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WPŁYW ZAWARTOŚCI FAME W PALIWIE 
NA PROCES REGENERACJI 

FILTRA CZĄSTEK STAŁYCH 

Streszczenie 
W artykule przedstawiono rezultaty badań procesu regeneracji filtra cząstek stałych w samocho-

dzie badawczym Ford Modeno 2.0 TDCi z silnikiem ZS wyposażonym w filtr cząstek stałych w warun-
kach drogowych. Testy wykonywano przy zasilaniu paliwem z różną zawartością FAME i na kilku 
rodzaju trasach (jazda miejska, autostradowa i mieszana). Wyniki badań zawierają informację o prze-
biegu procesu regeneracji filtrów w rzeczywistych warunkach ruchu. Do pomiarów wykorzystano 
układ wykonany według własnego projektu. Uzyskane dane posłużyły do określenia wpływu zawarto-
ści FAME w paliwie na częstotliwość i charakter regeneracji filtra cząstek stałych w samochodzie 
badawczym Ford Modeno 2.0 TDCi. 

WSTĘP 
Emisja cząstek stałych (PM), oprócz emisji tlenków azotu (NOx) należy do najpoważniej-

szych problemów ekologicznych eksploatacji silników o zapłonie samoczynnym [1, 2]. Na 
całym świecie wprowadzane i regularnie zaostrzane są przepisy ograniczające emisję szko-
dliwych składników spalin do atmosfery z uwzględnieniem wielkości emisji PM. Europejskie 
normy czystości spalin systematycznie ograniczają masę emitowanych PM przez silniki z ZS. 
Obecnie prowadzone są prace nad kolejnymi normami ograniczającymi zawartość składników 
szkodliwych w spalinach zakładającymi, że obowiązująca od 2011 r. norma Euro 5+, a na-
stępnie, począwszy od 2014 r. Euro 6, będą wprowadzały dodatkowe wymagania w zakresie 
liczby PN (Particle Number) emitowanych zarówno przez silniki z ZS jak i ZI. Cząstki sta-
łe (PM) emitowane w gazach spalinowych silników o zapłonie samoczynnym stanowią nie-
pożądane, szkodliwe zanieczyszczenie powietrza. Głównym ich składnikiem są produkty nie-
pełnego spalania zarówno paliwa jak i oleju smarującego silnik. Najprostszym sposobem 
ograniczenia emisji cząstek stałych są odpowiednie filtry, w które wyposażone są samochody 
użytkowe. Sprawność działania nowoczesnych filtrów cząstek stałych DPF szacowana jest na 
95-99% w zakresie całkowitej liczby zatrzymanych PM i ok. 90-95% w zakresie masy za-
trzymanych PM. Działania ograniczające emisję toksycznych składników gazów spalinowych 
obejmują zarówno zmiany budowy silnika, rozwój systemów diagnostyki pokładowej oraz 
wprowadzanie podzespołów zwiększających sprawność silnika (bezpośredni wtrysk paliwa, 
optymalizacja komory spalania, układy Common Rail, zawory recyrkulacji spalin, filtry czą-
stek stałych, monitoring układu paliwowego, wprowadzenie układów katalitycznych). Dzia-
łania te prowadzą zarówno do poprawy warunków spalania paliwa, jak również do ogranicze-
nia jego zużycia, a w następstwie tego, do zmniejszenia emisji toksycznych składników ga-
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zów spalinowych [4]. Filtry DPF umieszczane są w układach wydechowych silników i mają 
na celu zatrzymywanie wszystkich stałych składników spalin. Znane są różne rozwiązania 
konstrukcyjne tego typu filtrów. 

1. RODZAJE FILTRÓW CZĄSTEK STAŁYCH I SPOSOBY ICH 
REGENERACJI  
Filtry o budowie „wall flow” należą do tak zwanych filtrów blokowanych. Filtry te cha-

rakteryzują się prostą konstrukcją i wysoką skutecznością (skuteczność zatrzymywania czą-
stek stałych na takim filtrze wynosi 99% [5]). Filtr „Wall flow” zbudowany jest z równole-
głych i prostopadłych ścian materiału, tworzących równoległe do kierunku wylotu gazów 
spalinowych tunele filtracyjne. Każdy z tuneli zakończony jest materiałem nieprzepuszczal-
nym dla spalin raz z jednej, raz drugiej strony. Materiałami filtracyjnymi w filtrach „wall 
flow” są najczęściej kordieryt, węglik krzemu oraz spieki metaliczne [5, 6]. Filtry niebloko-
wane (non-blocking filters) charakteryzują się natomiast budową otwartą. Główny element 
konstrukcyjny tego typu filtra tworzy płaszczyzna materiału filtrującego, na którą za pomocą 
strumieni kierowane są gazy spalinowe. Zaletą tego typu filtrów jest jedynie niewielkie ich 
blokowanie cząstkami stałymi, natomiast ich wadą niska skuteczność – maksymalnie 60% [7]. 

