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1. Sissejuhatus
Meie riigis kasvab dünaamiliselt DPF filtrite puhastusteenus. Firmad, kes seda tüüpi teenust
pakuvad, ei saa just kurta klientide puudumise üle.
Võimalus taastada DPF-filtri efektiivsus peaaegu 100% -ni selle algefektiivsusest, isegi poole
filtri remondi maksumusest võrreldes filtri eemaldamise hinnaga, samuti sõiduki
liikumisvabadus Poola ja teiste EL riikkide teedel muudab DPF-filtrite puhastamise teenuse
on üha rohkem muutunud nõutavamaks.
Peaaegu kõik on kuulnud tahkete osakeste filtrite puhastamise hüdrodünaamilisest (märg)
meetodist. See uus meetod domineeris teiste turul pakutavate traditsiooniliste meetodite üle.
Selle ilmnemisega kaasneb uute ärivõimaluste arendamine.
Turule tõusevad teenused mis on loodud professionaalse DPF-filtrite puhastusteenuse
osutamiseks. Pakkumisest saavad kasu nii autotöökojad kui ka eraisikud.
Transpordiettevõtete ja munitsipaal kommunikatsiooniettevõtete omanikud näitavad seda
tüüpi teenuste vastu üha suuremat huvi.
Ettevõtte alustamiseks vajate spetsiaalset masinat, head äriplaani, tehnilist tuge ja asjakohast
koolitust. Tootjad üritavad välja pakkuda konkureerivaid lahendusi, mis optimeeriksid DPFfiltrite puhastamise protsessi. Poola turul leiate laia valikut kodumaiste ettevõtete tooteid ja
imporditud seadmeid.
Ülaltoodud tegureid arvesse võttes, kuidas valida õige masin?
See juhend on välja töötatud vastuseks korduma kippuvatele küsimustele. Näitame, millele
peaksite tähelepanu pöörama ja milliseid kriteeriume tuleks DPF-filtrite puhastamiseks
sobiva masina valimisel järgida.
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2. DPF filtrite kinnitamis tehnikad
Filtrite paigaldamine masina kabiini on puhastusprotsessi asendamatu element.
Oleme oma ettevõttes välja töötanud autode ja kaubikute filtri kinnitamise kiirmeetodi (foto
1). Tänu sellele oli võimalik filtri kinnitusaega lühendada mõnest minutist isegi mõne
sekundini. Tehnoloogia põhineb pneumaatilise silindri kasutamisel. Täiturmehhanism on
varustatud kummist hülsiga, mis ajami rõhu mõjul laieneb DPF-filtri metallkorpusesse. Sel
viisil vähendab see suruõhu impulsi ajal filtri vibratsiooni ja lööke kabiini korpusele.
Vibratsiooni nähtus ilmneb masinates, kus filtrit puhastatakse lamavas asendis, rihmade abil.
Keraamilise löögi korral võib rabe filtrielement praguneda või mureneda. Meie
filtrikinnitusmeetod, kus valdav enamus neist on puhastamise ajal vertikaalses asendis,
kaitseb neid mehaaniliste kahjustuste eest.

Foto1
Veoautode EURO IV, EURO V katalüsaatorite (foto 3, foto 4) kinnitamine lahendati ühe
koonusekujulise kummist ühendusadapteri abil (foto 2). Koonuse kuju võimaldab adapterit
vabalt reguleerida ja reguleerida katalüsaatori sisselaskeava läbimõõduga.

Foto2
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Foto3

Foto4

3. Veoautode DPF EURO VI filtrite puhastamie
Uuenduslik OTOMATIC toode - Euro 6 DPF ühendusadapter on mõeldud veoautodes,
bussides, ehituses ja kahveltõstukites kasutatavate diiselkütuse tahkete osakeste filtrite jaoks.
Adapter teeb hüdrodünaamilisel meetodil täielikku koostööd DPF-filtrite puhastamise
masinatega.
DPF EURO FV Filter
erineb selle poolest, et selle keraamiline südamik on täielikult avatud nii väljalaskeava kui
sisselaske küljest. Seda tüüpi DPF filtrid tulid meile suhteliselt hiljuti, seoses Euro 6
heitenormidega.
Varem, juba 2000-ndatel aastatel esinesid nad USA-s. Euroopa filtritootjad on välja lasknud
Euro 6 DPF-i mittestandardsete servadega teraskorpuses, terasest klambrite, lahtise ääriku ja
metallkäepidemega (foto 5). Kõik sellised lahendused raskendavad nende tihedat sobitamist
traditsioonilisele adapterile. Lisaks ei tööta vedelikuvoog puhastamise ajal osakeste filtri
kogu pikkuse ja ristlõike korral võrdse jõuga.
Järelikult ei puhastata korpusele lähemal asuvat filtri osa nii põhjalikult kui filtri keskosa, kus
vool töötab suurima tugevusega.

