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1. Εισαγωγή
Στη χώρα μας, η ζήτηση για υπηρεσία καθαρισμού φίλτρων DPF αυξάνεται δυναμικά.
Οι εταιρείες που ασκούν αυτό το είδος δραστηριότητας δεν παραπονιούνται για την έλλειψη
πελατών.
Η ικανότητα επαναφοράς της απόδοσης του φίλτρου DPF σε σχεδόν στο 100% της απόδοσής
του, το κόστος επισκευής του φίλτρου το οποία ανέρχεται ακόμη και στο μισό σε σύγκριση με
την τιμή της αφαίρεσής του, καθώς και η ελεύθερη κυκλοφορία του οχήματος στους δρόμους
στην Πολωνία και σε άλλες χώρες της ΕΕ καθιστά την υπηρεσία καθαρισμού των φίλτρων DPF
όλο και περισσότερο ενδιαφέρουσα.
Σχεδόν όλοι έχουν ακούσει για την υδροδυναμική (υγρή) μέθοδο καθαρισμού φίλτρων
σωματιδίων. Αυτή η νέα μέθοδος κυριάρχησε σε σχέση με τις άλλες παραδοσιακές μεθόδους
που προσφέρονται στην αγορά.
Η εμφάνισή της συνοδεύεται από την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών ευκαιριών.
Εμφανίζονται σέρβις που παρέχουν επαγγελματικές υπηρεσίες καθαρισμού φίλτρων DPF. Τόσο
τα συνεργεία αυτοκινήτων όσο και οι ιδιώτες επωφελούνται από την προσφορά. Οι ιδιοκτήτες
μεταφορικών εταιρειών και δημοτικών μονάδων επικοινωνίας δείχνουν αυξανόμενο ενδιαφέρον
για αυτόν τον τύπο υπηρεσίας.
Για να ξεκινήσετε μια επιχείρηση χρειάζεστε ένα εξειδικευμένο μηχάνημα, ένα καλό
επιχειρηματικό σχέδιο, τεχνική υποστήριξη και κατάλληλη εκπαίδευση. Οι κατασκευαστές
προσπαθούν να βρουν ανταγωνιστικές λύσεις που θα βελτιστοποιήσουν τη διαδικασία
καθαρισμού των φίλτρων DPF. Στην πολωνική αγορά, μπορείτε να βρείτε μια μεγάλη γκάμα
προϊόντων από εγχώριες εταιρείες και εισαγόμενες συσκευές.
Λαμβάνοντας υπόψη τους παραπάνω παράγοντες, πώς επιλέγετε τη σωστή μηχανή;
Αυτός ο οδηγός έχει αναπτυχθεί ως απάντηση σε συχνές ερωτήσεις. Δείχνουμε τι πρέπει να
προσέχετε και ποια κριτήρια πρέπει να ακολουθείτε όταν επιλέγετε το σωστό μηχάνημα για τον
καθαρισμό φίλτρων DPF.
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2. Τεχνικές για την τοποθέτηση φίλτρων DPF σε ένα μηχάνημα
Η τοποθέτηση φίλτρων στο θάλαμο του μηχανήματος είναι απαραίτητο στοιχείο της διαδικασίας
καθαρισμού.
Στην εταιρεία μας έχουμε αναπτύξει μια άμεση μέθοδο τοποθέτησης του φίλτρου για
αυτοκίνητα Ι.Χ και φορτηγά (φωτογραφία 1). Χάρη σε αυτό, έγινε εφικτό να μειωθεί ο χρόνος
τοποθέτησης του φίλτρου από λίγα λεπτά σε μερικά δευτερόλεπτα. Η τεχνολογία βασίζεται στη
χρήση ενός πνευματικού ενεργοποιητή. Ο ενεργοποιητής είναι εφοδιασμένος με ελαστικό
χιτώνιο, το οποίο υπό την επήρεια της πίεσης του ενεργοποιητή επεκτείνεται μέσα στο
μεταλλικό περίβλημα του φίλτρου DPF. Με αυτόν τον τρόπο, μειώνει τις δονήσεις του φίλτρου
και τις επιπτώσεις στο περίβλημα του θαλάμου κατά τη διάρκεια της κρούσης με παλμό
πεπιεσμένου αέρα. Το φαινόμενο των κραδασμών εμφανίζεται σε μηχανήματα όπου το φίλτρο
καθαρίζεται σε ύπτια θέση, περιορισμένο από ιμάντες. Σε περίπτωση κρούσης, το κεραμικό
εύθραυστο στοιχείο του φίλτρου μπορεί να σπάσει ή να θρυμματιστεί. Η μέθοδος τοποθέτησης
φίλτρων, όπου η συντριπτική πλειονότητα αυτών βρίσκεται σε κατακόρυφη θέση κατά τον
καθαρισμό, τα προστατεύει από μηχανικές ζημιές.

φωτογραφία 1

H σύνδεση των καταλυτών EURO IV, EURO V (φωτογραφία 3, φωτογραφία 4) από φορτηγά,
έγινε εφικτή χρησιμοποιώντας έναν προσαρμογέα σύνδεσης από καουτσούκ σε σχήμα κώνου
(φωτογραφία 2). Το σχήμα κώνου επιτρέπει την ελεύθερη ρύθμιση και προσαρμογή του
προσαρμογέα στη διάμετρο εισόδου καταλύτη.
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φωτογραφία 2