Podstawową wadą filtrów cząstek stałych mogącą uniemożliwić ich eksploatację, jest ich 
określona pojemność i wymóg okresowej lub ciągłej regeneracji. Wysoce skuteczną i jednocze-
śnie ekonomiczną metodą regeneracji jest utlenianie organicznych produktów spalania paliwa 
zaabsorbowanych we wnętrzu filtra. Przeprowadzenie termicznej regeneracji filtrów wymaga 
jednak osiągnięcia przez gazy wylotowe przepływające przez filtr temperatury 600-650°C. 
Temperatura taka niezbędna jest do zainicjowania procesu utleniania cząstek stałych z wyko-
rzystaniem tlenu zawartego w gazach spalinowych. W normalnych warunkach eksploatacji 
pojazdów temperatura gazów spalinowych osiąga jednak wartość zaledwie 250-350°C. 
W związku z tym że temperatura gazów spalinowych jest za niska do zainicjowania reakcji 
utleniania sadzy, regeneracja filtrów realizowana jest na dwa różne sposoby: regeneracja ak-
tywna i regeneracja pasywna. 

Aktywna regeneracja filtrów DPF realizowana jest poprzez dodatkowe urządzenia mające 
na celu podniesienie temperatury gazów wylotowych przepływających przez filtr umożliwia-
jące wypalanie cząstek zatrzymanych w jego wnętrzu, uruchamiane przez systemy elektro-
niczne pojazdu, które po zapełnieniu filtra zmieniają charakterystykę pracy silnika, aby pro-
dukowane gazy spalinowe osiągnęły temperaturę potrzebną do zainicjowania reakcji utlenia-
nia sadzy. Do najbardziej popularnych można zaliczyć rozwiązania z elektrycznym modułem 
grzewczym, z palnikiem wykorzystującym silnikowe paliwo do okresowego ogrzewania ga-
zów spalinowych przed DPF, z dławieniem powietrza w przewodzie dolotowym za pomocą 
przepustnicy w celu obniżenia współczynnika nadmiaru powietrza w mieszance palnej lub 
z dławienia gazów wylotowych silnika w przewodzie wylotowym umożliwiającym podnie-
sienie temperatury spalin przed DPF oraz z umieszczonym przed DPF katalizatorem utlenia-
jącym rozpylone przed nim paliwo, w celu kontrolowanego ogrzania gazów. W tym konkret-
nym przypadku wykorzystuje się ostatnią fazę dzielonej dawki paliwa wtryskiwanego przy 
stosowaniu układów typu Common Rail (fabryczne rozwiązania stosowane w wielu nowocze-
snych silnikach). 

Regeneracja pasywna filtrów cząstek stałych w normalnych warunkach eksploatacji silni-
ków jest realizowana poprzez zastosowanie katalizatorów utleniania cząstek stałych, które 
obniżają temperaturę utleniania organicznych składników cząstek stałych do temperatury uzy-
skiwanej przez gazy spalinowe w przeciętnych warunkach pracy silnika. Katalizatory utlenia-
nia organicznych składników gazów spalinowych można wprowadzać do układów DPF, po-
krywając ich wnętrze stałą fazą katalityczną lub wprowadzając do paliwa ciekłe dodatki 
uszlachetniające – katalizatory utleniania sadzy (FBC).  
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Regeneracja naturalna zachodząca bez jakiegokolwiek wspomagania katalitycznego może 
przebiegać w zakresie temperatur od ok. 620°C do ponad 700°C. W przypadku wspomagania 
regeneracji za pomocą pokrycia ścianek monolitu filtrującego warstwą katalizatora, zazwy-
czaj platynowego, temperaturę utleniania sadzy można obniżyć do temperatury ok. 440 do 
460°C. Natomiast w przypadku stosowania dodatków typu FCB można zredukować tempera-
turę do ok. 300-350°C (rys. 1). 

