VI z nákladních vozidel

Inovativní produkt společnosti OTOMATIC - připojovací adaptér DPF Euro 6 je určen pro filtry
pevných  částic,  používané  v  nákladních  automobilech,  autobusech,  stavebních  strojích  a
vysokozdvižných  vozících.  Adaptér  plně  spolupracuje  se  stroji  na  čištění  DPF  filtrů 
hydrodynamickou metodou. 

DPF filtr EURO VI...

…se vyznačuje tím, že jeho keramické jádro je zcela odkryto jak ze strany výstupu spalin, tak ze 
vstupní strany. Tento typ DPF filtrů se u nás objevil
relativně nedávno, s příchodem emisní normy Euro 6. 

Již dříve, od roku 2000, se objevovaly v USA.

Evropští výrobci filtrů přišli na trh s DPF filtry Euro 6 v
ocelových krytech s nestandardními hranami, typu
ocelových spon, prolamovaných přírub, kovových úchytů 

(obr. 5). Všechna taková řešení ztěžují jejich těsnící
přizpůsobení tradičnímu adaptéru. Kromě toho proud

 tekutiny během čištění nepůsobí se stejnou silou po celé délce a průřezu filtru pevných částic. V 
důsledku toho nejsou vnější stěny filtru umístěné blíže k jeho krytu vyčištěny tak důkladně jako 
střední část filtru, kde proud působí největší silou.

Připojovací adaptér pro čištění DPF filtrů EURO VI

Během prvních let používání o sobě DPF filtry Euro 6 nedávaly vědět, takže nebylo nutné
vytvářet inovativní adaptér. Od začátku roku 2019 bylo do čisticích servisů zasíláno stále více
filtrů Euro 6. Nejčastěji je to kvůli počtu najetých kilometrů samotných vozidel a omezené
kapacitě samotného filtru. V Evropě během posledních let výrobci strojů na čištění DPF filtrů
vybavovali  své  stroje  adaptéry,  které  byly  založeny  na  tvarech  filtrů  z  USA.  Ty bohužel  plně
nesplnily očekávání evropských zákazníků. Proto se s rostoucí poptávkou po čištění DPF filtrů Euro
6  objevila  potřeba  vytvořit  plně  univerzální  připojovací  adaptér,  který  odpovídá  současným
potřebám trhu. 

Je třeba dodat, že někteří výrobci stále nabízejí adaptéry starého typu, tvarem připomínající plochý
talíř (obr. 6), kužel (obr. 7) nebo ocelovou konstrukci s pneumatickým válcem (obr. 8).
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Inovativní univerzální adaptér společnosti OTOMATIC

OTOMATIC je od roku 2020 první a jedinou společností na
trhu, která svým zákazníkům nabízí speciální připojovací
adaptér Euro 6 (obr. 9, obr. 10, obr. 11), který plně vyhovuje
evropským normám (vztahuje se na něj patentová přihláška
č. P.432918). Adaptér DPF EURO 6 se používá ve strojích
s uzavřeným oběhem čisticí tekutiny. 

Konstrukce adaptéru nutí čisticí médium protékat středem
filtru.  Pro  správnou  funkci  zařízení  je  motorový  filtr
umístěn stranou od motoru ve směru dna adaptéru tak, aby
byl  zajištěn  těsný  přítlak.  Za  tímto  účelem  je  adaptér
vybaven těsnící základnou. 

Jedinečnost  adaptéru  spočívá  v  tom,  že  jsme  zachovali
základní  princip  technologie  mokrého  čištění  filtrů,  tj.
přivádění čisticího prostředku nejprve od výstupní strany
filtru, s
tím rozdílem oproti konkurenčním řešením, že utěsňujeme
filtr od vstupní strany, a ne jako všichni ostatní od výstupní
strany  filtru,  která  způsobuje  největší  problémy  s
utěsněním.
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Uzavřený oběh čisticího prostředku v tlakové komoře zaručuje úplné a rovnoměrné čištění všech
kanálů filtru. 
Navíc při sušení horkým vzduchem získáváme efekt horkého vzduchu místo bodového sušení. 