φωτογραφία 3

φωτογραφία 4

3. Καθαρισμός φίλτρων DPF EURO VI από βαρέα φορτηγά
οχήματα
Το καινοτόμο προϊόν OTOMATIC - ο προσαρμογέας
σύνδεσης Euro 6 DPF, έχει σχεδιαστεί για φίλτρα
σωματιδίων ντίζελ που χρησιμοποιούνται σε φορτηγά,
λεωφορεία, δομικά μηχανήματα και περονοφόρα
ανυψωτικά οχήματα. Ο προσαρμογέας συνεργάζεται
πλήρως με μηχανήματα καθαρισμού φίλτρων DPF με την
υδροδυναμική μέθοδο.
Φίλτρο DPF EURO VI
διακρίνεται από το γεγονός ότι ο κεραμικός πυρήνας του
εκτίθεται πλήρως από την πλευρά εξόδου καυσαερίων
καθώς και από την πλευρά εισαγωγής. Αυτός ο τύπος DPF
έχει εισαχθεί σχετικά πρόσφατα, με την έλευση του
προτύπου εκπομπών Euro 6.
Νωρίτερα, για δύο χρόνια, υπήρχε στις ΗΠΑ.
φωτογραφία 5
Οι Ευρωπαίοι κατασκευαστές φίλτρων έχουν
κυκλοφορήσει φίλτρα DPF Euro 6 σε ατσάλινες θήκες με μη τυπικά άκρα, όπως χαλύβδινα κλιπ,
διχτυωτό κολάρο, μεταλλική λαβή (Φωτογραφία 5). Όλες αυτές οι λύσεις καθιστούν δύσκολη
την ακριβή εφαρμογή τους σε έναν παραδοσιακό προσαρμογέα. Επιπλέον, το ρεύμα υγρού
κατά τον καθαρισμό δεν λειτουργεί με ίση δύναμη σε όλο το μήκος και τη διατομή του φίλτρου
σωματιδίων.
Κατά συνέπεια, τα εξωτερικά τοιχώματα του φίλτρου που βρίσκονται πιο κοντά στο περίβλημά
του δεν καθαρίζονται τόσο καλά όσο το μεσαίο τμήμα του φίλτρου, όπου το ρεύμα λειτουργεί
με τη μεγαλύτερη δύναμη.
Προσαρμογέας σύνδεσης για τον καθαρισμό των φίλτρων DPF EURO VI
Για τα πρώτα χρόνια χρήσης, τα φίλτρα DPF Euro 6 δεν έδιναν σημάδια ύπαρξης,
επομένως δεν υπήρχε ανάγκη δημιουργίας καινοτόμου προσαρμογέα. Από τις αρχές του
2019, όλο και περισσότερα φίλτρα Euro 6 έχουν σταλεί σε υπηρεσίες καθαρισμού. Τις
περισσότερες φορές αυτό οφείλεται στα χιλιόμετρα των ίδιων των οχημάτων και στην
περιορισμένη χωρητικότητα του ίδιου του φίλτρου. Στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια, οι
κατασκευαστές μηχανών καθαρισμού φίλτρων DPF έχουν εξοπλίσει τα μηχανήματά τους με
προσαρμογείς με βάση τα σχήματα των φίλτρων των ΗΠΑ. Δυστυχώς, δεν ανταποκρίθηκαν
πλήρως στις προσδοκίες των Ευρωπαίων πελατών. Επομένως, με την αύξηση της ζήτησης για
καθαρισμό φίλτρων DPF Euro 6, υπήρχε ανάγκη δημιουργίας ενός πλήρως καθολικού
προσαρμογέα σύνδεσης και προσαρμοσμένου στις τρέχουσες ανάγκες της αγοράς.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ορισμένοι κατασκευαστές εξακολουθούν να προσφέρουν προσαρμογείς
παλαιού τύπου, που μοιάζουν με μια επίπεδη πλάκα (φωτογραφία 6), έναν κώνο (φωτογραφία 7)
ή μια χαλύβδινη κατασκευή με πνευματικό κύλινδρο (φωτογραφία 8).
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φωτογραφία 6

φωτογραφία 7

φωτογραφία 8

Καινοτόμος γενικός προσαρμογέας από την OTOMATIC
Από το 2020, η OTOMATIC είναι η πρώτη και μοναδική εταιρεία στην αγορά που προσφέρει
στους πελάτες της έναν ειδικό προσαρμογέα σύνδεσης Euro 6 (φωτογραφία 9, φωτογραφία 10,
φωτογραφία 11), η οποία πληροί πλήρως τα ευρωπαϊκά
πρότυπα
(καλύπτεται από την αίτηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας Αρ.
Ρ.432918). Ο προσαρμογέας DPF EURO 6 χρησιμοποιείται
σε μηχανήματα με κλειστή κυκλοφορία του υγρού
καθαρισμού.

φωτογραφία 9

φωτογραφία 10

Ο σχεδιασμός του προσαρμογέα αναγκάζει το μέσο καθαρισμού να ρέει μέσω του κέντρου
φίλτρου. Για τη σωστή λειτουργία της συσκευής, το φίλτρο τοποθετείται με την πλευρά του
κινητήρα στραμμένη προς το κάτω μέρος του προσαρμογέα με τρόπο που εξασφαλίζει στενή
πίεση. Για το σκοπό αυτό, ο προσαρμογέας είναι εξοπλισμένος με βάση καλαφατίσματος.
Η μοναδικότητα του προσαρμογέα έγκειται στο γεγονός ότι έχουμε διατηρήσει τη βασική αρχή
της τεχνολογίας καθαρισμού υγρού φίλτρου, δηλαδή την τροφοδοσία πρώτα του καθαριστικού
από την πλευρά εξόδου του φίλτρου, με τη διαφορά
από τις ανταγωνιστικές λύσεις ότι σφραγίζουμε το
φίλτρο από την πλευρά εισόδου και όχι όπως όλοι οι
άλλοι από την πλευρά εξόδου φίλτρο, η πλευρά που
προκαλεί το μεγαλύτερο πρόβλημα με τη
στγανοποίηση.
Η κλειστή κυκλοφορία του καθαριστικού στον
θάλαμο πίεσης εγγυάται τον πλήρη και ομοιόμορφο
καθαρισμό όλων των καναλιών του φίλτρου.
Επιπλέον, κατά την ξήρανση με ζεστό αέρα, έχουμε το
αποτέλεσμα της θερμικής κυκλοφορίας, αντί της
ξήρανσης.
Πλεονεκτήματα:
• ένας προσαρμογέας για όλους τους τύπους φίλτρων
DPF Euro 6 από βαρέα φορτηγά οχήματα
• Ομοιόμορφος καθαρισμός όλων των καναλιών του
κεραμικού φίλτρου
φωτογραφία 11
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• έως και τριπλάσια μείωση του χρόνου στεγνώματος του φίλτρου μετά το πλύσιμο, χάρη στην
κυκλοφορία ζεστού αέρα
• αμφίδρομη διαδικασία καθαρισμού και ξήρανσης
• αύξηση της ανταγωνιστικότητας σε σχέση με τους χρήστες παραδοσιακών προσαρμογέων

4. Σύστημα καθαρισμού του φίλτρου και ταυτόχρονου
καθαρισμού δεύτερου φίλτρο σε κοινό θάλαμο
Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι κατασκευαστές μηχανών καθαρισμού DPF χρησιμοποιούν λύσεις
που φαίνονται μόνο ελκυστικές και λειτουργικές. Στην πράξη, είναι μόνο κόλπα μάρκετινγκ που
στοχεύουν στην προσέλκυση όσο το δυνατόν περισσότερων πελατών. Η χρήση τους δεν
αντικατοπτρίζεται στην πραγματικότητα. Ένα από αυτά είναι η μέθοδος καθαρισμού και
στεγνώματος των φίλτρων ταυτόχρονα. Δυστυχώς, δεν έχει υιοθετηθεί τόσο στις οικιακές
συσκευές όσο και στη βιομηχανία.
Γιατί δεν συνιστούμε να πλένετε και να στεγνώνετε δύο φίλτρα ταυτόχρονα σε ένα μηχάνημα;
Το κύριο πρόβλημα είναι η σύγκρουση μεταξύ των φίλτρων που τοποθετούνται στο μηχάνημα,
συνήθως από διαφορετικά οχήματα, των οποίων τα ατσάλινα περιβλήματα έχουν ακανόνιστο
σχήμα (λοξό, λυγισμένο). Μπορεί επίσης να διαφέρουν σε μέγεθος. Κατά τη διαδικασία
καθαρισμού, το βρώμικο νερό από ένα φίλτρο πιτσιλίζεται σε όλες τις πλευρές στην καμπίνα
του μηχανήματος και μπορεί εύκολα να φτάσει στο άλλο φίλτρο, το οποίο στεγνώνει ακριβώς
δίπλα του.
Ένα άλλο μειονέκτημα είναι η εξάτμιση κατά το πλύσιμο, η οποία επεκτείνει σημαντικά το
χρόνο στεγνώματος του φίλτρου που βρίσκεται δίπλα.
Από την άλλη πλευρά, η λύση όπου τα φίλτρα στεγνώνουν έξω από το θάλαμο σε πολλές
περιπτώσεις δεν συμμορφώνεται με τους κανονισμούς ασφαλείας που αναφέρονται στην οδηγία
για τα μηχανήματα της ΕΕ. Κατά την ξήρανση, ο συσσωρευμένος ατμός πρέπει να εξαερίζεται
έξω μέσω των συστημάτων εξαερισμού. Επιπλέον, το φίλτρο που θερμαίνεται σε θερμοκρασία
έως περίπου 100 ° C μπορεί να είναι επικίνδυνο για τα άτομα που βρίσκονται κοντά.
Στην OTOMATIC, με σκοπό την ασφάλεια των πελατών μας και για την αύξηση της
αποτελεσματικότητας της υπηρεσίας καθαρισμού DPF, έχουμε αναπτύξει ειδικές συσκευές για
την ξήρ Εικ. A ανση φίλτρων σωματιδίων (στεγνωτήρια συστήματος DPF (Εικ. A) και DPF
System Plus (Εικ. B).