Foto 5
Ühendusadapter DPF EURO VI filtrite puhastamiseks
Esimestel kasutusaastatel ei andnud DPF Euro 6 filtrid elumärki, seega polnud vaja
innovaatilist adapterit luua. Alates 2019. aasta algusest on puhastusteenustesse saadetud üha
enam Euro 6 filtreid. Enamasti on selle põhjuseks sõidukite endi läbisõit ja filtri enda piiratud
mahutavus. Euroopas on paari viimase aasta jooksul DPF-filtripuhastusmasinate tootjad
varustanud oma masinad adapteritega, mis põhinevad USA filtrite kujul. Kahjuks ei vastanud
need täielikult Euroopa klientide ootustele. Seetõttu tekkis seoses Euro 6 DPF-filtrite
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puhastamise nõudluse kasvuga vajadus luua täielikult universaalne ühendusadapter, mis oleks
kohandatud turu praegustele vajadustele.
Väärib märkimist, et mõned tootjad pakuvad endiselt vanas stiilis adaptereid, mis
meenutavad lamedat plaati (foto 6), koonust (foto 7) või pneumaatilise silindriga
teraskonstruktsiooni (foto 8).

Foto 6

Foto 7

Foto 8

Innovaatiline ja universaalne adapter firmalt OTOMATIC
Alates 2020. aastast pakub OTOMATIC esimene ja ainus ettevõte turul, mis pakub oma
klientidele spetsiaalset Euro 6 ühenduse adapterit (foto 9, foto 10, foto 11), mis vastab
täielikult euroopa standardidile kaetud patenditaotlusega nr P.432918). DPF EURO 6
adapterit kasutatakse seadmetes, mis on suletud puhastusvedeliku ringlusega.

Foto 9
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Foto 10

Adapteri konstruktsioon sunnib puhastusvedeliku voolu läbi filtri. Seadme nõuetekohaseks
kasutamiseks peab filter olema mootori küljel adapteri põhja suunas viisil, mis tagab tiheda
rõhu. Sel eesmärgil paigaldatakse adapter lisaseadme tihendavasse alusesse.
Adapteri ainulaadsus seisneb selles, et oleme hoidnud märgfiltri puhastustehnoloogia
põhiprintsiipi, st puhastusvahendi söötmist kõigepealt filtri väljalaskeava küljest, mille
kohaselt tihedame filtri sisselaskeava küljest, ja mitte nagu kõik teised filtri väljalaskeava,
mis on kõige raskem tihenduskülg.
Puhastusvahendi suletud ringlus survekambris tagab kõigi filtrikanalite täieliku ja ühtlase
puhastamise. Lisaks saame kuuma õhuga kuivatades kohapeal kuivatamise asemel
termoringluse efekti.
Eelised:
• üks adapter kõiki tüüpi DPF Euro 6 raskeveokite filtritele
• keraamilise filtri kõikide kanalite võrdne puhastus
• tänu soojaõhu ringlusele väheneb filtri kuivatusega peale pesemist isegi kolmekordselt
• kahesuunaline puhastus ja kuivatus protsess
• konkurentsivõime suurenemine võrreldes tavaliste adapterite kasutajatega

Foto 11
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4. Süsteem mis võimaldab üheaegselt samas kabiinis ühte filtrit pesta ja
teist kuivatada
Mõnel juhul kasutavad DPF-puhastusmasinate tootjad lahendusi, mis näivad ainult
atraktiivsed ja funktsionaalsed. Praktikas on need vaid turundusnipid, mille eesmärk on
meelitada võimalikult palju kliente. Nende kasutamine ei kajastu tegelikkuses. Üks neist on
filtrite puhastamise ja kuivatamise meetod korraga. Kahjuks pole seda kasutusele võetud nii
kodumasinates kui ka tööstuses.
Miks me ei soovita ühes masinas samaaegselt ühte filtrit pesta ja teist kuivatada?
Peamine probleem on masinasse paigutatud filtrite konflikt, enamasti erinevatest sõidukitest,
mille terasest korpused on ebakorrapärase kujuga (kaldus, painutatud). Nende suurus võib
samuti erineda. Puhastusprotsessi ajal pritsitakse ühe filtri määrdunud vesi masinakabiini
kõikidele külgedele ja see pääseb hõlpsalt teise filtrini, mida kuivatatakse otse selle kõrval.
Veel üks negatiivne külg on aurustumine pesemise ajal, mis pikendab märkimisväärselt
külgneva filtri kuivamisaega.Omakorda lahendus, kus filtrikapid väljaspool salongi kuivavad,
pole paljudel juhtudel ühilduv koos EL masinadirektiivis nimetatud ohutuseeskirjadega.
Kuivamise ajal tuleks kogunenud aur ventilatsioonisüsteemide kaudu välja suunata Lisaks
võib temperatuurini umbes 100 ° C kuumutatud filter olla kõrvalseisjatele ohtlik.
OTOMATIC on klientide turvalisuse tagamiseks ja DPF-puhastusteenuse efektiivsuse
suurendamiseks välja töötanud tahkete osakeste filtrite kuivatamiseks spetsiaalsed seadmed
(DPF-süsteemi kuivatid (joonis A) ja DPF System Plus (joonis B)).