Výhody: 
• jeden adaptér pro všechny typy DPF filtrů Euro 6 z 
nákladních vozidel 
• rovnoměrné čištění všech kanálů keramické 
vložky filtru 

• až trojnásobné zkrácení doby sušení filtru po mytí díky horkému vzduchu 
• obousměrný proces čištění a sušení
• zvýšení konkurenceschopnosti ve srovnání s uživateli tradičních adaptérů

4. Systém čištění filtru a současné sušení druhého ve společné 
kabině

V některých případech výrobci strojů pro čištění DPF používají řešení, která jen zdánlivě 
vypadají atraktivní a funkční. V praxi jde pouze o marketingové triky, jejichž cílem je přilákat co
nejvíce zákazníků. Jejich použití nemá oporu ve skutečnosti. Jedním z nich je metoda čištění a 
sušení filtrů současně. Ta se bohužel neujala jak v domácích spotřebičích, tak v průmyslu. 

Proč nedoporučujeme čištění a sušení dvou filtrů v jednom stroji současně 

Hlavním problémem je konflikt mezi filtry umístěnými ve stroji, nejčastěji pocházejícími z různých 
vozidel, jejichž ocelové kryty mají nepravidelný tvar (šikmý, ohnutý). Mohou se také lišit velikostí. 
Během procesu čištění špinavá voda z jednoho filtru stříká v kabině stroje na všechny strany a může
se snadno dostat do druhého filtru, který se suší hned vedle. Další nevýhodou je odpařování během 
čištění, které výrazně prodlužuje dobu sušení sousedního filtru.

Na druhé straně řešení, kdy jsou filtry sušeny mimo kabinu, není v mnoha případech v souladu s 
bezpečnostními předpisy uvedenými ve směrnici EU o strojních zařízeních. Během sušení musí být 
nahromaděná pára odváděna ventilačními systémy ven. Kromě toho může filtr zahřátý na teplotu i 
kolem 100 °C představovat nebezpečí pro osoby v blízkosti.V OTOMATIC jsme pro bezpečnost 
našich zákazníků i pro zvýšení účinnosti služby čištění DPF vyvinuli speciální zařízení pro sušení 
DPF filtrů (sušičky DPF System (obr. A) a DPF System Plus (obr. B).
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5. Současné a oboustranné upnutí DPF filtru v procesu čištění - 
technologická chyba

Celkem nedávno se na trhu objevilo řešení, které bylo mělo usnadnit proces čištění, ale ukázalo
se jako další marketingový trik. Jde o souběžné upínání filtru ze dvou stran.  

Technologická chyba!

Upnutí  filtru  z obou stran najednou způsobuje
uzavřený systém (obr 12).
Technologická  chyba  spočívá  v  tom,  že  ze
strany  přívodu  čisticího  prostředku  se  vytváří
přetlak,  jehož  hladina  se  zvyšuje  zejména  při
přidání impulzu stlačeného vzduchu.
Pro  účinné  odstranění  nečistot  z  kanálů  filtru
musí  být  výstupní  část  odkryta  a  nesmí  být
jakýmkoli způsobem blokována.
Upnutí  filtru  na  obou  stranách  vytváří
protichůdné síly.

Při  nárazu  stlačeného  vzduchu  se  na  výstupní  straně  přehradí  voda,  což  vede  k  tzv.  efektu
zpětného proudu,  kdy se zablokovaná špinavá  voda částečně  vrací  zpět  do filtru.  Tento  typ
zpětného proudu špinavé vody je jedním z hlavních důvodů, proč částice nečistot zůstávají ve
kanálech  filtru.  Podobný  jev  lze  pozorovat  při  kýchání,  když  konečky  prstů  částečně
zablokujeme otvor dýchacích cest. 