r
Εικ. A

Εικ. B
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5. Ταυτόχρονη και διπλής όψης στερέωση του φίλτρου DPF στη
διαδικασία καθαρισμού - πρόκειται για τεχνολογικό σφάλμα
Αρκετά πρόσφατα μια λύση εμφανίστηκε στην αγορά, η οποία υποτίθεται ότι θα διευκόλυνε τη διαδικασία
καθαρισμού και αποδείχθηκε μια άλλη διαδικασία μάρκετινγκ. Πρόκειται για ταυτόχρονο κλείσιμο του φίλτρου
από τις δύο πλευρές.
Τεχνολογικό σφάλμα!

Η στερέωση του φίλτρου και από τις δύο πλευρές ταυτόχρονα έχει ως αποτέλεσμα να έχουμε να
κάνουμε με ένα κλειστό σύστημα (φωτογραφία 12).
Το τεχνολογικό σφάλμα έγκειται στο γεγονός ότι από την πλευρά τροφοδοσίας του
καθαριστικού δημιουργείται υπερπίεση, το επίπεδο του οποίου αυξάνεται ειδικά όταν
προστίθεται παλμός πεπιεσμένου αέρα.
Για να αφαιρεθεί αποτελεσματικά η βρωμιά από τα
κανάλια φίλτρου, η έξοδος πρέπει να είναι εκτεθειμένη
και να μην φράσσεται με κανέναν τρόπο.
Η τοποθέτηση του φίλτρου και στις δύο πλευρές
δημιουργεί
αντίθετες
δυνάμεις.

Όταν ο πεπιεσμένος αέρας χτυπά την πλευρά
εξόδου, συσσωρεύεται νερό, το οποίο οδηγεί
στο λεγόμενο "Backwater", όπου το
μπλοκαρισμένο βρώμικο νερό επιστρέφει εν
μέρει στο φίλτρο. Αυτός ο τύπος αντίστροφης
της ροής του βρώμικου νερού είναι ένας από
τους κύριους λόγους για την παραμονή
σωματιδίων ρύπων στα κανάλια φίλτρου. Ένα
παρόμοιο φαινόμενο μπορεί να παρατηρηθεί
φωτογραφία 12
κατά το φτέρνισμα, όταν εμποδίσουμε μερικώς το άνοιγμα του αεραγωγού με τα δάχτυλα.
Εξασθένιση του συστήματος διήθησης
Ένα άλλο μειονέκτημα αυτής της λύσης είναι η εξασθένιση του συστήματος διήθησης. Το νερό που
διαφεύγει από το φίλτρο πηγαίνει στον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης, ο οποίος παίζει επίσης ρόλο
τροφοδοσίας στη διαδικασία καθαρισμού. Κατά συνέπεια, τα σωματίδια ρύπων στα κανάλια του
μπορούν να ωθηθούν πίσω στο φίλτρο. Επομένως, για να διασφαλιστεί η καλή αποτελεσματικότητα
αυτής της μεθόδου, ο χρόνος καθαρισμού πρέπει να παραταθεί πολλές φορές.

6. Μέθοδος μονόδρομου έναντι αμφίδρομου καθαρισμού
Πρόσφατα, νέα προϊόντα εμφανίστηκαν στις προσφορές των κατασκευαστών μηχανημάτων, π.χ.
μια ειδική βαλβίδα πίεσης (φωτογραφία 13) εγκατεστημένη στο φίλτρο κατά τον καθαρισμό.
Κατά το σχεδιασμό, ο ρόλος μιας τέτοιας βαλβίδας είναι να
εμποδίζει προσωρινά τη ροή του νερού κατά την πλήρωση
του φίλτρου κατά τη διαδικασία καθαρισμού. Στην
υδροδυναμική μέθοδο με βαλβίδα, είναι πολύ σημαντική η
πλήρης πλήρωση νερού του φίλτρου πριν από τον παλμό
πεπιεσμένου αέρα. Με σκοπό την εγγύηση καθαρισμού
στο επίπεδο όλων των αγωγών εισόδου από την πλευρά του
κινητήρα, όλοι οι παράλληλοι αγωγοί εξόδου πρέπει να
γεμίζονται με καθαριστικό. Αν και η χρήση μιας βαλβίδας
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φωτογραφία 13