 
Rys. 1. Zależność czasu regeneracji DPF od temperatury gazów spalinowych przed filtrem: 

bez i z wykorzystaniem różnych technik katalitycznego wspomagania [8]. 

2. CZĘŚĆ DOŚWIADCZALNA 
2.1. Schemat i elementy układu pomiarowego 

Pomiary poszczególnych parametrów pracy układu oczyszczania spalin rejestrowano 
w zależności od zastosowanego biopaliwa B10, B20 i B30 z różną zawartością FAME do 
zasilania silnika samochodu badawczego i od rodzaju trasy, jaką pokonywał badany pojazd. 
Pomiary przeprowadzono w rzeczywistych warunkach ruchu drogowego z podziałem na 
przebieg w ruchu miejskim, mieszanym i autostradowym. 

Obiektem badań był układ oczyszczania spalin samochodu marki Ford Mondeo 2.0 TDCi, 
którego jednostka napędowa spełniała limity emisji toksycznych składników spalin określone 
normą Euro 4  

Filtr cząstek stałych silnika DURATORQ TDCi samochodu marki Ford Mondeo 2,0 TDCi 
umieszczony jest w kierunku strumienia wylotu spalin w oddzielnej obudowie za katalizato-
rem utleniającym. Temperatura spalin potrzebna do utlenienia cząstek sadzy to 600-650ºC. 
Kontrola emisji spalin realizowana jest w oparciu o: 
– sterowany przez silnik krokowy zawór EGR zintegrowany w kolektorze ssącym, 
– przepustnicę odcinającą dopływ powietrza dolotowego z czujnikiem jej położenia, 
– filtr cząstek stałych z pokryciem katalitycznym, 
– diagnostykę EOBD do monitorowania działania elementów i układów mających wpływ 

na emisję toksycznych składników spalin. 
Schemat blokowy układu pomiaru oczyszczania spalin silnika DURATORQ TDCi z sa-

mochodu Ford Mondeo 2.0 przedstawiono na rys. 2, natomiast rzeczywisty widok jego usytu-
owania w pojeździe badawczym na fot. 1.  

Parametry pracy układu oczyszczania spalin samochodu marki Ford Mondeo 2.0 TDCi 
rejestrowane podczas badań zamieszczono w tabeli 1; liczba porządkowa z tabeli 1 odpowia-
da umiejscowieniu poszczególnych czujników w układzie pomiarowym na rys. 2.  
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Rys. 2. Schemat układu pomiarowego układu oczyszczania spalin silnika DURATORQ TDCi 

samochodu badawczego Ford Mondeo 2.0  
Źródło: Badania własne 

 
Fot. 1. Widok ogólny wymontowanego układu oczyszczania spalin silnika DURATORQ TDCi 

samochodu badawczego Ford Mondeo 2.0 
Źródło: Badania własne. 

Tab. 1. Mierzone parametry pracy układu oczyszczania spalin samochodu z przypisanymi kanałami 
pomiarowymi 

Lp. Parametr Lokalizacja miejsca pomiaru Kanał pomiarowy

1. Temperatura gazów spalinowych na wlo-
cie do katalizatora utleniającego [C°] 

u wlotu gazów spalinowych do katalizatora 
utleniającego CH 1 

2. Temperatura gazów spalinowych na wy-
locie z katalizatora utleniającego [C°] 

u wylotu gazów spalinowych z katalizatora 
utleniającego CH 2 

3. Temperatura gazów spalinowych na wlo-
cie do filtra cząstek stałych [C°] 

u wlotu gazów spalinowych do filtra czą-
stek stałych CH 3 

4. Temperatura gazów spalinowych na wy-
locie z filtra cząstek stałych [C°] 

u wylotu gazów spalinowych z filtra czą-
stek stałych CH 4 

5. Temperatura oleju w misce olejowej 
silnika [C°] 

w korku spustowym oleju z miski olejowej 
silnika CH 5 

6. Ciśnienie gazów spalinowych przed fil-
trem cząstek stałych [mbar] 

w rurce do pomiaru ciśnienia przed filtrem 
cząstek stałych CH 6 

7. Ciśnienie gazów spalinowych za filtrem 
cząstek stałych [mbar] 

w rurce do pomiaru ciśnienia za filtrem 
cząstek stałych CH 7 

8. Ciśnienie gazów spalinowych przed kata-
lizatorem [mbar] 

u wlotu gazów spalinowych do katalizatora 
utleniającego CH 8 

Źródło: Badania własne. 

