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розглянуто рідинні, електричні та інерційні ФТЧ. Запропоновано і описано нову модульну конструкцію ФТЧ з
порівняно високою ефективністю очищення відпрацьованих газів дизеля від твердих частинок, високими показниками собівартості виготовлення, експлуатаційної надійності і універсальності, а також прийнятними показниками гідравлічного опору і масогабаритними. Модуль ФТЧ виготовляється з не коштовних і не дефіцитних матеріалів вітчизняного походження.
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струкції ФТЧ дизелів, що забезпечують виконання
автотранспортними засобами (АТЗ) сучасних норм
екологічних показників, не містять керамічних конструктивних елементів та знаходяться в експлуатації.
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ.
Виконання сучасних вимог до екологічних показників дизельних ДВЗ є неможливим без комплексного
застосування наступних заходів [3 – 9].
1. Підвищення якості моторних палив та мастил
– зниження рівня вмісту у них поліциклічних ароматичних вуглеводнів (ПАВ) і сірчаних з’єднань.
2. Оптимізація робочого процесу двигуна – забезпечення якісного сумішоутворення і повноти згоряння моторного палива у камері згоряння дизеля.
3. Нейтралізація ВГ дизелів – вилучення шкідливих речовин з потоку ВГ і/чи перетворення їх на
безпечні різноманітними методами та засобами.
Серед переліку нормованих полютантів у ВГ ди-