βοηθά στην επίτευξη αυτού του αποτελέσματος, δυστυχώς έχει και τα μειονεκτήματά της.
Το πιο σημαντικό στην υδροδυναμική μέθοδο είναι να επιτευχθεί μια τυρβώδης ροή νερού που
προκαλεί τριβή σωματιδίων νερού και αποσύνδεση σωματιδίων αιθάλης και έκπλυση τέφρας.
Χρησιμοποιώντας τη βαλβίδα, αλλάζουμε εντελώς την τεχνολογία και κατευθυνόμαστε προς
την πλήρωση του φίλτρου με νερό πριν από τον παλμό αέρα. Ένας τέτοιος παλμός υψηλής
πίεσης προκαλεί το άνοιγμα της βαλβίδας και ξαφνικά απελευθερώνει βρώμικο νερό από τα
κανάλια εισόδου.
Οι διεξαγόμενες δοκιμές της λειτουργίας της βαλβίδας έδειξαν ότι μετά τον καθαρισμό του
φίλτρου, παρέμειναν εναποθέσεις τέφρας, οι οποίες κατά τη διάρκεια της ξήρανσης
συσσωρεύτηκαν με χαρακτηριστική μορφή ραβδιών. Αξίζει να σημειωθεί ότι το πιο δύσκολο να
αφαιρεθεί είναι η συσσωρευμένη τέφρα που βρίσκεται στους τοίχους του φίλτρου. Στη μέθοδο
υγρού καθαρισμού, η πλήρης πλήρωση των καναλιών φίλτρου με νερό δεν είναι τόσο σημαντική
και αποτελεσματική όσο η τυρβώδης ροή του υγρού εργασίας. Η εγκατάσταση της βαλβίδας
ελαχιστοποιεί το φαινόμενο τριβής του νερού και, κατά συνέπεια, την απόδοση καθαρισμού. Το
παλμικό άνοιγμα της βαλβίδας προκαλεί προσωρινό μπλοκάρισμα με τη μορφή ενός μαξιλαριού
αέρα στην έξοδο νερού από το φίλτρο, εμποδίζοντας έτσι την ελεύθερη ροή του. Ως
αποτέλεσμα, έχουμε το αποτέλεσμα της συσσώρευσης νερού, όπου μέρος του βρώμικου νερού
αφήνει το φίλτρο με μεγάλη ώθηση, και το υπόλοιπο μέρος ως αποτέλεσμα της απόφραξης
παραμένει σε αυτό.
Η κατανόηση και η αναγνώριση των τύπων ρύπων φίλτρων και ο τρόπος κατανομής τους θα
βοηθήσει στην ανάπτυξη μιας αποτελεσματικής τεχνολογίας κατευθυντικού καθαρισμού.
Ξεκινώντας τον καθαρισμό από την πλευρά εξόδου του φίλτρου λαμβάνουμε το αποτέλεσμα της
αφαίρεσης της αιθάλης από το εσωτερικό των τοιχωμάτων του φίλτρου και, στη συνέχεια, από
τα κανάλια εισόδου του τα λεγόμενα ένα κέικ φίλτρου με τη μορφή μάζας αιθάλης. Στο δεύτερο
στάδιο του καθαρισμού, στερεώνουμε το φίλτρο στην πλευρά του κινητήρα για να
μαλακώσουμε και να αποκόψουμε τη συμπιεσμένη τέφρα που βρίσκεται στα πίσω μέρη των
καναλιών. Στη συνέχεια, αυτή η χαλαρή τέφρα αφαιρείται στο τρίτο στάδιο του καθαρισμού,
όταν καθαρίζουμε και πάλι το φίλτρο από την πλευρά εξόδου. Η παράλειψη του αμφίδρομου
καθαρισμού μειώνει σημαντικά την αποτελεσματικότητα της υδροδυναμικής μεθόδου.
Προκειμένου να αυξηθεί η ροή του καθαριστικού μέσου σε όλα τα κανάλια φίλτρου, που
στην περίπτωση αυτή είναι νερό με απορρυπαντικό, πολύ καλύτερη από τη χρήση αυτού του
τύπου βαλβίδων θα είναι η επιλογή μιας μηχανής με κατάλληλη αμφίδρομη τεχνολογία
καθαρισμού που εγγυάται υψηλή απόδοση.

7. Συσκευές χωρίς θάλαμο για τον καθαρισμού φίλτρων DPF
Ο καθαρισμός των φίλτρων DPF με υδροδυναμική μέθοδο, δηλαδή υγρός, όπως υποδηλώνει το
όνομα, σχετίζεται με το νερό και στο πλύσιμο. Έχοντας αυτό κατά νου, τα επαγγελματικά
μηχανήματα DPF είναι εξοπλισμένα με αεροστεγείς καμπίνες. Κατά τον καθαρισμό του
φίλτρου, εμφανίζονται κυκλικοί παλμοί πεπιεσμένου αέρα, οι οποίοι αυξάνουν δυναμικά την
πίεση του υγρού καθαρισμού που ρέει μέσω του φίλτρου.
Τέτοια παλλόμενα χτυπήματα εκτοξεύουν από το φίλτρο μια ολόκληρη δέσμη αιθάλης, στάχτης
και υπολειμματικών ελαίων που συσσωρεύονται στα κανάλια φίλτρου για χρόνια. Συμβαίνει ότι
μετά τους πρώτους κύκλους καθαρισμού, ολόκληρη η επιφάνεια του εσωτερικού τμήματος της
καμπίνας του μηχανήματος καλύπτεται με βρωμιά.
Τα φίλτρα DPF διαφέρουν βασικά μεταξύ τους στο σχήμα του χαλύβδινου περιβλήματος. Λόγω
του ακανόνιστου σχήματος, το βρώμικο νερό που εξέρχεται από το φίλτρο πηγαίνει με πλήρη
ώθηση σε διάφορα σημεία της καμπίνας. Η συνολική υποταγή και ο προσανατολισμός της
απόρριψης βρώμικου νερού είναι πρακτικά αδύνατη. Μια άλλη πηγή διαρροών αποτελούν οι
οπές από τους ξεβιδωμένους αισθητήρες από το περίβλημα του φίλτρου.
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο στη διαδικασία παραγωγής μηχανημάτων είναι πολύ
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σημαντικό να διασφαλιστεί η στεγανότητα της καμπίνας και η ποιότητα των συγκολλήσεων.
Δεν είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς το περιβάλλον εργασίας και τους πιθανούς κινδύνους
για την υγεία για τον χειριστή μιας τέτοιας συσκευής που δεν θα ήταν εξοπλισμένη με κανένα
θάλαμο. Ωστόσο, τέτοιες εφευρέσεις έχουν εμφανιστεί στην αγορά.
Για να ανταποκριθεί στον διαγωνισμό, η Otomatic αποφάσισε να
δοκιμάσει αυτόν τον τύπο μηχανήματος. Τα αποτελέσματα των δοκιμών μας έπεισαν σίγουρα
για τους πολλούς κινδύνους και τα μειονεκτήματα των συσκευών χωρίς καμπίνες.
Ανταποκρινόμενοι στην πρόκληση, εφοδιάσαμε τον χειριστή μας με γυαλιά ασφαλείας,
προσωπίδα και φόρμες. Κατά τον καθαρισμό τριών φίλτρων από διαφορετικά οχήματα, ο
χειριστής μας πλημμύριζε κατά το ήμισυ με αιθάλη και το
πάτωμα του εργαστηρίου είχε πλημμυρίσει. Οι τοίχοι και η
οροφή δεν ξεφύγαν απο την πλημμύρα. Το να εξοπλίσετε το
εργαστήριό σας με τέτοιο εξοπλισμό δεν θα ήταν καλή βιτρίνα
για την εταιρεία. Οι εργαζόμενοι που χρησιμοποιούν τέτοιο
εξοπλισμό τους εκθέτονται άμεσα σε κίνδυνο.
Στα μηχανήματα καμπίνας, βρώμικοι υδρατμοί απορρίπτονται
στους αγωγούς εξαερισμού και σε μηχανήματα χωρίς θάλαμο
εισέρχονται στους πνεύμονες του χειριστή.
Αυτοί οι τύποι συσκευών έχουν εμφανιστεί στην αγορά ως μια
φθηνή εναλλακτική λύση για τα επαγγελματικά μηχανήματα
DPF. Δυστυχώς, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι δεν πληρούν
κανένα πρότυπο επαγγελματικού εργαστηρίου, πολύ περισσότερο
ενός σέρβις καθαρισμού φίλτρων DPF.
φωτογραφία 14