Joonis A
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Joonis B

5.Üheaegne ja mõlemapoolne DPF filtri kinnitus puhastusprotsessis – see
on viga
Üsna hiljuti ilmus turule lahendus, mis pidi puhastamist hõlbustama kuid osutus lihtsalt üheks
turustusprotseduuriks- filtrite kinnitamine mõlemalt poolt.
Tehniline viga!
Filtri kinnitamine mõlemalt poolt korraga põhjustab et tegemist on suletud süsteemiga
(Fot.12).

Foto 12
Tehnoloogiline viga seisneb selles, et puhastusvahendi andminse poolt moodustub ülerõhk,
mille tase suureneb eriti just suruõhu impulsi lisamisel.
Filtrikanalitest mustuse tõhusaks eemaldamiseks peab olema väljalaskeava kstmata, see ei
tohi olla mingil moel blokeeritud.
Filtri kinnitamine mõlemast küljest põhjustab vastandlike jõudude tekkimise.
Kui suruõhk jõuab väljalaskeküljele, koguneb vesi, mis viib nn "Tagavee", kus blokeeritud
määrdunud vesi naaseb osaliselt filtrisse. Seda tüüpi räpane veega vastuvool on
mustuseosakeste filtrikanalites püsimise peamised põhjused. Sarnast nähtust võib täheldada
ka aevastamisel, kui blokeerime osaliselt hingamisteede ava sõrmeotstega.
Filtreerimissüsteemi nõrgendamine
Selle lahenduse veel üheks puuduseks on filtreerimissüsteemi nõrgenemine. Filtrist väljuv
vesi läheb äravooluvoolikusse, millel on puhastusprotsessis ka varustav roll. Järelikult saab
selle kanalites olevad mustuseosakesed tagasi filtrisse lükata. Seetõttu tuleks selle meetodi
hea efektiivsuse tagamiseks puhastusaega mitu korda pikendada.
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6. Ühesuunaline vs kahesuunaline puhastusmeetod

Foto 13
Hiljuti on masinatöösturite pakkumisse ilmunud uusi tooteid, näiteks spetsiaalne rõhuklapp
(foto 13), mis on puhastamise ajal filtrile paigaldatud.
Projekteerimise järgi on sellise klapi roll veevoolu ajutine blokeerimine, kui
puhastusprotsessi ajal filtrit täita. Meetodi puhul ventiiliga hüdrodünaamiline, filtri täielik
täitmine veega enne suruõhu impulsi on väga oluline. Selleks et filtri kõik mootoripoolsed
väljalaske kanalid saaksid puhastatud, peavad kõik paralleelsed väljalaske kanalid saama
täidetud puhastsvedelikuga. Ülalpool mainitud klapi kasutamine aitab küll saavutada seda
efekti kui sellel on oma miinused.
Hüdrodünaamilises meetodis on kõige olulisem turbulentse veevoolu saamine, mis põhjustab
veeosakeste hõõrdumist ja tahmaosakeste eraldumist ning tuha välja uhtumist. Klapi abil
muudame tehnoloogiat täielikult ja suundume filtri veega täitmisele poole enne õhupulssi.
Selline kõrge rõhu impulss põhjustab klapi avanemise ja sisselaskekanalitest äkitselt
määrdunud vee sisse sattumist.
Klapi töötamise katsed näitasid, et pärast filtri puhastamist jäid sinna tuha ladestused, mis
kuivamise ajal kogunesid iseloomulikeks pulkadeks. Väärib märkimist, et kõige raskem
eemaldada on kogunenud tuhk, mis asub filtri seintel. Märgpuhastusmeetodi puhul pole
filtrikanalite täielik täitmine veega nii oluline ja efektiivne kui puhastusvedeliku turbulentne
vool. Ventiili paigaldamine minimeerib vee hõõrdefekti ja sellest tulenevalt puhastamise
tõhusust. Ventiili impulsiavamine põhjustab ajutise ummistuse õhkpadja kujul filtri vee
väljalaskeava juures, blokeerides sellega selle vaba voolu. Selle tulemusena saame vee
kogunemise efekti, kus osa määrdunud veest lahkub filtrist suure hooga ja ummistuse
tagajärjel allesjäänud osa jääb sellesse alles.
Filtri määrdumistüüpide ja nende jaotamise mõistmine aitab välja töötada efektiivse suuna
puhastamise tehnoloogia. Puhastust alustades filtri väljalaskepoolt saadakse tahm filtri seinte
siseküljelt ja sisendkanalitest nn. filtrikook tahmapudru kujul. Puhastamise teises etapis
kinnitame filtri mootori küljel, et pehmendada ja rebendada kanalite tagumistes osades asuvat
kokkusurutud tuhka. Seejärel eemaldatakse selline lahtine tuhk puhastamise kolmandas
etapis, kui puhastame filtrit taas väljalaskepoolt. Kahesuunalise puhastuse väljajätmine
vähendab märkimisväärselt hüdrodünaamilise meetodi tõhusust.
10