Oslabení filtračního systému 

Další  slabinou  tohoto  řešení  je  oslabení  filtračního  systému.  Voda  unikající  z  filtru  jde  do
vypouštěcí hadice, která hraje v procesu čištění také přiváděcí roli. V důsledku toho mohou být
částice nečistot v jeho kanálech tlačeny zpět do filtru. Proto, aby byla zajištěna dobrá účinnost
této metody, měla by být doba čištění mnohanásobně prodloužena. 

6. Jednosměrná vs dvousměrná metoda čištění

Nedávno se v nabídce výrobců strojů objevily novinky, například 
speciální tlakový ventil (obr. 13) instalovaný na filtr během čištění.
Účelem takového ventilu je dočasně zablokovat výtok vody při 
plnění filtru během jeho čištění. Při hydrodynamické metodě s 
ventilem je úplné naplnění filtru vodou před impulzem stlačeného 
vzduchu velmi 

důležité. Pro zajištění čištění všech vstupních kanálů ze strany motoru musí být všechny 
paralelní výstupní kanály naplněny čisticím prostředkem. Použití ventilu sice k dosažení 
tohoto účinku napomáhá, ale bohužel má také své nevýhody. 
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Nejdůležitější v hydrodynamické metodě je získání turbulentního průtoku vody, který způsobuje
tření částic vody a odlučování částic sazí a vyplachování popela. Pomocí ventilu zcela změníme 
technologii a míříme k naplnění filtru vodou před vzduchovým impulzem. Takový vysokotlaký 
impulz způsobí, že se ventil otevře a náhle vypustí nashromážděnou špinavou vodu ze vstupních
kanálů. 

Provedené zkoušky provozu ventilu ukázaly, že po vyčištění filtru v něm zůstávaly usazeniny 
popela, které se během sušení shlukovaly do charakteristických tyčinek. Je třeba poznamenat, že
nejobtížnější je odstranit popel nahromaděný na stěnách filtru. Při metodě mokrého čištění není 
úplné naplnění kanálů filtru vodou tak důležité a účinné jako turbulentní tok pracovní tekutiny. 
Instalace ventilu minimalizuje efekt tření vody a tím i účinnost čištění. Impulzní otevření ventilu
způsobuje dočasné zablokování ve formě vzduchového polštáře na výstupu vody z filtru, čímž je
blokován její volný průtok. Výsledkem je efekt zpětné vody, kdy část špinavé vody opouští filtr 
s velkou silou a zbývající část v něm v důsledku zablokování stále zůstává.

Při vyvinutí účinné technologie směrového čištění pomůže pochopení a poznání typů znečištění 
filtru a způsobů jejich rozdělení. Zahájením čištění od výstupní strany filtru získáváme účinek 
odstraňování sazí z vnitřku jeho filtračních stěn, a poté z jeho vstupních kanálů odstraňujeme 
tzv. filtrační koláč v podobě shluku sazí. Ve druhé fázi čištění upevňujeme filtr na straně 
motoru, abychom změkčili a odtrhli stlačený popel v zadních částech kanálů. Poté se takový 
uvolněný popel odstraní ve třetí fázi čištění, když opět čistíme filtr z výstupní strany. Vynechání 
obousměrného čištění významně snižuje účinnost hydrodynamické metody.

Aby se zvýšil  průtok čisticího  prostředku všemi  kanály filtru,  v  tomto případě  vody s  čisticím
prostředkem, bude mnohem lepší než použití tohoto typu ventilů zvolit stroj s vhodnou technologií
obousměrného čištění, která zaručuje vysoký výkon.

7.Bezkabinová zařízení na čištění DPF filtrů 

Čištění DPF filtrů hydrodynamickou metodou, tedy na mokro, ve svém názvu obsahuje vodu a
mytí. S ohledem na to jsou profesionální DPF stroje vybaveny utěsněnými kabinami. Při čištění
filtru dochází k cyklickým impulzům stlačeného vzduchu, které dynamicky zvyšují tlak čisticí
kapaliny procházející filtrem.

