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ANALIZA SYSTEMÓW OCZYSZCZANIA SPALIN I METOD ICH REGENERACJI 

 

W artykule opisano rodzaje układów oczyszczania spalin występujące w pojazdach osobowych i ciężarowych. Usystematy-

zowano wiedzę na temat rozwiązań technicznych stosowanych w tych układach. Określono przyczyny zanieczyszczenia oraz 

zablokowania filtrów cząstek stałych i wskazano metody ich regeneracji . 

 

WSTĘP 

Silnik spalinowy stanowi główne źródło napędu różnego rodza-
ju środków transportu, jak również maszyn roboczych. Przy założe-
niu idealnego procesu spalania, paliwo złożone z węglowodorów 
spala się całkowicie z tlenem z powietrza, z czego powstaje dwutle-
nek węgla (CO2) oraz para wodna (H2O). Azot oraz gazy obojętne 
nie biorą udziału w reakcji spalania. W rzeczywistości proces ideal-
nego spalania nie występuje, ponadto azot i siarka tworzą szkodliwe 
składniki spalin takie jak tlenek węgla (CO), tlenki azotu (NOx), 
niespalone węglowodory (HC), cząstki stałe (C+inne), siarkowodór 
(H2S) [4,5,7]  

Kolejne normy czystości spalin (wg Tab.1) sprawiły, że w silni-
kach o zapłonie samoczynnym cechujących się dużymi pojemno-
ściami skokowymi konieczna jest dodatkowa obróbka spalin. Aby 
uporać się z ich niekorzystnym wpływem na środowisko, powstał 
szereg systemów, które są odpowiedzialne, za wychwytywanie ich 
ze spalin lub przekształcenie w związki mniej toksyczne lub neutral-
ne. We współczesnych pojazdach użytkowych, a coraz częściej 
również osobowych, występują oprócz katalizatorów oksydacyjnych 
( DOC ), układy recyrkulacji spalin (EGR), filtry cząstek stałych ( 
DPF / FAP ) i układy selektywnej redukcji katalitycznej ( SCR ) [2].  

 
Tab. 1. Dopuszczalne wartości emisji spalin w poszczególnych 

normach EURO dla pojazdów z silnikiem o ZS [5] 

 

1. ELEMENTY UKŁADÓW OCZYSZCZANIA SPALIN 

 
Rys. 1 Schemat rozmieszczenia elementów składających się na 
układ oczyszczania spalin 

 

Na Rys. 1 pokazano układ oczyszczania spalin silnika o zapło-
nie samoczynnym z dodatkiem AD-BLUE („wodny roztwór moczni-
ka”), który od wielu lat stosowano w pojazdach ciężarowych a od 
niedawna zaczęto stosować w pojazdach osobowych [1,3,6]. 

1.1. Katalizator oksydacyjny (DOC) 

Katalizator oksydacyjny  (DOC) - (Diesel Oxydation Catalyst) 
jest pierwszym elementem w systemie oczyszczania spalin. Działa-
nie reaktora opiera się na reakcji substancji zawartych w spalinach z 
katalizatorem. Optymalne warunki pracy katalizatora dobierane są 
dzięki sterowaniu silnikiem na podstawie danych z sondy lambda. 
Układ zawiera metale szlachetne, które  odpowiadają za utlenianie 
węglowodorów, tlenku węgla, niespalonego paliwa i oleju. Zarówno 
katalizator oksydacyjny jak i filtr cząstek stałych są filtrami cera-
micznymi o strukturze plastra miodu. Na Rys. 2 pokazano wkład 
katalizatora oksydacyjnego DOC natomiast na Rys. 3 kierunek 
przepływu gazów spalinowych przez taki katalizator. 