Puhastusvahendi voo suurendamise eesmärgil läbi kõigi filtrikanalite selle asemel, et
kasutada seda tüüpi klappe, valida masin, millel on sobiv kahesuunaline puhastustehnoloogia,
mis tagab efektiivse jõudluse.

7. Ilma kabiinita seadmed DPF filtrite puhastamiseks
DPF-filtrite puhastamine hüdrodünaamilisel meetodil, st märg, nagu nimigi ütleb, seostub
veega ja pesemisega. Seda silmas pidades on professionaalsed DPF-masinad varustatud
õhukindlate kabiinidega. Filtri puhastamisel tekivad suruõhu tsüklilised impulsid, mis
suurendavad dünaamiliselt filtri kaudu voolava puhastusvedeliku rõhku.
Sellised pulseerivad löögid väljutavad filtrist terve hunniku tahket. tuhka ja jääkõlisid, mis on
aastate jooksul kogunenud filtrikanalitesse. Juhtub, et pärast paari esimest puhastustsüklit on
masina salongi sisemise osa kogu pind kaetud mustusega.
DPF-filtrid erinevad põhimõtteliselt üksteisest teraskorpuse kuju poolest. Ebakorrapärase
kuju tõttu läheb filtrist väljuv määrdunud vesi salongi erinevatesse kohtadesse täie hooga.
Määrdunud vee väljavoolu täielik allutamine ja orienteeritus on praktiliselt võimatu. Veel üks
lekkeallikas on filtrikorpuse keeratud andurite augud.
Sellepärast on masinate tootmisprotsessis väga oluline tagada salongi tihedus ja
keevisõmbluste kvaliteet.
Sellise seadme, mis polnud ühegi salongiga varustatud, operaatori jaoks pole keeruline ette
kujutada töökeskkonda ja võimalikke terviseriske.
Ja ikkagi ilmusid sellised leiutised turule.
Võistlustele vastamiseks otsustas Otomatic katsetada seda tüüpi masinaid.

Foto 14
Ja ikkagi ilmusid sellised leiutised turule.
Võistlusele vastamiseks otsustas Otomatic katsetada seda tüüpi masinat.
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Testide tulemused veensid meid kindlasti kabiinita seadmete paljudes ohtudes ja puudustes.
Väljakutse vastu võttes oleme oma operaatori varustanud kaitseprillide, visiiri ja
kombinesooniga. Erinevate sõidukite kolme filtri puhastamisel oli meie operaator pooleldi
tahmaveega üle ujutatud ja töökoja põrand nägi välja nagu üleujutus. Ka seinad ja lagi ei
pääsenud üleujutustest. Sellise varustusega oma töökoja varustamine poleks hea näide
ettevõtte jaoks. Selliseid seadmeid kasutavad töötajad puutuvad neid otseselt ohtu.
Kabiinmasinates on määrdunud veeaurud juhitud ventilatsioonikanalitesse ja kabiinita
seadmetes jõuavad nad operaatori kopsudesse.
Seda tüüpi seadmed on turule ilmunud odavate alternatiividena professionaalsetele DPFseadmetele. Kahjuks näitavad tulemused, et need ei vasta ühegi professionaalse töökoja
standardile ja veelgi enam - DPF-filtrite puhastamise teenusele.