2.2. Omówienie wyników badań wybranych parametrów pracy układu 
oczyszczania spalin  

Badania przeprowadzono w warunkach rzeczywistych odzwierciedlających pracę układu 
oczyszczania spalin samochodu Ford Mondeo 2.0 TDCi. Pomiary podzielono w zależności od 
rodzaju tras (miejska, autostradowa i mieszana), w jakich wykonano pomiary i zastosowane-
go do badań paliwa. 
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Rys. 3. Rejestracja wybranych parametrów pracy układu oczyszczania spalin samochodu przy 

zasilaniu biopaliwem B10 na różnych trasach  
Źródło: Badania własne. 

 

 
Rys. 4. Rejestracja wybranych parametrów pracy układu oczyszczania spalin samochodu przy 

zasilaniu biopaliwem B20 na różnych trasach 
Źródło: Badania własne. 
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Rys. 5. Rejestracja wybranych parametrów pracy układu oczyszczania spalin samochodu przy 

zasilaniu biopaliwem B30 na różnych trasach  
Źródło: Badania własne. 

Przeprowadzone pomiary rejestracji wybranych parametrów funkcjonowania układu 
oczyszczania spalin umożliwiły czasowe i parametryczne rozpoznanie okresowych procesów 
regeneracji DPF. Zgodnie z założeniami producenta silnika, proces aktywnej regeneracji DPF 
jest inicjowany po osiągnięciu założonych oporów przepływu przez filtr cząstek stałych. Re-
generację poprzedza wtrysk dodatkowej dawki paliwa, która utlenia się (spala) w katalizato-
rze (DOC – Diesel Oxidation Catalist) podnoszącym tym samym temperaturę gazów spali-
nowych przed DPF do wielkości wymaganej w celu zainicjowania procesów regeneracji PM 
(cząstek stałych). Proces regeneracji jest sygnalizowany podniesieniem temperatury gazów 
spalinowych na wylocie z DPF, a jego zakończenie jest widoczne poprzez obniżenie wielko-
ści spadku ciśnienia na DPF. 

PODSUMOWANIE 
Na podstawie zarejestrowanych danych można stwierdzić, że określenie różnic wynikają-

cych z rodzaju paliwa i jego wpływu na proces i częstotliwość regeneracji DPF, przy takich 
zmiennych dynamicznych warunkach jest trudny do określenia, tym bardziej, że zazwyczaj 
mamy do czynienia z procesem regeneracji częściowej, której warunki przebiegu są uzależ-
nione nie tylko od składu PM, ale także technicznych warunków eksploatacji silnika (w tym 
przypadku zmienne warunki eksploatacji pojazdu, utrudniający precyzyjne rozpoznanie pro-
cesu przebiegu regeneracji częściowej). 

Decydujący wpływ na częstotliwość występujących regeneracji filtra cząstek stałych ma 
obciążenie silnika wynikające z rodzaju trasy, na której był eksploatowany samochód badaw-
czy. W warunkach miejskich zarejestrowany proces pasywnej regeneracji DPF występował 
sporadycznie ze względu na zbyt niskie temperatury spalin i wymagał z reguły dodatkowego 
dotrysku paliwa, celem zainicjowania procesu regeneracji. W warunkach jazdy autostradowej, 
gdzie występowały znaczne obciążenia silnika wynikające z dużych prędkości proces pasyw-
nej regeneracji zachodził całkowicie (wysokie temperatury regeneracji), bez konieczności 
dodatkowych dotrysków. 



482      AUTOBUSY 

INFLUENCE OF FAME CONTENT 
IN THE FUEL ON THE REGENERATION 

PROCESS OF THE PARTICULATE FILTER 

Abstract 
The paper presents the results of investigations, conducted under driving conditions, into regen-

eration processes in the particulate matter filter in Ford Mondeo 2.0 TDCi research vehicle equipped 
with CI engine with particulate matter filter. Tests were performed on a fuels with various FAME con-
tents and on a few routes (urban, motorway and mixed driving). The results of tests provide infor-
mation on the pattern of filter regeneration process under real traffic conditions. The measurement 
system was designed by the authors. The data obtained were employed to determine the impact of 
FAME contents on the frequency and character of particulate matter filter regeneration in Ford 
Mondeo 2.0 TDCi research vehicle. 
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