 

 
Rys. 2 Wkład katalizatora oksydacyjnego DOC 

 

 
Rys. 3 Schemat przepływu gazów spalinowych przez katalizator 
oksydacyjny 
 

Oksydacja, czyli utlenianie jest możliwa dzięki obecności platy-
ny, która znacznie obniża wymaganą temperaturę całego procesu, 
początek utleniania zaczyna się już od 2000C, aby przy około 550-

https://pl.wikipedia.org/wiki/Reakcja_chemiczna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Katalizator
https://pl.wikipedia.org/wiki/Silnik_spalinowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sonda_lambda
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6000C osiągnąć niemal 90% skuteczności w przypadku CO i niektó-
rych węglowodorów (HC). 
Reakcje chemiczne zachodzące w katalizatorze DOC 
– 2 CO + O2 => 2 CO2  
– 2 C2H6+7 O2 => 6 H2O + 4 CO2 
– C + O2 => CO2  
– 2 NO + O2 => 2 NO2 

1.2. Filtr cząstek stałych ( DPF / FAP ) 

 
Rys. 4 Filtr cząstek stałych ( DPF/FAP ) 
 

Filtr cząstek stałych ( DPF diesel particulate filter / FAP filtre à 
particules ) - przechwytuje pozostałą sadzę której filtr oksydacyjny   
nie jest w stanie utlenić. Pozostała sadza zostaje we filtrze cząstek 
stałych, aż do momentu, kiedy nie zostanie poddana procesowi 
regeneracji pasywnej lub aktywnej. 

Filtr cząstek stałych zbudowany jest z ceramicznego korpusu 
umieszczonego w metalowej obudowie, która najczęściej wykonana 
jest ze stali nierdzewnej ze względu na swoją żywotność. Wewnątrz 
korpus jest podzielony na niewielkie kanały ułożone względem 
siebie równolegle. Każdy z nich ma zatkany (zamknięty) jeden z 
końców — albo od strony dolotowej, albo od strony wylotowej. Uło-
żone są naprzemiennie aby tworzyć pewnego rodzaju siatkę. 

Wykonane są one z węglika krzemu pokrytego tlenkiem glinu                    
i tlenkiem ceru, a na nich osadzone są cząstki platyny. Stężenie 
tych ostatnich jest nieco większe na wlocie do filtra, jako że podczas 
procesu regeneracji, wysoka temperatura może spowodować nisz-
czenie cząstek platyny. Ścianki kanałów są porowate, dzięki czemu 
umożliwiają przepływ spalin, a zatrzymują i gromadzą cząstki sadzy 
[2] . 

 

 
Rys. 5 Filtr cząstek stałych ( DPF/FAP ) 

 
Rys. 6 Schemat przepływu gazów spalinowych przez cząstek sta-
łych ( DPF/FAP ) 

 
Na Rys. 5 pokazano wkład filtra cząstek stałych (DPF/FAP) na-

tomiast na Rys. 6 kierunek przepływu gazów spalinowych przez taki 
filtr. 

 

 
Rys. 7 Struktura filtra cząstek stałych ( DPF/FAP ) 

 
Zadaniem filtra cząstek stałych jest ograniczenie emisji cząstek 

sadzy. Zazwyczaj umieszczony jest on za katalizatorem. Do prawi-
dłowego działania niezbędne są dodatkowe elementy takie jak: 
– Czujniki ciśnienia ( najczęściej przed i za filtrem)  
– Czujniki temperatury ( za i przed filtrem) 
– Sonda lambda 

 

 
Rys. 8 Schemat układu oczyszczania spalin wyposażonego w filtr 
cząstek stałych ( DPF/FAP ) 

 
Obecnie istnieją dwa rozwiązania filtrów cząstek stałych: 

– wymagające dodatku (płynu addytywnego np. EOLYS) – FAP. 
Dodatek może być wprowadzany bezpośrednio do zbiornika pa-
liwa lub rzadziej do układu wydechowego silnika. 

– nie wymagające dodatku – DPF. W tym rozwiązaniu wyższą 
temperaturę uzyskuje się poprzez wtrysk dodatkowej porcji pa-
liwa do cylindrów, rzadziej wprost do układu wydechowego 
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1.3. Filtr selektywnej redukcji katalitycznej ( SCR ) 