8. Puhastusprogrammid
Pange tähele, kas masin, mida kavatsete osta, annab teile võimaluse individuaalselt seadistada
puhastusprogramm, mis sobib filtri mahuga.
DPF-monoliit koosneb üksteisega paralleelsetest sisse- ja väljalaskekanalitest. Filtrikanalid
jagavad seinad on tahma ja tuha kogunemise esimene etapp. Nende sula ummistumise
tagajärjel toimub filtrikanalite akumuleerumise ja ummistumise teine etapp. Ainult kanalit
eraldavate seinte kaudu filtreeritud puhastatud heitgaasid väljuvad väljalaskekanalite kaudu.
Ummistunud sisselaskekanalite setete tõhusaks vabastamiseks mootori küljest kinnitame
väljalaskeküljest DPF-filtri, käivitame seejärel puhastusprogrammi (foto 15, foto 16).
Puhastusprogramm koosneb kahest etapist:
• töövedeliku vooluaeg läbi filtrikanalite
• suruõhu impulsi aeg, surudes läbi filtreerimisseinte kogu ulatuses
vedelik väljalaskekanalitest sisselaskekanaliteni
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Foto 15
Iga ummistunud sisselaskekanal mootori küljelt on puhta väljalaskekanali kõrval. Kõigi
määrdunud sisendkanalite tõhusaks puhastamiseks peame tagama töövedeliku ühtlase voolu
läbi iga väljalaskekanali.
DPF-filtrid erinevad üksteisest filtri-monoliitse filtri suuruse, aga ka selle metallkorpuse
poolest. Enamik konkureerivate tootjate masinaid pakub ainult ühte eelnevalt määratletud
puhastusprogrammi. Mõnel juhul võib vooluaeg olla liiga pikk ja teistel ebapiisav.
Sisselaskekanalite ebapiisava vee korral puutume kokku ebaühtlase puhastamise ja liigse
vahu tekkega, mis võib veepumpa kergesti kahjustada.
Kõik meie masinate mudelid pakuvad puhastusprogrammide tasuta seadistamist, kohandades
neid puhastatud DPF-filtri tüübi ja suurusega.
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Foto 16
Valides suruõhu vooluaja, impulsi aja ja sobiva tsüklite arvu, tagame sademete tungimise ja
vabanemise ühtlaselt kõigist filtri sisendkanalitest.

9. Filtrite kaitsesüsteemid puhastusprotsessi ajal
Kaitse puhastamise ajal filtris liiga kõrge rõhu eest
Igal DPF-filtril on oma individuaalne ajalugu. Aeg-ajalt lähevad puhastamisele filtrid pärast
autode kokkupõrget, turbiini purunemist, injektorite purunemist jne. Tahkete osakeste filtri
õige diagnoosimine enne puhastamist aitab vältida tarbetut muret ja kliendi jaoks piinlikke
olukordi.
Kahjuks tekitab selline diagnoos mõnikord raskusi. DPF-filtril võivad olla monoliidi
sisemuses kanalid blokeeritud, näiteks selle struktuuri sulamise tõttu diiselõli põlemisel
pihustites. Filtri diagnoosimisel kontrollkaamera abil näeme selle välispindu ainult sisse- ja
väljalaskeavast. Enamikul juhtudel piisab kahju tuvastamiseks, kuid mitte alati. Defektiivse
DPF-filtri puhastamisel hüdrodünaamilisel meetodil võite seista silmitsi veel ühe riskiga monoliitne nihe filtri korpuses või isegi filtriandurite otste kahjustamine. Oleme
hädaolukordade ennetamiseks kasutanud kaitsemeetmeid.
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Foto 17