8. Προγράμματα καθαρισμού
Λάβετε υπόψη σας εάν το μηχάνημα που πρόκειται να αγοράσετε σας δίνει τη δυνατότητα να
ρυθμίσετε ξεχωριστά ένα πρόγραμμα καθαρισμού κατάλληλο για τη χωρητικότητα του φίλτρου.
Ο μονόλιθος DPF αποτελείται από κανάλια εισόδου και εξόδου παράλληλα μεταξύ τους. Οι
τοίχοι που διαιρούν τα κανάλια φίλτρου είναι το πρώτο στάδιο συσσώρευσης αιθάλης και
τέφρας. Ως αποτέλεσμα της τήξης τους, εμφανίζεται το δεύτερο στάδιο συσσώρευσης και
απόφραξης των καναλιών φίλτρου. Μόνο καθαρισμένα καυσαέρια που φιλτράρονται μέσω των
τοιχωμάτων που διαχωρίζουν τα κανάλια βγαίνουν μέσω των καναλιών εξόδου.
Προκειμένου να απελευθερωθούν αποτελεσματικά τα ιζήματα από τους φραγμένους αγωγούς
εισαγωγής από την πλευρά του κινητήρα, συνδέουμε το φίλτρο DPF από την πλευρά εξόδου και
στη συνέχεια εκτελούμε το πρόγραμμα καθαρισμού (φωτογραφία 15, φωτογραφία 16).
Το πρόγραμμα καθαρισμού αποτελείται από δύο στάδια:
• Χρόνος ροής του υγρού εργασίας μέσω των καναλιών φίλτρου
• Χρόνος παλμού του πεπιεσμένου αέρα, συμπιέζοντας στα τοιχώματα του φίλτρου όλο το υγρό
από τους αγωγούς εξόδου έως τους αγωγούς εισόδου
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φωτογραφία 15

Κάθε φραγμένο κανάλι εισαγωγής από την πλευρά του κινητήρα βρίσκεται δίπλα σε ένα καθαρό
κανάλι εξάτμισης. Για να καθαρίσουμε αποτελεσματικά όλους τους βρώμικους αγωγούς
εισόδου, πρέπει να εγγυηθούμε την ομοιόμορφη ροή του υγρού λειτουργίας μέσω κάθε αγωγού
εξόδου.
Τα φίλτρα DPF διαφέρουν μεταξύ τους στο μέγεθος του φίλτρου μονόλιθου φίλτρου, καθώς και
στο μεταλλικό περίβλημά του. Τα περισσότερα μηχανήματα από ανταγωνιστικούς
κατασκευαστές προσφέρουν μόνο ένα προκαθορισμένο πρόγραμμα καθαρισμού. Σε ορισμένες
περιπτώσεις, ο χρόνος ροής μπορεί να είναι υπερβολικός και σε άλλες ανεπαρκής. Σε περίπτωση
ανεπαρκούς νερού στα κανάλια εισόδου, συναντάμε την επίδραση του άνισου καθαρισμού και
της δημιουργίας υπερβολικού αφρού, που μπορεί εύκολα να καταστρέψουν την αντλία νερού.
Όλα τα μοντέλα των μηχανών μας προσφέρουν δωρεάν ρύθμιση προγραμμάτων καθαρισμού
προσαρμόζοντάς τα στον τύπο και το μέγεθος του καθαρισμένου φίλτρου DPF.

φωτογραφία 16
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Επιλέγοντας το χρόνο ροής, τον χρόνο παλμού πεπιεσμένου αέρα και τον κατάλληλο αριθμό
κύκλων, εγγυόμαστε την διείσδυση και την απελευθέρωση των εναποθέσεων ομοιόμορφα από
όλα τα κανάλια εισόδου του φίλτρου.

9. Συστήματα φροντίδας και προστασίας φίλτρων κατά τη
διαδικασία καθαρισμού
Προστασία από πολύ υψηλή πίεση στο φίλτρο κατά τον καθαρισμό
Κάθε φίλτρο DPF έχει το δικό του ατομικό ιστορικό. Από καιρό σε καιρό, τα φίλτρα μετά από
σύγκρουση αυτοκινήτου, βλάβη στροβίλου, βλάβες εγχυτήρα κ.λπ. πηγαίνουν για καθαρισμό.
Η σωστή διάγνωση ενός φίλτρου σωματιδίων πριν από τον καθαρισμό μπορεί να βοηθήσει στην
αποφυγή περιττών ανησυχιών και ενοχλητικών καταστάσεων με τον πελάτη.
Δυστυχώς, μερικές φορές μια τέτοια διάγνωση παρουσιάζει κάποιες δυσκολίες. Το φίλτρο DPF
μπορεί να έχει μπλοκαρισμένα κανάλια στο εσωτερικό του μονόλιθου, π.χ. λόγω της τήξης της
δομής του ως αποτέλεσμα της καύσης πετρελαίου ντίζελ από εγχυτήρες έκχυσης. Με την
εξέταση του φίλτρου με μια κάμερα ελέγχου, μπορούμε να δούμε μόνο τις εξωτερικές
επιφάνειές του από την είσοδο και την έξοδο. Στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτό αρκεί για να
αναγνωρίσουμε τη ζημιά, αλλά όχι πάντα. Κατά τη διαδικασία καθαρισμού ενός ελαττωματικού
φίλτρου DPF με την υδροδυναμική μέθοδο, μπορείτε να αντιμετωπίσετε έναν άλλο κίνδυνο με
τη μορφή μιας μονολιθικής μετατόπισης μέσα στο περίβλημα του φίλτρου ή ακόμη και ζημιά
στα άκρα των αισθητήρων του φίλτρου. Έχουμε χρησιμοποιήσει διασφαλίσεις για την αποφυγή
τέτοιων καταστάσεων έκτακτης ανάγκης..