Filtry selektywnej redukcji katalitycznej ( SCR - selective cataly-
tic reduction ) – Technologia SCR polega na przekształcaniu (redu-
kowaniu) tlenków azotu w nietoksyczny azot i parę wodną w katali-
zatorze wykorzystującym amoniak jako reduktor. Ponieważ amoniak 
jest substancją niebezpieczną, zakres jego stosowania w transpor-
cie drogowym jest ograniczony, a w pojazdach użytkowych stosuje 
się nietoksyczny, bezwonny 32,5% wodny roztwór mocznika. Pod 
kontrolą układu sterowania silnikiem roztwór mocznika (NOXy), 
przechowywany w odrębnym zbiorniku, jest dozowany w pożąda-
nych ilościach do strumienia gorących spalin. Pod wpływem wyso-
kiej temperatury gazów wydechowych roztwór mocznika rozkłada 
się na amoniak i dwutlenek węgla. Amoniak reaguje następnie z 
tlenkami azotu tworząc wolny azot i parę wodną. Za  filtrem SCR 
opcjonalnie może być filtr ASC – neutralizujący nieprzereagowany 
amoniak. 

 

 
 Rys. 9  Katalizator selektywny SCR. 

 
 

 
Rys. 10 Układ oczyszczenia spalin w MAN Lion´s City:  

1-Strumień spalin, 2- Katalizator utleniający do silnika wysokopręż-
nego , 3 - Zamknięty filtr cząstek stałych ,  4 - Wtrysk AdBlue 5- 
 Przewód doprowadzający AdBlue  , 6  -  Strumień AdBlue , 7 - 
 Moduł katalizatora SCR , 8 - Katalizator zatrzymujący amoniak 9- 
 Czujniki NOx 
 
Reakcje chemiczne zachodzące w katalizatorze SCR [1]: 

 
Utworzenie amoniaku:  

 (NH2)2CO => NH3 + HNCO (Termoliza)   

 HNCO + H2O => NH3 + CO2 (Hydroliza)  
Redukcja tlenków azotu:  

 4 NO + 4 NH3 + O2 => 4 N2 + 6 H2O (reakcja 1)  

 NO + NO2 + 2 NH3 => 2 N2 + 3 H2O (reakcja 2),  
występuje głównie przy niskich temperaturach  

< 300ºC, aby uzyskać zadowalającą redukcję wyma-
gany stosunek NO / NO2 wynosi 1:1, wtedy reakcja 
redukcji występuje już od 170 - 200ºC   

 6 NO2 + 8 NH3 => 7 N2 + 12 H2O (reakcja 3)  

2. METODY REGENERACJI FILTRÓW CZĄSTEK 
STAŁYCH ( DPF / FAP ) 

 
Rys. 11 Zależność masy cząstek stałych w filtrze od czasu pracy 
silnika i różnych rodzajów regeneracji filtra. 1 – regeneracja pasyw-
na, 2 – regeneracja aktywna, 3 – regeneracja inicjowana przez 
kierowcę podczas której przez sposób jazdy stwarza on warunki do 
regeneracji aktywnej, 4 – regeneracja wykonywana w serwisie, 
której przebieg kontroluje diagnosta za pośrednictwem testera, 5 – 
regeneracja filtra w pojeździe nie jest możliwa. 

2.1. Regeneracja Filtra cząstek stałych w pojeździe 

– Regeneracja pasywna - zachodzi wówczas, gdy spaliny osiąga-
ją temperaturę 350–500*C bez ingerencji sterownika silnika. W 
tej temperaturze sadza wchodzi w reakcję z materiałem filtra. 
Dwutlenek azotu ze spalin reaguje z węglem cząstek sadzy, z 
czego powstają tlenek węgla oraz tlenek azotu. Te natomiast 
łączą się z tlenem, tworząc dwutlenki węgla i dwutlenki azotu 
wydostające się kanałami wylotowymi do atmosfery. 

– Regeneracja aktywna  - wymaga wyższej temperatury, bo aż 
600*C, w której to cząstki sadzy nagromadzone w filtrze są spa-
lane. Taka temperatura osiągana jest jednak tylko dzięki inge-
rencji sterownika silnika. Po wykryciu poziomu nasycenia prze-
kraczającego 50% sterownik silnika dokonuje zmian w parame-
trach pracy silnika. W większości przypadków jest to np. wyłą-
czenie recyrkulacji spalin w celu zwiększenia ilości tlenu i pod-
wyższenia temperatury spalania, opóźnienie kąta wtrysku i do-
konywanie wtrysku dodatkowego, zwiększenie ciśnienia doła-
dowania aby kierowca nie odczuł spadków mocy itd. 