Tyto pulzující údery vypuzují z filtru velké množství sazí, popela a
zbytků olejů nahromaděných v průběhu let v kanálech filtru. Stává
se, že po několika prvních cyklech čištění je celý povrch vnitřku
kabiny stroje pokryt nečistotami.

Filtry DPF se od sebe zásadně liší tvarem ocelového krytu. Díky
jejich  nepravidelnému  tvaru  se  špinavá  voda  opouštějící  filtr
dostává plnou silou na různá místa v kabině. Je prakticky nemožné
zcela  ovládnout  a  směrovat  vypouštění  špinavé  vody.  Dalším
zdrojem  netěsností  jsou  otvory  po  snímačích  vyšroubovaných  z
krytu filtru.

Proto  je  v  procesu  výroby  strojů  velmi  důležité  dbát  na  těsnost
kabiny a kvalitu svarů.
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Není těžké si představit pracovní prostředí a možná zdravotní rizika pro obsluhu zařízení, které
nebylo vybaveno jakoukoli kabinou. Přesto se podobné vynálezy objevily na trhu. 
Aby vyšla v ústrety konkurenci, společnost Otomatic se rozhodla tento typ stroje otestovat. 

Výsledky provedených testů nás definitivně přesvědčily o mnoha rizicích a vadách zařízení bez
kabin.  (obr.14)  S  ohledem  na  přijatou  výzvu  jsme  našeho  operátora  vybavili  ochrannými
brýlemi, štítem a kombinézou. Při čištění tří filtrů z různých vozidel byl náš operátor napůl zalit
vodou se sazemi a podlaha v dílně vypadala jako po povodni. Vodě neunikly ani stěny a strop.
Vybavit svou dílnu takovým vybavením by pro firmu nebyla dobrá vizitka. Použití takového
zařízení personál přímo ohrožuje.   

V kabinových strojích jsou výpary ze špinavé vody odváděny do ventilačních kanálů, zatímco v
zařízeních bez kabiny se dostávají do plic operátora.

Zařízení tohoto typu se na trhu objevila jako levná alternativa k profesionálním DPF strojům.
Výsledky bohužel ukazují, že nesplňují žádné standardy profesionální dílny, a tím méně služby
čištění DPF filtrů.

8. Čisticí programy 

Věnujte pozornost tomu, aby stroj, který chcete koupit, dával možnost individuálně nastavit 
čisticí program, který odpovídá kapacitě filtru.

Monolit DPF filtru se skládá ze vzájemně rovnoběžných vstupních a výstupních kanálů. Stěny 
oddělující kanály filtru jsou první fází akumulace sazí a popela. V důsledku jejich roztavení 
dochází k druhé fázi akumulace a ucpávání kanálů filtru. Výstupními kanály unikají pouze 
očištěné výfukové plyny filtrované stěnami oddělujícími kanály. 

Za účelem účinného uvolnění usazenin z ucpaných vstupních kanálů ze strany motoru připojíme 
DPF filtr ze strany výstupu a poté spustíme čisticí program (obr. 15, obr. 16). 

Čisticí program se skládá ze dvou fází: 
• doba průtoku pracovní tekutiny kanály filtru
• doba impulzu stlačeného vzduchu, protlačujícího přes fitrační
stěny veškerou tekutinu z výstupních do vstupních kanálů
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Každý ucpaný vstupní kanál na straně motoru sousedí s čistým výstupním kanálem. Aby bylo
možné účinně vyčistit všechny znečištěné vstupní kanály, musíme zaručit rovnoměrný průtok 
pracovní tekutiny přes každý výstupní kanál.

DPF filtry se od sebe liší velikostí vložky-monolitu filtru, a také jeho kovovým krytem. Většina
strojů konkurenčních výrobců nabízí pouze jeden předdefinovaný program čištění. V některých 
případech může být doba průtoku příliš vysoká a v jiných nedostatečná. V případě 
nedostatečného množství vody ve vstupních kanálech se setkáváme s efektem nerovnoměrného 
čištění a vytváření nadměrného množství pěny, která může snadno poškodit vodní čerpadlo. 