Foto 18

Kõik meie puhastusmasinate mudelid on varustatud rõhu jälgimise anduriga (foto 17),
veepumba muunduriga (foto 18) ja solenoidventiiliga. Juhtpaneeli asukohast saame vabalt
seada protsessi maksimaalse kestuse, maksimaalse lubatud töörõhu taseme ja selle
alandamise katsete arvu. Kriitilistes olukordades lülitab kontroller masina välja, andes
ekraanil teate liiga kõrge rõhu kohta filtris.
Kaitse filtrisse õhu juurdevoolu puudumise eest
Teine oluline asi on vältida õhupuhuri ülekuumenemist kuivamise ajal.
Kuivatamiseks
kasutatakse
külgkanalite
puhureid.
Need
on
õlivabad
positsioneerimisseadmed, mis suruvad õhu kergeks ülerõhuks. Pöörlev tiivik tõmbab labade
vahele kindla õhuhulga ja surub tsentrifugaaljõu mõjul selle teradevahelise ruumi ülemisse
ossa. Lükatav õhk visatakse nn külgkanal – väljalaskeava.
DPF-filtrite puhastamisel hüdrodünaamilisel meetodil täidetakse kogu filtri sisemus veega.
See satub sisemisse metallfiltri korpusesse, filtri monoliitkanalitesse, samuti
mikroskoopilistesse pooridesse seintes, mis jagavad filtrikanalid.
Pärast filtri puhastamist on osa töövedelikust endiselt monoliidi sees. Eriti peenvee
kondenseerumine poorsetes vaheseintes.
DPF-filtrid erinevad suuruse, monoliitse metalli korpuse kuju, filtreerimise täpsuse aste,
monoliidi tootmiseks kasutatud materjali ja paljude teiste poolest. Kuivamise ajal võib
kuivatava filtri kinnituskülje tõttu läbi DPF-i õhuvoolu üks suund olla lihtsam või raskem.
Nagu eespool mainitud, iseloomustab külgkanalipuhureid pumbatava õhu kõrge efektiivsus,
isegi kuni mitusada m3 / h, samal ajal kui nad suruvad õhku ainult väikese ülerõhuni.
Mõnes olukorras ei pruugi sellisel puhuril lihtsalt olla piisavalt jõudu filtri jääkvett suruda,
mille tagajärjel see üle kuumeneb või lühendab selle eluiga järk-järgult.
OTOMATIC masinatel on täiendav õhuvooluandur.
Juhtpaneeli asukohast saame vabalt määrata minimaalse õhuvoolu protsendi, mis konkreetsel
ajavahemikul saadakse. Kui masin ei jõua kuivatamise ajal valitud parameetriteni, peatub
masin teabega, et proovida filtrit teiselt poolt kinnitada.
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Seda tüüpi turvalisus eristab meid teistest tootjatest.

10. Puhastusevedeliku filtreerimis süsteemid
Puhastusvedeliku filtreerimissüsteem mängib olulist rolli DPF-filtrite puhastamise protsessis.
DPF-filter ise on ja täidab filtri funktsiooni. Seega peab selle puhastamiseks kasutatav
töövedelik olema vaba mustusest, mis võib seda ummistada.
Tahkete osakeste filtreerimise täpsuse ja tõhususe aste varieerub DPF-i vahel. Tahkete
osakeste filtri parameetrid sõltuvad sageli EURO heitgaaside normist, millele need rakenduse
ajal pidid vastama. Lisaks sõltuvad need operatsioonisüsteemist, kas märg või kuiv.
Diiselmootoriga sõiduautode EURO 6 heite piirväärtused on 0,005 g / km PM (tahked
osakesed).
Sellised ranged standardid on sundinud autotootjaid kasutama üha paremaid ja täpsemaid
DPF-filtreid.
Filtrikasseti (monoliit) seintel on peente pooride jaotus, mida tootmisprotsessis kontrollitakse
hoolikalt. Materjali kogu poorsus on tavaliselt 45 kuni 50% või rohkem, samas kui keskmine
pooride suurus on tavaliselt 10 kuni 20 μm. DPF-filtrite puhastamise hüdrodünaamiline
meetod seisneb töövedeliku pigistamises sisselaskekanalitest väljalaskekanaliteni läbi
filtrikanalite jaotavate poorsete seinte. Sellepärast on puhastusvedeliku kvaliteet nii oluline.
DPF-filtripuhastusmasinad töötavad suletud ahelas, mis tähendab, et me kasutame
puhastusprotsessis kogu aeg sama vett. Puhastamise ajal filtrist välja voolav määrdunud vesi
filtreeritakse enne filtri uuesti täitmist filtrimahutitesse.
Määrdunud vee filtreerimise valimisel arvestame mitte ainult täpsuse määra mikronites, vaid
ka selle efektiivsust protsentides. Turul võite leida filtreid, mille filtratsioonitase on väga hea
- 1 μm, kuid ei taga efektiivsust üle 20-30%. Mõnikord kasutatakse veoautode õhufiltreid ka
filtrikassettidena, kandes need üksteisele filtripaakides, mis ei taga filtrisüsteemi piisavat
tihedust. Lisaks ei ole materjal, millest need on valmistatud, seda tüüpi söötme jaoks
kohandatud.
OTOMATIC filtrid säilitavad väga tõhusalt väikseimad lisandid, mis on kümmekond korda
väiksemad kui liivatera suurus.
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Filtreering: DPF Matic

Filtreering DPF Premium

OTOMATIC filtrid erinevad selle poolest:
• filtreerimisefektiivsus 99,9% tasemel osakeste jaoks, mille suurus on vaid 3-5 μm (1
mikromeeter = 1 tuhandik millimeetrit);
• vastupidavad filtritihendid;
filtritihendite tootmiseks kasutame ainulaadset polüuretaanühendit, mida eristab
elastsus ja vastupidavus kokkusurumisele kõrgetel temperatuuridel;
• tänu oma ainulaadsetele tihendus omadustele, säilivad OTOMATIC filtrid
vastupidavuse ka väga rasketes töötingimustes;
• OTOMATIC filtrivoldid stabiliseeritakse spetsiaalsete ribide abil, mis takistavad
külgnevate voltide kleepumist. Tänu nende ühtlasele jaotumisele toimub
filtreerimisprotsess kogu filtreerimiskeskkonna pinnal.