– Regeneracja wymuszona – zapełnienie DPF w znacznym stop-
niu, blokuje możliwość regeneracji aktywnej, a jedyną możliwo-
ścią pozbycia się  nadmiaru sadzy jest inicjowanie regeneracji 
wymuszonej. Do jej przeprowadzenia konieczne jest podłącze-
nie, odpowiedniego dla danej marki, urządzenia diagnostyczne-
go i uruchomienie serwisowej procedury wypalania DPFa. W 
niektórych modelach samochodów jeśli sterownik zdiagnozuje, 
że sadzy jest zbyt dużo może nie dojść do inicjowania regene-
racji wymuszonej. Powodem tego jest zbyt duże ryzyko niekon-
trolowanego zapalenia się sadzy, które może wywołać pożar 
pojazdu. W takiej sytuacji filtr należy wymontować i dostarczyć 
do firmy, która dysponuje odpowiednimi maszynami do regene-
racji filtrów DPF, bądź wymienić filtr na nowy. 

2.2. Regeneracja Filtra cząstek stałych poza pojazdem 

– FLASH CLEANER MACHINE 
Urządzenie do czyszczenia wszelkiego rodzaju filtrów cząstek 
stałych FAP/DPF, zarówno do samochodów osobowych, auto-

https://pl.wikipedia.org/wiki/Azot
https://pl.wikipedia.org/wiki/Para_wodna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Katalizator
https://pl.wikipedia.org/wiki/Katalizator
https://pl.wikipedia.org/wiki/Amoniak
https://pl.wikipedia.org/wiki/Reduktor_(chemia)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Substancja_chemiczna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Transport_drogowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Transport_drogowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pojazd_u%C5%BCytkowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Roztw%C3%B3r
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mocznik
https://pl.wikipedia.org/wiki/Silnik
https://pl.wikipedia.org/wiki/Spaliny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dwutlenek_w%C4%99gla
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tlenek_azotu
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busów, samochodów ciężarowych jak również katalizatorów do 
dużych ciężarówek (scr). Urządzenie przeprowadza test filtra 
poprzez przeciwciśnienia przed i po cyklu czyszczenia a warto-
ści, drukuje na paragonie. Filtr należy umieścić na blacie kabiny 
czyszczenia i podłączyć go do rury wodnej. W zależności od ty-
pu i rozmiaru filtra Flash Cleaner Machine wykona cykl czysz-
czenia i suszenia gorącym powietrzem. Proces trwa około 30 
minut (samochód osobowy DPF-FA3) -120 minut (ciężarówka 
DPF). Flash Cleaner Machine jest jedną maszyną, która wyko-
nuje wszystkie etapy czyszczenia (mycie + suszenie), bez prze-
cięć, wypalania, spawania i bez konieczności wstępnych przy-
gotowań. Zaletami urządzenia są: 
– Całkowite usunięcie osadów PM10;  
–  Usunięcie osadów oleju;  
–  Usunięcie osadów ceru; 
–  Zachowanie integralności filtra;  
–  Zachowanie metali szlachetnych;  
–  Używana woda jest zawsze czysta dzięki skutecznemu sys-

temowi filtracji: woda nigdy nie powinna być zmieniana, gdy 
odparuje, należy ją uzupełnić [2] . 

– OBRÓBKA CIEPLNA 
Piece regeneracyjne służą do wolnego spalania (utleniania) za-
pchanych cząsteczkami sadzy filtrów cząsteczek stałych, 
które są montowane w pojazdach z silnikiem diesla. Przy zasto-
sowaniu filtrów samoczyszczących przez powłokę katalityczną, 
moduł filtra powinien zostać wypalony w piecu odnawiającym. 
Następnie filtr jest czyszczony sprężonym powietrzem. Piec od-
nawiający może być zastosowany do regeneracji najróżniej-
szych filtrów cząstek stałych. Aby przeprowadzić wypalanie na-
leży rozciąć filtr, jego wkład umieścić w piecu. Temperaturze 
stopniowo wzrasta, aż do osiągnięcia 600 – 700*C prowokując 
utlenianie pozostałości węgla. Proces trawa od 8 do 12 godzin. 
Następnym etapem jest czyszczenie pneumatyczne. Czas 
trwania około 90 minut. Obróbka cieplna wymaga posiadania 
czterech urządzeń takich jak: tester przeciwciśnienia, piec, 
sprężarka, kabina czyszczenia pneumatycznego [2]. 