Všechny modely našich strojů nabízejí volné nastavování programů čištění, přizpůsobující je
typu a velikosti čištěného DPF filtru. 

11

Obr.15

obr.16



Volbou doby průtoku, doby impulzu stlačeného vzduchu a příslušného počtu cyklů zaručujeme 
pronikání a uvolňování usazenin rovnoměrně ze všech vstupních kanálů filtru.

9. Systémy zabezpečení a ochrany filtrů v procesu čištění

Ochrana před nadměrným tlakem ve filtru během čištění
Každý DPF filtr má svou vlastní individuální historii. Čas od času k čištění přicházejí filtry po
automobilové  havárii,  poruše  turbíny,  poruše  vstřikovačů  atd.  Správná  diagnostika  filtru
pevných  částic  před  čištěním  může  zabránit  zbytečným  obavám  a  trapným  situacím  se
zákazníkem.  Bohužel  někdy  tato  diagnóza  představuje  určité  potíže.  DPF  filtr  může  mít
zablokované  kanály  uvnitř  monolitu,  například  kvůli  roztavení  jeho  struktury  v  důsledku
spalování nafty z licích vstřikovačů. Diagnózou filtru pomocí inspekční kamery vidíme pouze
její vnější povrchy od vstupu a výstupu. Ve většině případů to stačí k rozpoznání škody, ale ne
vždy. Při čištění vadného DPF filtru hydrodynamickou metodou můžeme čelit dalšímu riziku v
podobě posunu monolitů uvnitř krytu filtru nebo dokonce poškození
konců snímačů filtru. 

Použili jsme ochranu proti nouzovým situacím.

Všechny námi nabízené modely čisticích strojů jsme vybavili snímačem monitorujícím výši tlaku 
(foto 17), střídačem vodního čerpadla (foto 18) a elektroventilem. 

Z pozice ovládacího panelu můžeme volně nastavovat maximální dobu trvání procesu, úroveň 
maximálního povoleného pracovního tlaku a počet pokusů o jeho snížení. V kritických situacích je 
stroj vypnut ovladačem, který na obrazovce podává zprávu o příliš vysokém tlaku uvnitř filtru. 

Ochrana před nedostatkem prouděním vzduchu ve filtru během sušení

Další důležitou věcí je zabránit přehřátí vzduchového dmychadla během sušení.

Pro proces  sušení  se  používají  dmychadla  s  bočním kanálem.  Jedná se o bezolejová  objemová
zařízení,  která  stlačují  vzduch  do  mírného  přetlaku.  Rotující  oběžné  kolo  nasává  určitý  objem
vzduchu mezi dvojicí lopatek a v důsledku odstředivé síly jej vtlačuje do horní části prostoru mezi
lopatkami. Tlačený vzduch je odváděn do tzv. bočního kanálu - výstupu. 

Při  čištění  DPF filtrů  hydrodynamickou  metodou  je  celý  vnitřek  filtru  naplněn vodou.  Ta  se
dostane do vnitřního kovového krytu filtru,  kanálů monolitu  filtru  i  mikroskopických pórů ve
stěnách oddělujících kanály filtru. 
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Po skončení procesu čištění filtru zůstává část pracovní tekutiny uvnitř monolitu. Zvláště se
jedná o jemnou kondenzaci vody v porézních přepážkách. 
DPF filtry  se  liší  velikostí,  tvarem kovového  krytu  monolitu,  stupněm přesnosti  filtrace,
materiálem používaným pro výrobu monolitu  a  mnohým jiným.  Během sušení  může být
jeden směr proudění vzduchu DPF filtrem snadnější  nebo obtížnější  s  ohledem na stranu
upnutí filtru na sušení. Jak již bylo uvedeno výše, dmychadla s bočním kanálem se vyznačují
vysokou účinností tlačeného vzduchu, a to až několik stovek m3/h, zatímco vzduch je jimi
stlačován pouze do mírného přetlaku.
V některých situacích nemusí mít  takové dmychadlo jednoduše sílu protlačit zbytkovou vodu
ve filtru, což vede k jeho přehřátí, anebo postupnému zkracování jeho životnosti.