φωτογραφία 17
φωτογραφία 18

Όλα τα μοντέλα μηχανών καθαρισμού μας έχουν εξοπλιστεί με έναν αισθητήρα
παρακολούθησης πίεσης (φωτογραφία 17), έναν μετατροπέα αντλίας νερού (φωτογραφία 18)
και μια ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα.
Από τη θέση του πίνακα χειρισμού, μπορούμε ελεύθερα να ορίσουμε τη μέγιστη διάρκεια της
διαδικασίας, το επίπεδο της μέγιστης επιτρεπόμενης πίεσης εργασίας και τον αριθμό των
προσπαθειών μείωσής της. Σε κρίσιμες καταστάσεις, το μηχάνημα απενεργοποιείται από τον
ελεγκτή, δίνοντας ένα μήνυμα στην οθόνη σχετικά με την πολύ υψηλή πίεση μέσα στο φίλτρο.
Προστασία από την έλλειψη ροής αέρα στο φίλτρο κατά την ξήρανση
Ένα άλλο σημαντικό πράγμα είναι να αποφύγετε την υπερθέρμανση του ανεμιστήρα αέρα κατά
την ξήρανση.
Οι φυσητήρες πλευρικού καναλιού χρησιμοποιούνται για τη διαδικασία ξήρανσης. Πρόκειται
για συσκευές θετικής μετατόπισης χωρίς λάδι που συμπιέζουν τον αέρα σε μια ελαφρά
υπερπίεση. Η περιστρεφόμενη πτερωτή τραβάει έναν συγκεκριμένο όγκο αέρα μεταξύ του
ζεύγους λεπίδων και, ως αποτέλεσμα της φυγοκεντρικής δύναμης, τον ωθεί στο άνω μέρος του
χώρου μεταξύ των λεπίδων. Ο ωθούμενος αέρας πετάγεται στο λεγόμενο πλευρικό κανάλι εξόδου.
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Κατά τη διαδικασία καθαρισμού των φίλτρων DPF με την υδροδυναμική μέθοδο, ολόκληρο το
εσωτερικό του φίλτρου γεμίζεται με νερό. Τοποθετείται στο εσωτερικό μεταλλικό περίβλημα
του φίλτρου, των καναλιών μονολίθου του φίλτρου, καθώς και μικροσκοπικούς πόρους στους
τοίχους που διαιρούν τα κανάλια φίλτρου.
Μετά τη διαδικασία καθαρισμού του φίλτρου, μέρος του υγρού εργασίας βρίσκεται ακόμα μέσα
στον μονόλιθο. Πιο αναλυτικά , λεπτά συμπυκνώματα νερού σε πορώδη χωρίσματα.
Τα φίλτρα DPF διαφέρουν ως προς το μέγεθος, το σχήμα του μεταλλικού περιβλήματος
μονόλιθου, τον βαθμό ακρίβειας διήθησης, το υλικό που χρησιμοποιείται για την παραγωγή
μονόλιθων και πολλά άλλα. Κατά τη διάρκεια της ξήρανσης, μία κατεύθυνση ροής αέρα μέσω
του DPF μπορεί να είναι ευκολότερη ή πιο δύσκολη σε σχέση με το σε ποια πλευρά
τοποθετείται το φίλτρο. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, οι φυσητήρες των πλευρικών καναλιών
χαρακτηρίζονται από υψηλή απόδοση του αντλούμενου αέρα, ακόμη και έως αρκετές
εκατοντάδες m3/ h, ενώ συμπιέζουν τον αέρα μόνο σε μια ελαφρά υπερπίεση.
Σε ορισμένες περιπτώσεις, ένας τέτοιος φυσητήρας μπορεί απλά να μην έχει την δύναμη να
ωθήσει το υπόλοιπο νερό στο φίλτρο, με αποτέλεσμα να υπερθερμανθεί ή να μειώσει σταδιακά
τη ζωή του.
Τα μηχανήματα OTOMATIC διαθέτουν έναν επιπλέον αισθητήρα ροής αέρα.
Από τη θέση του πίνακα χειριστή, μπορούμε ελεύθερα να καθορίσουμε το ελάχιστο ποσοστό
ροής αέρα που θα επιτευχθεί σε μια δεδομένη χρονική περίοδο. Εάν το μηχάνημα δεν φτάσει
στις επιλεγμένες παραμέτρους κατά την ξήρανση, το μηχάνημα σταματά κα λαμβάνετε την
πληροφορία να προσπαθήσετε να συνδέσετε το φίλτρο από την άλλη πλευρά.
Αυτό το είδος της ασφάλειας είναι που μας διαφοροποιεί από άλλους κατασκευαστές.

10. Συστήματα διήθησης υγρών εργασίας
Το λειτουργικό σύστημα φιλτραρίσματος υγρού παίζει σημαντικό ρόλο στη διαδικασία
καθαρισμού των φίλτρων DPF.
Το ίδιο το φίλτρο DPF είναι και εκτελεί τη λειτουργία ενός φίλτρου. Έτσι, το υγρό εργασίας που
χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό του πρέπει να είναι απαλλαγμένο από σωματίδια ρύπων που
θα μπορούσαν να το φράξουν.
Ο βαθμός ακρίβειας και αποτελεσματικότητας της διήθησης σωματιδίων ποικίλλει μεταξύ DPF.
Οι παράμετροι φίλτρου σωματιδίων εξαρτώνται συχνά από το πρότυπο εκπομπών καυσαερίων
EURO που έπρεπε να πληρούν κατά την εφαρμογή τους. Επιπλέον, εξαρτώνται από το σύστημα
λειτουργείας, υγρό ή ξηρό.
Οι οριακές τιμές εκπομπών για το πρότυπο EURO 6 για επιβατικά αυτοκίνητα με κινητήρα
ντίζελ είναι 0,005 g / km PM (στερεά σωματίδια).
Τέτοια αυστηρά πρότυπα ανάγκασαν τους κατασκευαστές αυτοκινήτων να χρησιμοποιούν όλο
και καλύτερα και πιο ακριβή φίλτρα DPF.
Τα τοιχώματα του φυσιγγίου του φίλτρου (μονόλιθος) έχουν κατανομή λεπτών πόρων που
ελέγχονται προσεκτικά στη διαδικασία παραγωγής. Το συνολικό πορώδες του υλικού είναι
συνήθως από 45 έως 50% ή περισσότερο, ενώ το μέσο μέγεθος πόρων είναι συνήθως από 10
έως 20 μm. Η υδροδυναμική μέθοδος καθαρισμού φίλτρων DPF συνίσταται στην συμπίεση του
υγρού λειτουργίας από τα κανάλια εισόδου στα κανάλια εξόδου μέσω των πορωδών τοιχωμάτων
που διαιρούν τα κανάλια φίλτρου. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η ποιότητα του υγρού
εργασίας είναι τόσο σημαντική.
Τα μηχανήματα καθαρισμού φίλτρων DPF λειτουργούν σε κλειστό κύκλωμα, πράγμα που
σημαίνει ότι χρησιμοποιούνε το ίδιο νερό συνεχώς στη διαδικασία καθαρισμού. Το βρώμικο
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νερό που ρέει έξω από το φίλτρο κατά τη διάρκεια του καθαρισμού φιλτράρεται σε δεξαμενές
φίλτρου πριν ξαναγεμίσει το φίλτρο.
Όταν επιλέγουμε το φιλτράρισμα του βρώμικου νερού, λαμβάνουμε υπόψη όχι μόνο τον βαθμό
ακρίβειας σε μικρόμετρα, αλλά και την αποτελεσματικότητά του σε ποσοστό. Στην αγορά
μπορείτε να βρείτε φίλτρα που έχουν πολύ καλό επίπεδο φιλτραρίσματος 1 μm, αλλά δεν
εγγυώνται την απόδοση σε επίπεδο μεγαλύτερο από 20-30%. Μερικές φορές, τα φίλτρα αέρα
από φορτηγά χρησιμοποιούνται επίσης ως φυσίγγια φίλτρου εφαρμόζοντας το ένα το άλλο στο
δοχείο διήθησης, κάτι το οποίο δεν εγγυάται επαρκή στεγανότητα του συστήματος
φιλτραρίσματος. Επιπλέον, το υλικό από το οποίο κατασκευάζονται δεν είναι προσαρμοσμένο
σε αυτόν τον τύπο μέσου.
Τα φίλτρα OTOMATIC διατηρούν αποτελεσματικά τις μικρότερες ακαθαρσίες αρκετές δεκάδες
φορές μικρότερες από το μέγεθος ενός κόκκου άμμου.