– OBRÓBKA ULTRADŹWIĘKOWA 
Celem oczyszczenia filtra należy zanurzyć filtr w metalowym 
zbiorniku wypełnionym wodą. Dzięki ultradźwiękom wytwarzane 
są wewnątrz zbiornika mikroskopijne pęcherzyki, których tempe-
ratura jest bardzo wysoka, a ciśnienie osiąga 500 MPa. Implozja 
pęcherzyków powoduje odłączenie osadów od wszystkich 
warstw filtra. Proces trawa od 12 do 24 godzin. Czyszczenie ul-
tradźwiękowe wymaga w następnej kolejności suszenia oraz 
czyszczenia pneumatycznego. Metoda cechuje się dogłębnym 
oczyszczaniem komórek filtracyjnych lecz bywa niewystarczają-
co wydajna na filtrach silnie zabrudzonych olejem i filtrach o du-
żych gabarytach. Istnieje ryzyko uszkodzenia filtra w wyniku wi-
bracji generowanych przez ultradźwięki i implozji pęcherzyków. 
Występuje duże zużycie wody, należy ją często wymieniać w 
celu usunięcia osadu PM10, który pozostaje na dnie zbiornika 
[2]. 

PODSUMOWANIE 

Zaostrzanie norm dotyczących emisji związków toksycznych 
spalin oraz niestabilna sytuacja na rynku paliw ropopochodnych 
zmuszają producentów pojazdów do prowadzenia prac badawczych 
nad udoskonalaniem układów zasilania oraz samej konstrukcji 
silnika spalinowego. Czyni się to z oczywistych względów, gdyż 
poprawa tych elementów, może wpłynąć korzystnie na poprawę 
przebiegu procesu wtrysku i spalania, co może mieć wpływ na 
zmniejszenie zużycia paliwa, i pośrednio na zmniejszenie emisji 

spalin. Kolejnym krokiem w kierunku spełnienia rygorystycznych 
norm emisji spalin są powszechnie montowane do silników ZS 
układy oczyszczania spalin (katalizatory i filtry cząstek stałych). 
Duża liczba cząstek stałych powstałych przy spalaniu oleju napę-
dowego w silnikach o zapłonie samoczynnym powoduje, że taki 
silnik nie spełnia rygorystycznej normy emisji spalin EURO bez 
zastosowania filtra cząstek stałych 4 (obecnie obowiązuje norma 
EURO 6). Silniki Diesla bez filtra cząstek stałych osiągają jedynie 
normę EURO 3. Dodatkowym problemem eksploatacyjnym takich 
elementów układów oczyszczania spalin jest niedrożność filtrów 
DPF/FAP, skutkujących ograniczeniem mocy silnika. Najczęstszym 
powodem takiego stanu jest sposób użytkowania pojazdów przez tj. 
jazda na krótkich odcinkach drogi, podczas których system nie ma 
możliwości zainicjowania procedury samooczyszczania. Oczywi-
stymi przypadkami zablokowania układów oczyszczania są również 
stany niesprawności silników oraz układów wtrysku. W przypadku 
zablokowania filtra cząstek stałych wymiana generuje wysokie 
koszty. Obecnie coraz powszechniejsza jest regeneracja takich 
filtrów, która jest metodą dużo tańszą i często gwarantująca przy-
wrócenie pełnej funkcjonalności filtrów.  
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analysis of exhaust after-treatment systems and methods  
of their regeneration 

The article describes the types  of exhaust after-treatment 

systems in vehicles and trucks. It presents a systematized 

knowledge about various technological solutions used in 

those systems. Moreover, it identifies the causes of pollution 

or particle filters blockage and suggests methods of their 

regeneration. 
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