U strojů OTOMATIC se používá přídavný snímač průtoku vzduchu.
Z pozice ovládacího panelu můžeme volně určit minimální procentuální průtok vzduchu, který
má být  dosažen v daném časovém období.  Pokud stroj  během sušení  nedosáhne vybraných
parametrů, zastaví se s informací, abychom se pokusili připojit filtr z druhé strany.

Tento typ zabezpečení nás odlišuje od ostatních výrobců.

10. Systémy filtrace pracovní tekutiny 

Významnou roli v procesu čištění DPF filtrů hraje systém filtrace pracovních tekutin.

Samotný DPF filtr je a funguje jako filtr. Pracovní tekutina užívaná k jeho čištění musí tedy
být  zbavená jakýchkoli  nečistot, které by ho mohly ucpat.
Stupeň přesnosti a účinnosti filtrace pevných částic se mezi DPF filtry liší. Parametry filtrů
pevných částic často závisí na emisní normě EURO, kterou musí splňovat během své aplikace.
Kromě toho záleží na provozním systému, mokrého nebo suchého typu.

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

Takto přísné normy přinutily výrobce automobilů používat stále lepší a přesnější DPF filtry. 

Stěny vložky filtru (monolitu) mají strukturu jemných pórů, které jsou ve výrobním procesu
pečlivě kontrolovány. Celková pórovitost materiálu je obvykle 45 až 50 % nebo více, zatímco
průměrná velikost pórů je obvykle od 10 do 20 μm. Hydrodynamický způsob čištění DPF filtrů
spočívá v protlačování pracovní tekutiny ze vstupních do výstupních kanálů přes porézní stěny
oddělující filtrační kanály. Proto je kvalita pracovní tekutiny tak důležitá.

Stroje na čištění DPF filtrů pracují v uzavřeném oběhu, což znamená, že po celou dobu procesu
čištění  používáme  stejnou  vodu.  Znečištěná  voda  vytékající  z  filtru  během  čištění  je  před
opětovným naplněním filtru filtrována v filtračních nádržích. 

Při volbě filtrace znečištěné vody bereme v úvahu nejen míru přesnosti v mikronech, ale také
její účinnost v procentech. Na trhu najdeme filtry, které mají velmi dobrou úroveň filtrace 1 μm,
ale nezaručují účinnost na úrovni vyšší než 20-30 %. Někdy se jako  vložky filtru používají také
vzduchové filtry z nákladních vozidel, kdy se ve filtračních nádržích položí jeden na druhý, což
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nezaručuje dostatečnou těsnost filtračního systému. Navíc materiál, z něhož jsou vyrobeny, není
tomuto typu média přizpůsoben.
Filtry OTOMATIC velmi účinně zadržují nejjemnější nečistoty několik desítekkrát menší než je
velikost zrnka písku.

Filtry OTOMATIC se vyznačují:

• filtrační účinností na úrovni 99,9 % pro částice
velikosti pouze 3 až 5 μm (1 mikrometr = 1 tisícina
milimetru); 
• trvanlivým těsněním filtru zajišťujícím těsnost; pro
výrobu těsnění filtru používáme jedinečnou
polyuretanovou směs, která se vyznačuje svou
elasticitou a odolností vůči stlačení při vysokých
teplotách;

• díky  jedinečným  těsnicím  vlastnostem  si
filtry  OTOMATIC  uchovávají  těsnost  v
nádržích  i  za  velmi  obtížných  provozních
podmínek;

• záhyby  filtrů  OTOMATIC  jsou  stabilizovány  pomocí  speciálním  žebrováním,  které
zabraňuje  přilnutí  sousedních  záhybů.  Díky  jejich  rovnoměrnému  rozložení  probíhá
filtrační proces po celém povrchu filtračního média.