Filtri sisu
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Konkureerivad masinad pakuvad filtrikassette tasemel 10 kuni 100 μm või vähem kui 50%
efektiivsusega filtrikassette, nt küünla-, kott- või isegi nööripilte. See filtreerimistase ei taga
DPF-filtrite tõhusat puhastamist.
Masinas oleva paagi maht on 300 liitrit ja see on jagatud kaheks osaks. Kuju ja selle
konstruktsioon mängivad samuti töövedeliku filtreerimise rolli.
Väiksem kamber toimib asustajana. Puhastamise ajal filtrist välja voolav määrdunud vesi
satub raskusjõu mõjul settemahutisse. See eraldab tahked fraktsioonid ja settib teisi tahkeid
osakesi. See jääb setti, kuni see eemaldatakse. Seejärel voolab vesi, enamasti kuivaineteta,
külgnevasse suurde mahutikambrisse. See suurendab filtreerimise efektiivsust ja pikendab
seadme tööiga.

11. Efektiivsus testid
Mõõdetakse filtri määrdumist ja puhastustõhusust mõõdetakse rõhuanduriga. Andur mõõdab
õhuvoolu testimisel DPF-i siserõhku.
Õhutestid teostame kuival DPF-filtril nii enne kui ka pärast seda
ja pärast puhastamist. Pärast puhastamist mõõtmist tuleks niisket filtrit mitu minutit
kuivatada. Kahjuks selgub mõnikord, et testid ebaõnnestuvad ja puhastusprotsessi tuleks
korrata.
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Meie masinad pakuvad täiendavat mõõtmiskatset, kasutades söötmena vett.
Seda tüüpi katse täiendab ja toimib eelkatsena enne kuivatamist.
Tänu sellele saame sageli kokku hoida kaks korda kuivatamiseks kulutatud aega.

Foto 19
Turul pakutavad masinad on varustatud väikeste paneelprinteritega (foto 19), mis kviitungil
annavad puhastustulemused millibaarides. Seetõttu on neid sageli keeruline lugeda ja nende
õige tõlgendamine põhjustab raskusi. Selle asemel, et aidata kaasa õigele hindamisele,
tõstatavad nad rohkem küsimusi.
Oleme oma masinad varustanud mitte ainult paneelprinteritega, vaid pakume ka juurdepääsu
veebipartnerite tsoonile, kus aruande genereerimise rakenduse abil saab teha
kolmeleheküljelise professionaalse rakenduse (foto 20, foto 21, foto 22), üksikasjalik
puhastusaruanne, mis sisaldab filtri kirjeldust ja fotosid enne ja pärast regenereerimist.

Foto 20
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Foto 21

Foto 22

12. Masinate mobiilsus
Firma OTIMATIC kasutab lahendusi, mis hõlbustavad masinate transportimist ja liikumist.
Tänu rataste kasutamisele saate:
• liigutada seadet vabalt
ühest kohast teise, ilma et oleks vaja tõstukit
• masina põhja otsene kokkupuude maapinnaga puudub ja tänu sellele pikeneb selle
kasutusiga
Rattad on meie masinate põhivarustus.

13. Puhastusvedelik
Viimasel ajal on turule ilmunud üsna vähe masinate turustajaid, kes pakuvad aineid DPFfiltrite puhastamiseks. Kahjuks juhtub, et need kahjustavad filtrikasseti katalüütilist katet.
Meie ettevõte ostab ja testib selliseid preparaate pidevalt. Mõnel juhul on tulemused
katastroofilised.
Preparaatide puhastamisefektiivsus nende agressiivse (happelise või aluselise) reaktsiooni
tõttu on väga kõrge, kuid need seedivad (lahustavad) alumiiniumoksiidi - filtrikasseti katte
elementi. Sageli on selliseid preparaate varem müüdud õli jääkide puhastamiseks mootorist.
Nende kõrge efektiivsus paneb mõned tootjad pakkuma neid nüüd uue märgisega. Mootori
kattekihi elemendid erinevad märkimisväärselt DPF-kassettide delikaatsest katalüütilisest
kattekihist.
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OTOMATIC on DPF-filtrite puhastamiseks loonud oma pesuaine - laboris testitud DPF
Active Matic (foto 23).
DPF Active Matic - vedelik, mis on ette nähtud tahkete osakeste masinpuhastuseks filtrist.
Retsept töötati välja DPF-filtrite ja määrdumistüüpide järgi mahutitega varustatud suletud
ahelaga puhastusmasinate jaoks.