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Наразі у країнах Європейської Спілки законодавчо встановлені норми,
що встановлюють вимоги до екологічних показників
дизельних двигунів внутрішнього згоряння (ДВЗ).
Це Правила ЄЕК ООН №№ 49 і 96 рівня EURO V [1,
2]. На території України і Російської Федерації діють ті самі норми рівня EURO ІІІ і IV відповідно.
Цих вимог досягають, в першу чергу, застосуванням нейтралізації відпрацьованих газів (ВГ) дизелів
[3 – 6]. Цей процес для такого полютанту, як тверді
частинки (ТЧ) здійснюють шляхом фільтрації ВГ
фільтрами твердих частинок (ФТЧ). Переважна
більшість таких фільтрів – традиційної конструкції –
містить фільтруючий елемент (ФЕ), що складається
з монолітних штучних керамічних елементів з каталітичними покриттями, яким притаманна низка
принципових недоліків [7, 8].
Метою дослідження є виявлення та аналіз кон-
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11].
зелів – монооксид вуглецю СО, незгорілі вуглеводні
Фірма DCL International inc. виробляє ФТЧ власпалива і мастила СНХ, оксиди азоту NOX, тверді часної розробки (див. рис. 1), що виконує також функтинки ТЧ (або РМ від Particulate Matter) – найбільції каталітичного доокислювача продуктів неповношою приведеною токсичність вирізняються останні
го згоряння палива (ПНЗП).
два (40 – 90 %, оскільки містять канцерогенні та мутагенні ПАВ і їх нітропохідні), причому до їх появи
у ВГ дизелів призводять антагоністичні фактори, що
є принциповою особливістю дизельних ВГ [3 – 8].
Очищення ВГ дизелів від ТЧ особливо доречне
для АТЗ та спеціальної техніки (в тому числі й такої,
що використовується Державною службою України
з надзвичайних ситуацій) та енергетичних установок
(дизель-генераторів, дизель-насосів), які працюють
в умовах обмеженого повітрообміну, у місцях скупчення людей та у зонах населених пунктів, де діють
спеціально встановлені норми токсичності АТЗ, що
жорсткіші за діючі поза зонами [7 – 9], а також
приймає участь в урочистостях.
Нейтралізацію ВГ дизелів реалізують за допомогою систем зниження токсичності ВГ дизелів, які у
переважній більшості випадків містять ФТЧ, які вилучають ТЧ з потоку ВГ і утримують до моменту
очищення самих фільтрів шляхом регенерації їх ФЕ
[3 – 9, 12]. Традиційні конструкції ФТЧ містять ФЕ,
що являє собою монолітне чи сегментоване пористе
тіло, що пронизане заглушеними у шаховому
а
порядку каналами з газопроникними стінками.
Найчастіше матеріалами, з яких виготовляють
РМ
ФЕ є наступні: кордієрит (ФЕ з них чутливі до високої температури ВГ, яка досягається при термічній
регенерації ФЕ), карбід кремнію (ФЕ з них дорожчі
за кордієритові, термічно нестабільні у складі цільного ФЕ), керамічне волокно (ФЕ з них потребують
високої культури виробництва і мають високу ціну),
сталеве волокно (ФЕ з них мають низькі показники
технологічності та високу ціну), папір (ФЕ з них
потребують охолодження ВГ та є одноразовими) [7].
Таким ФЕ притаманна низка недоліків, найсуттєвішими з яких є: висока собівартість (приблизно 900 $
за ФЕ та 1200 $ за ФТЧ), низькі показники технологічності (потребують високої культури виробництва
і експлуатації, містять складні й прецизійні конструктивні елементи та каталітичні покриття) та надійб
ності у експлуатації (схильні до термошокового руйРисунок 1 – Конструкція (а) та спосіб роботи (б)
нування та абразивного зносу, чутливі до викорисФТЧ фірми DCL inc. [10]
тання неякісних паливо-мастильних матеріалів, їх
ресурс складає 100 – 150 тис. км пробігу АТЗ), ствоЙого ФЕ являє собою пакет з двох однакових
рення протитиску у випускній системі дизеля (3,5 –
стрічок зі сталевого листового прокату та шару лис25 кПа), періодична потреба у витратах енергії для
тового нетканого фільтруючого матеріалу – сталевої
відновлення робочих якостей (до 10 % середньоексмікрофібри, що має каталітичне покриття [10]. Стріплуатційних питомих ефективних витрат палива
чки мають виштамповки у вигляді каналів прямодизелем) [7, 8, 12].
кутного перетину, які звужуються у формі правильОднак відомі ФТЧ, що перебувають у виробницної трапеції у плані. Одна зі стрічок містить вхідні
тві та експлуатації (застосовуються для приведення
канали, що розвернуті основою трапеції (перетином
екологічних показників дизелів, що від початку ексз максимальною площею) до неочищеного потоку
плуатації не мали засобів зниження викиду ТЧ з їх
ВГ, а інша – вихідні канали, що розвернуті основою
ВГ, чи втратили такі засоби) і не мають у конструкдо очищеного потоку ВГ. Отвори у вершинах трапеції їх ФЕ деталей з керамічних матеріалів. Замість
цій (мінімальні прохідні перетини каналів) не заглукераміки у них застосовують сталеву ткану чи нешено та виконують роль байпасних каналів. Пакет
ткану сітку або мікрофібру, а також сталеву фольгу.
щільно згорнуто по спіралі у рулон, окаймлено стаТакими є ФТЧ виробництва фірм DCL та Econixлевим ободом та має вид циліндричної шайби, діаDPF, які спеціалізуються лише на розробці та вигометр якої суттєво більший за товщину. Особливістю
товленні засобів зниження токсичності ВГ ДВЗ [10,
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лічного опору, собівартості виробництва і масогабаданого ФТЧ є те, що його не обладнано бортовою
ритних показників. Проте, характеристики роботи
системою регенерації І роду [9]. Цей процес здійтаких ФТЧ все ще далекі від значень, за яких можснюється шляхом заміни ФЕ у корпусі ФТЧ та поливим було б якнайширше їх практичне застосувандальшого очищення ФЕ на спеціалізованому обладня на теренах нашої країни для поліпшення еколонанні поза бортом АТЗ на підприємстві, що експлуагічної обстановки за рахунок зменшення негативно
тує АТЗ.
впливу викидів ТЧ з ВГ дизелів АТЗ, що перебуваФірма Econix-DPF виробляє ФТЧ конструкції,
ють у експлуатації тривалий час і не оснащені відяка розроблена фірмою Boshart Engineering. ФЕ таповідним технічними засобами.
кого ФТЧ являє собою пакет з двох шарів сталевої
Окремими видами ФТЧ з нетрадиційними консттканої сітки та одного шару сталевої нетканої мікрорукцією ФЕ є рідинні та електричні [3 – 15].
фібри з каталітичним покриттям між ними (див.
У рідинних ФТЧ фільтрація ТЧ відбувається під
рис. 2) [11]. Пакет згорнуто у формі усічених конучас проходження потоку ВГ крізь товщу шару рідисів з різними діаметрами основи, які в свою чергу
ни (найчастіше – води), де відбувається розчинення
зібрані коаксиально одне з одним, обтиснуті сталечи абсорбція розчинних (безпосередньо) та нерозчивими ободами у місцях сполучення, а найменший з
нних [9] (з попереднім створенням на їх поверхнях
них обтиснуто сталевою заглушкою. Особливістю
змочувального шару конденсату водяної пари) фракданого ФТЧ є наявність власної бортової системи
цій ТЧ з подальшою періодичною зміною та знешрегенерації І роду [9], що здійснюється термокатакодженням робочого тіла (рідини) – див. рис. 3 [14].
літичним способом завдяки спалюванню дизельного
У електричних ФЕ використовується наявність у
палива у камері згоряння корпусу ФТЧ, у яку воно
ТЧ слабкого електростатичного заряду. При цьому у
подається форсункою з електронним керуванням, у
тілі ФЄ наводиться зовнішнє електромагнітне поле,
середовищі повітря, що також подається до цієї казавдяки дії якого на ТЧ вони вилучаються з потоку
мери згоряння.
ВГ, адсорбуються на пористих стінках ФЕ та утримуються на них – див. рис. 4 [15]. Обов’язковою вимогою до ФЕ у цьому випадку є значна електропровідність, тобто пористий керамічний шар ФЕ має
розміщуватись на металічній основі, або такий шар
має бути виготовлений з металічної піни, сітки, намотки чи путанки [7, 8].