Διήθηση DPF Premium
Διήθηση DPF Matic

Tα φίλτρα OTOMATIC διακρίνονται από:

φυσίγγιο φίλτρου

• απόδοση φιλτραρίσματος 99,9% για σωματίδια
μόνο 3-5 μm (1 μικρόμετρο = 1 χιλιοστό του
χιλιοστού).
• ανθεκτικά παρεμβύσματα φίλτρου που
εξασφαλίζουν στεγανότητα
Για την παραγωγή παρεμβυσμάτων φίλτρου
χρησιμοποιούμε μια μοναδική ένωση
πολυουρεθάνης,
η οποία διακρίνεται από την ελαστικότητά της και
την αντοχή της στη συμπίεση σε υψηλές
θερμοκρασίες.
• Λόγω των μοναδικών ιδιοτήτων των
παρεμβυσμάτων, τα φίλτρα OTOMATIC
διατηρούν στεγανότητα στις δεξαμενές ακόμη και

σε πολύ δύσκολες συνθήκες λειτουργίας.
• Οι πτυχώσεις των φίλτρων OTOMATIC σταθεροποιούνται μέσω ειδικών νευρώσεων που
αποτρέπουν την προσκόλληση παρακείμενων πτυχών. Χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή τους, η
διαδικασία διήθησης πραγματοποιείται σε ολόκληρη την επιφάνεια του μέσου διήθησης.
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Τα ανταγωνιστικά μηχανήματα προσφέρουν φυσίγγια φίλτρου σε επίπεδο 10 έως 100 μm ή
εκείνα με απόδοση μικρότερη από 50%, π.χ. φίλτρα κεριών, σάκων ή ακόμη και χορδών. Αυτό
το επίπεδο διήθησης δεν εγγυάται τον αποτελεσματικό καθαρισμό των φίλτρων DPF.
Η δεξαμενή στο μηχάνημα έχει χωρητικότητα 300 λίτρων και χωρίζεται σε δύο μέρη.
Το σχήμα και η κατασκευή του τελούν επίσης τη λειτουργία της διήθησης του υγρού εργασίας.
Ο μικρότερος θάλαμος ενεργεί ως δεξαμενή καθίζησης. Το βρώμικο νερό που ρέει έξω από το
φίλτρο κατά τη διάρκεια του καθαρισμού πέφτει στη δεξαμενή καθίζησης από τη βαρύτητα.
Διαχωρίζει τα στερεά κλάσματα και καθιερώνει άλλα στερεά σωματίδια. Παραμένει στη
δεξαμενή καθίζησης έως ότου αφαιρεθεί. Στη συνέχεια, σε μεγάλο βαθμό χωρίς στερεά, το νερό
ρέει στον παρακείμενο μεγάλο θάλαμο δεξαμενής. Αυτό αυξάνει την αποτελεσματικότητα του
φιλτραρίσματος και παρατείνει τη διάρκεια ζωής της συσκευής.

11. Δοκιμές αποτελεσματικότητας του καθαρισμού
Το μέγεθος ακαθαρσίας του φίλτρου μετριέται και στη συνέχεια μετράται η απόδοση
καθαρισμού με έναν μορφοτροπέα πίεσης. Ο μετατροπέας μετρά
την υπερπίεση εντός του DPF κατά τη διάρκεια της δοκιμής ροής
αέρα.
Πραγματοποιούμε δοκιμές αέρα σε ξηρό φίλτρο DPF, τόσο πριν
όσο και μετά τον καθαρισμό. Για να γίνει μια μέτρηση μετά τον
καθαρισμό, το υγρό φίλτρο πρέπει να στεγνώσει για αρκετά λεπτά.
Δυστυχώς, μερικές φορές αποδεικνύεται ότι οι δοκιμές
αποτυγχάνουν και η διαδικασία καθαρισμού πρέπει να
επαναληφθεί.
Οι μηχανές μας προσφέρουν μια πρόσθετη δοκιμή μέτρησης
χρησιμοποιώντας νερό ως μέσο.
Αυτός ο τύπος δοκιμής συμπληρώνει και χρησιμεύει ως προ-δοκιμή
φωτογραφία 19
πριν από την ξήρανση.
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Χάρη σε αυτό, μπορούμε συχνά να εξοικονομήσουμε χρόνο για διπλή ξήρανση.
Οι μηχανές που προσφέρονται στην αγορά είναι εξοπλισμένες με μικρούς εκτυπωτές πάνελ
(φωτογραφία 19), οι οποίοι στην απόδειξη δίνουν αποτελέσματα απόδοσης του καθαρισμού σε
χιλιοστά. Εξαιτίας αυτού, είναι συχνά δύσκολο να διαβαστούν και προκαλούν δυσκολίες στη
σωστή τους ερμηνεία. Αντί να βοηθήσουν στη σωστή αξιολόγηση, εγείρουν περισσότερα
ερωτήματα.
Εξοπλίσαμε τα μηχανήματά μας όχι μόνο με εκτυπωτές πάνελ, αλλά και προσφέρουμε
πρόσβαση στην διαδικτυακή περιοχή του συνεργάτη, όπου μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια
εφαρμογή δημιουργίας αναφορών για την προετοιμασία μιας επαγγελματικής τρισελίδης
(φωτογραφία 20, φωτογραφία 21, φωτογραφία 22), λεπτομερούς έκθεσης καθαρισμού που
περιέχει μια περιγραφή και φωτογραφίες του φίλτρου πριν και μετά την αναγέννηση.

φωτογραφία 20

φωτογραφία 20

φωτογραφία 21

12. Φορητότητα του μηχανήματος
Η OTOMATIC χρησιμοποιεί λύσεις που
διευκολύνουν τη μεταφορά και οποιαδήποτε κίνηση
μηχανών.
Χάρη στη χρήση οδικών τροχών:
• μπορείτε να μετακινήστε τη συσκευή ελεύθερα
από το ένα μέρος στο άλλο χωρίς να
χρησιμοποιήσετε περονοφόρο ανυψωτικό
• καμία άμεση επαφή του κάτω μέρους του
μηχανήματος με το έδαφος δεν παρατείνει τη
διάρκεια ζωής του

Οι τροχοί είναι ο βασικός εξοπλισμός των μηχανημάτων μας.
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13. Καθαριστικό υγρό
Πρόσφατα, αρκετοί διανομείς μηχανημάτων εμφανίστηκαν στην αγορά, προσφέροντας μέσα για
τον καθαρισμό των φίλτρων DPF. Δυστυχώς, αυτά καταστρέφουν την καταλυτική επικάλυψη
του φυσιγγίου φίλτρου. Η εταιρεία μας αγοράζει και δοκιμάζει τέτοια μέσα σε συνεχή βάση. Σε
ορισμένες περιπτώσεις, τα αποτελέσματα είναι καταστροφικά
Η αποτελεσματικότητα καθαρισμού των παρασκευασμάτων λόγω της επιθετικής τους
αντίδρασης (οξύ ή αλκαλικό) είναι πολύ υψηλή, ωστόσο χωνεύουν (διαλύουν) το οξείδιο
αλουμίνιου - στοιχείο της επικάλυψης του φυσιγγίου του φίλτρου. Συχνά, τέτοια
παρασκευάσματα έχουν προηγουμένως πωληθεί ως μέσα καθαρισμού κινητήρων από αποθέσεις
λαδιού. Η υψηλή τους απόδοση οδηγεί ορισμένους κατασκευαστές να τα προσφέρουν τώρα με
μια νέα ετικέτα. Τα στοιχεία επικάλυψης κινητήρα διαφέρουν σημαντικά από την ευαίσθητη
καταλυτική επικάλυψη των φυσιγγίων φίλτρου DPF.
Στην OTOMATIC, με τη σκέψη καθαρισμού φίλτρων
DPF, δημιουργήσαμε το δικό μας απορρυπαντικό - DPF
Active Matic (φωτογραφία 23), σε δοκιμασμένο
εργαστήριο.
Το DPF Active Matic - είναι ένα υγρό που έχει σχεδιαστεί
για τον καθαρισμό των φίλτρων σωματιδίων ντίζελ.
Η φόρμουλα αναπτύχθηκε για την κατασκευή φίλτρων
DPF και τύπων λερωμάτων για σκοπούς μηχανών
καθαρισμού κλειστού βρόχου εξοπλισμένων με
δεξαμενές διήθησης.
Εκτελεί τις εξής εργασίες:
Καθαρίζει τα κανάλια φίλτρου αιθάλης που έχουν φράξει
με τις λεγόμενες πλάκες φίλτρου .