Konkurenční stroje nabízejí filtrační vložky o velikosti 10 až 100 μm nebo takové, které
mají účinnost menší než 50 %, například svíčkové, tkaninové nebo dokonce provázkové
filtry. Taková úroveň filtrace nezaručuje účinné čištění DPF filtrů

11. Testy účinnosti čištění

Měření  znečištění  filtru  a  následné  měření  účinnosti  čištění  se  provádí  pomocí  tlakového
převodníku. Převodník měří přetlak uvnitř DPF filtru během testování proudění vzduchu.
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Vzduchové zkoušky provádíme na suchém DPF filtru, a to před i po čištění. Chceme-li provést
měření po čištění, mokrý filtr musí být několik minut sušen. Bohužel se někdy ukáže, že testy
nevyšly a proces čištění je třeba opakovat.

Naše stroje nabízejí doplňkový test měření s použitím vody jako média. 
Tento typ testu je doplňující a slouží jako předběžný test před sušením. 
Díky němu můžeme často ušetřit čas věnovaný dvojnásobnému sušením.

Stroje nabízené na trhu jsou vybaveny malými panelovými 
tiskárnami (obr. 19), které na paragonu udávají výsledky účinnosti 
čištění v milibarech. Z tohoto důvodu jsou často těžko čitelné a 
způsobují potíže s řádným výkladem. Místo toho, aby pomáhaly při 
správném hodnocení, vyvolávají další otázky.

Naše stroje jsme vybavili nejen panelovými tiskárnami, ale nabízíme i
přístup  do  online  partnerské  zóny,  kde  lze  pomocí  aplikace  pro  generování  reportů  vytvořit
profesionální  třístránkovou (obr. 20, obr. 21, obr. 22) podrobnou zprávu o čištění, včetně popisu a
fotografií filtru před a po regeneraci.
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12. Mobilita stroje

Firma OTOMATIC používá řešení, která usnadňují
přepravu a jakýkoli pohyb strojů. 

Díky použití pojezdových kol lze: 

• volně zařízení přemísťovat z místa na místo
bez nutnosti použití vysokozdvižného vozíku 
• nepřítomnost přímého kontaktu spodku stroje
se zemí prodlužuje jeho životnost. 

Pojezdová kola jsou základní výbavou našich 
strojů.

13. Laboratorně testovaná čisticí tekutina

V poslední době se na trhu objevilo mnoho distributorů strojů nabízejících prostředky pro čištění
DPF filtrů. Bohužel se stává, že poškozují katalytický povlak vložky filtru. 

Naše  společnost  takové  přípravky  průběžně  kupuje  a  testuje.  Výsledky  jsou  v  některých
případech katastrofální.

Účinnost čištění takových přípravků je v důsledku jejich agresivní reakce (kyselé nebo zásadité)
je velmi  vysoká,  avšak leptají  (rozpouštějí)  oxid hlinitý  -  součást  povlaku vložky filtru.  Tyto
přípravky  byly  dříve  často  prodávány  jako  prostředky  na  odstraňování  připečeného  oleje  z
motorů.  Jejich  vysoká  účinnost  vede  některé  výrobce  k  tomu,  aby  je  nyní  nabízeli  s  novou
etiketou. Složky povlaku motorů se výrazně liší od jemného katalytického povlaku vložek DPF
filtrů. 

V OTOMATIC jsme na čištění DPF filtrů vytvořili vlastní
přípravek  DPF  Active  Matic  (foto  23),  laboratorně
testovaný.

DPF Active Matic je tekutina určená pro strojové čištění
filtrů  pevných  částic.  Receptura  byla  vyvinuta  pro
konstrukci DPF filtrů a typů jejich znečištění za účelem
čištění strojů v uzavřeném oběhhu vybavených filtračními
nádržemi.
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Provádí úkoly:

• Zprůchodňuje kanály filtrů ucpané sazemi z tzv. filtračního koláče.
• Odstraňuje zachycené částice sazí z vnitřku stěn oddělujících kanály filtru. Hloubková

filtrace.
• Odblokovává stlačený popel ze zadní strany vstupních kanálů filtru.
• Čistí vnitřek ocelového krytu filtru od sazí, oleje a jeho připečenin.