Foto23
Täidab järgevad nõudmised:





Puhastab filtri ummistunud kanalid -nn tahmaklombid.
Eemaldab tahmaosakesed filtri sees olevatelt seintelt.
Vabastab kokkusurutud tuha filtri sisselaske osast.
Puhastab filtri metallosad setetest, õlist ja selle jääkidest.

Täidab lisaks järgnevad nõuded:
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Varjestuskomponentidest tulenevalt puudub negatiivne mõju filtri katalüütilisele
pinnale
Leeliseline pH - suurenenud puhastasefektiivsus.
Vähese vahutamisega – veepumba jaoks ohutu, liigne vaht võib seda kergesti
kahjustada. Kuivades ei jäta kleepuvat pinda – värskel tahmal ei õnnestu kergestifiltri
pinnale imenduda.
Ohutu veesüsteemi elementidele.
Ei tekita veepaagis paksu vedrustust - pikendab filtrikassettide eluiga.
Sisaldab korrosiooni inhibiitoreid – ohutu filtri metallkorpusele.
Meeldiva lõhnaga- puudub tugev, töötingimusi halvendav lõhn.

DPF Active Matic toimimisalused :
Aine tungib vabalt filtri sisemusse (monoliit) läbi takistusteta väljalaskekanalite, seejärel
pigistatakse see läbi seinte mikroskoopiliste aukude, ummistunud sisendkanalitesse.
See valem põhjustab tugevasti kokkusurutud, kuumutatud tahmaosakeste pehmenemist nii
filtri sisendkanalites kui ka mikropoorses vaheseinas.
Õigesti valitud vedeliku viskoossus põhjustab vedelate osakeste liikumise ajal hõõrdumisega
sarnase nähtuse.

14. Koolitus

I Teoreetiline osa:






DPF / FAP / KAT filtrite regenereerimisteenuste osutamise äriaspektide mõistmine.
Põhjalikud teoreetilised teadmised DPF / FAP / KAT filtri ehitusest ja tööst
Autode ja veoautode DPF-filtrite puhastamisega seotud levinumate probleemide
lahendamine
Klienditeenindus
Dokumenteeritus

II Praktiline osa:
 DPF / FAP / KAT filtripuuduste tüüpiliste ja ebatavaliste põhjuste väljaselgitamine,
pöörates erilist tähelepanu põhjus-tagajärje analüüsile.
 Mõõtmiste teostamise võime omandamine ja filtri kulumise hindamine.
 Filtrite regeneratsiooniks ettevalmistamine
 Regeneratsioon praktikas – masinate teenindamine
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Ühepäevase koolituse ajal on väga raske kõiki põhiküsimusi selgeks saada.
OTOMATIC pakub pärast masina ostmist pikka aega tehnilist tuge.
Oleme loonud tehnilise nõustaja positsiooni kõigile oma klientidele.

15. Teenindus
Kontrolli masina päritolu.
Turustajad, kes impordivad masinaid välismaalt, seisavad sageli silmitsi varuosade kiire
tarnimise probleemiga nende tootjatelt. Varuosad on tavaliselt palju kallimad kui
kodumaised.

OTOMATIC kontor
OTOMATIC pakub igakülgset müügijärgset teenust.
Pärast masinate ostmist võite igal ajal loota meie tehniliste nõustajate ja garantiiteeninduse
toele. Vajadusel tuleme abi saamiseks oma klientide juurde.
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Kontrollige tootjat.
Mõned tootjad ei kasuta oma masinaid igapäevaselt. Nad toodavad teoreetiliste
tehnoloogiliste eelduste ja turundusaspektide põhjal. Lisaks antakse osa tööst allhankijatele.
Firma OTOMATIC tegeleb DPF-i puhastamisega iga päev.
Oma masinatega töötades muudavad lugematu arv tõhususteste meid kahtlemata
võistlusest silma.
Meil on oma masinapark, ehitusosakond, masinate automatiseerimis- ja
juhtimisosakond, oma keevitajad, CNC-masinaoperaatorid, paigaldajad.
Kutsume teid meie ettevõtte esitlusele.
Tutvu oma partneriga!

16. Usaldusväärne partner
Meie ettevõtet on algusest peale nähtud kõrgeima kvaliteediga toodete tarnijana. Seda
kinnitavad arvukad tunnistused ja auhinnad, sealhulgas Sileesia tehnikaülikooli tunnistus.
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OTOMATIC Smolec i Wronka sp.jawna
34-120Andrychów,
ul. Krakowska 83C
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