φωτογραφία 23

• Αφαιρεί τα παγιδευμένα σωματίδια αιθάλης από το εσωτερικό των τοίχων διαιρώντας τα
κανάλια φίλτρου. Εις βάθος διήθηση.
• Ξεκλειδώνει τη συμπιεσμένη τέφρα από το πίσω μέρος των αγωγών εισόδου του φίλτρου.
• Καθαρίζει το εσωτερικό του μεταλλικού περιβλήματος φίλτρου από εναποθέσεις αιθάλης,
λαδιού και άνθρακα.
Πληρεί τις εξής απαιτήσεις:
• Καμία αρνητική επίδραση στην καταλυτική επικάλυψη του φίλτρου λόγω των εξαρτημάτων
θωράκισης
• αλκαλικό pH - αυξημένη απόδοση καθαρισμού.
• Χαμηλός αφρισμός - ασφαλές για την αντλία νερού, ο υπερβολικός αφρός θα μπορούσε
εύκολα να της προκαλέσει βλάβη. Δεν αφήνει κολλώδη επιφάνεια μετά το στέγνωμα - η
φρέσκια αιθάλη δεν απορροφάται εύκολα στην επιφάνεια του φίλτρου.
• Ασφαλές για στεγανοποίηση στοιχείων σε εγκαταστάσεις νερού.
• Δεν δημιουργεί πυκνό εναιώρημα στη δεξαμενή νερού - παρατείνει τη διάρκεια ζωής των
φυσιγγίων του φίλτρου.
• Περιέχει αναστολείς διάβρωσης - ασφαλές για ατσάλινο περίβλημα φίλτρου.
• Ήπια μυρωδιά - η μυρωδιά της δεν επηρεάζει τις γενικές συνθήκες εργασίας.
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Αρχή λειτουργίας του DPF Active Matic:
Ο παράγοντας διεισδύει ελεύθερα στο ένθετο του φίλτρου (μονόλιθος) μέσω των ανεμπόδιστων
καναλιών εξόδου του και στη συνέχεια συμπιέζεται μέσω μικροσκοπικών οπών στα τοιχώματα
διαιρώντας τα μονολιθικά κανάλια στα φραγμένα κανάλια εισόδου.
Η φόρμουλά του προκαλεί μαλακή συμπύκνωση, ψημένα στερεά τόσο στους αγωγούς εισόδου
του φίλτρου, όσο και στους μικροπορώδεις τοίχους στεγανών.
Το σωστά επιλεγμένο ιξώδες ρευστού έχει ως αποτέλεσμα κατά την κίνηση των υγρών
σωματιδίων υπάρχει ένα φαινόμενο παρόμοιο με την τριβή.

14. Πεδίο εκπαίδευσης
I Θεωρητικό μέρος:
• Κατανόηση της επιχειρηματικής πτυχής της παροχής
υπηρεσιών αναγέννησης φίλτρων DPF / FAP / KAT.
• Προηγμένη θεωρητική γνώση του πεδίου εφαρμογής
και λειτουργίας του φίλτρου DPF / FAP / KAT
• Επίλυση των πιο κοινών προβλημάτων που σχετίζονται
με την υπηρεσία καθαρισμού φίλτρων DPF σε
αυτοκίνητα και φορτηγά
• Εξυπηρέτηση πελατών
• Ροή εγγράφων
II Πρακτικό μέρος:
• Προσδιορισμός τυπικών και ασυνήθιστων αιτιών ελαττωμάτων φίλτρου DPF / FAP / KAT με
έμφαση στην εκμάθηση ανάλυσης αιτίων-αποτελεσμάτων.
• Απόκτηση της ικανότητας εκτέλεσης μετρήσεων και αξιολόγησης της φθοράς του φίλτρου.
• Προετοιμασία φίλτρων για αναγέννηση
• Αναγέννηση στην πράξη – χρήση της μηχανής

Κατά τη διάρκεια μιας μονοήμερης εκπαίδευσης είναι πολύ δύσκολο να μάθετε όλα τα βασικά
θέματα.
Η OTOMATIC προσφέρει τεχνική υποστήριξη για μεγάλο χρονικό διάστημα μετά την αγορά
του μηχανήματος.
Έχουμε δημιουργήσει θέση τεχνικού συμβούλου για όλους τους πελάτες μας.
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15. Σέρβις
Ελέγξτε την προέλευση του μηχανήματος.
Οι διανομείς που εισάγουν μηχανήματα από το εξωτερικό αντιμετωπίζουν συχνά το πρόβλημα
της γρήγορης παράδοσης ανταλλακτικών από τους κατασκευαστές τους. Τα ανταλλακτικά είναι
συνήθως πολύ πιο ακριβά από τα εγχώρια.

αρχηγείο OTOMATIC

Η εταιρία OTOMATIC παρέχει ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση μετά την πώληση.
Μετά την αγορά του μηχανήματος, μπορείτε να βασιστείτε στην υποστήριξη των τεχνικών
συμβούλων και της υπηρεσίας εγγύησης ανά πάσα στιγμή. Εάν είναι απαραίτητο, ερχόμαστε
στους πελάτες μας για βοήθεια.
Ελέγξτε τον κατασκευαστή.
Ορισμένοι κατασκευαστές δεν χρησιμοποιούν τα μηχανήματά τους σε καθημερινή βάση.
Παράγουν με βάση θεωρητικές τεχνολογικές παραδοχές και με πτυχές μάρκετινγκ. Επιπλέον,
μέρος της εργασίας ανατίθεται σε υπεργολάβους.
Η εταιρεία OTOMATIC ασχολείται καθημερινά με τον καθαρισμό DPF.
Δουλεύοντας με τα δικά μας μηχανήματα, αναρίθμητα τεστ αποδοτικότητας μας κάνουν
αναμφίβολα να ξεχωρίζουμε από τον ανταγωνισμό.
Έχουμε το δικό μας μηχανοστάσιο, το τμήμα κατασκευών, το τμήμα αυτοματισμού και
ελέγχου για μηχανήματα, τους δικούς μας συγκολλητές, τους χειριστές CNC, τους
εξοπλισμούς.
Σας προσκαλούμε σε μια παρουσίαση στην εταιρεία μας.
Γνωρίστε τον συνεργάτη σας!
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16. Ένας αξιόπιστος συνεργάτης
Από την αρχή, η εταιρεία μας θεωρείται ως προμηθευτής προϊόντων υψηλής ποιότητας. Αυτό
επιβεβαιώνεται από πολλά πιστοποιητικά και βραβεία, συμπεριλαμβανομένου ενός
πιστοποιητικού από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο στη Σιλέσια .

OTOMATIC Smolec i Wronka sp.jawna
34-120Andrychów,
ul. Krakowska 83C
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