Splňuje požadavky:

• Nemá negativní vliv na katalytický povlak filtru díky stínícím komponentám. 
• pH je zásadité - zvýšená účinnost čištění. 
•  Nízké pěnění - bezpečný pro vodní čerpadla, přebytečná pěna je může snadno poškodit. Po
zaschnutí nezanechává lepkavý povrch - čerstvé saze se snadno nevstřebávají do povrchu filtru. 
• Bezpečný pro těsnicí prvky ve vodních instalacích. 
• Nevytváří hustou suspenzi v nádrži na vodu - prodlužuje životnost filtračních vložek. 
• Obsahuje inhibitory koroze - bezpečný pro ocelový kryt filtru. 
• Pěkně voní - jeho zápach neovlivňuje obecné pracovní podmínky.

Princip činnosti DPF Active Matic:

Přípravek volně proniká do vložky filtru (monolit) skrz její průchozí výstupní kanály, poté se
mikroskopickými  otvory  ve  stěnách,  které  oddělují  kanály  monolitu,  dostává  do  ucpaných
vstupních kanálů.

Jeho složení  způsobuje,  že  silně  stlačené,  připečené  pevné látky  jsou stále  změkčovány jak  ve
vstupních kanálech filtru, tak i v jeho mikroporézních přepážkových stěnách. 

Správně zvolená viskozita tekutiny způsobuje, že během pohybu částic tekutiny dochází k jevu 
podobnému svým účinkem tření. 

14. Rozsah školení

I Teoretická část:

• Seznámení s obchodním aspektem poskytování 
služeb regenerace DPF/FAP/KAT filtrů. 
• Pokročilé teoretické znalosti konstrukce a provozu
DPF/FAP/KAT filtru.
• Řešení nejčastějších problémů spojených se 
službou čištění DPF filtrů v osobních a nákladních 
vozech.
• Zákaznický servis. 
• Tok dokumentů.

17



II Praktická část:
• Identifikace  typických  a  atypických  příčin  závad  filtrů  DPF/FAP/KAT  s  důrazem  na

seznámení se s analýzou příčin a následků.

• Získání schopnosti provádět měření a posuzovat opotřebení filtru.
• Příprava filtrů k regeneraci.
• Regenerace v praxi - obsluha stroje

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

15. Servis

Ověřte si původ stroje.

Distributoři dovážející stroje ze zahraničí často čelí problému s rychlostí dodání dílů od svých
výrobců. Náhradní díly jsou obvykle mnohem dražší než tuzemské.
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Firma OTOMATIC poskytuje komplexní poprodejní servis.
Po zakoupení stroje se můžete kdykoli spolehnout na podporu našich technických poradců a
záruční servis. V případě potřeby přijíždíme k našim klientům na pomoc.
 
Ověřte si výrobce.

Někteří výrobci své stroje denně nepoužívají. Vyrábějí je na základě teoretických technologických
předpokladů a marketingových aspektů. Část práce navíc zadávají subdodavatelům.

Společnost OTOMATIC se zabývá čištěním DPF každodenně. 

Práce s použitím vlastních strojů, bezpočet testů účinnosti nás bezpochyby odlišují od 
konkurence. 

Disponujeme vlastním strojovým parkem, konstrukčním oddělením, oddělením automatizace 
a ovládání strojů, vlastními svářeči, operátory CNC strojů a montéry.

Zveme vás na prezentaci do naší firmy.

Poznejte svého partnera!

15.  Důvěryhodný partner

Naše  společnost  je  od  samého  začátku  vnímána  jako  dodavatel  výrobků  nejvyšší  kvality.
Potvrzují to četné certifikáty a ocenění, včetně certifikátu Slezské technické univerzity.
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OTOMATIC Smolec i Wronka sp.jawna
34-120Andrychów,
ul. Krakowska 83C
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