а

Рисунок 3 – Рідинний ФТЧ [14]

б
Рисунок 2 – Конструкція, спосіб роботи (а) та
система регенерації (б) ФТЧ фірми Econix-DPF [11]
Обидва з описаних ФТЧ дозволяють привести
екологічні показники дизеля, що перебуває у експлуатації, зокрема за викидом ТЧ, до узгодження з
нормами токсичності CARB Level 3+ (аналог EURO
– V) [10, 11]. Такі ФТЧ позбавлені переважної більшості принципових недоліків ФТЧ традиційної конструкції. А саме: вирізняються значно вищими показниками технологічності виготовлення, експлуатаційної надійності та помірними значеннями гідрав-

Рисунок 4 – Електричний ФТЧ [15]
Також досить нетрадиційними типами ФТЧ, з огляду на особливості експлуатації таких пристроїв,
слід визнати інерційні. Це такі, що вилучають спеціально створені конгломерати з ТЧ за рахунок їх прискореного руху (циклони та ін.) [7, 8] – див. рис. 5
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або створення їх з самих ТЧ (додавання спеціальних
[16]. Самі конгломерати створюють завдяки впорсприсадок у палива) [7, 8].
куванню чи створенню центрів коагуляції у випускній системі дизеля (вода, інші рідини, присадки),

Рисунок 5 – Конструкція та принцип роботи інерційного ФТЧ із впорскуванням водяного туману [16]
що дозволяє знизити середньоексплуатаційний викид ТЧ з ВГ дизеля 2Ч10,5/12 (Д21А1) [17], оцінений для 13-ти та 8-ми режимних випробувальних
циклів, на 62,9 та 52,3 % (це дозволяє перевести дизель на 1 щабель вище за відповідністю нормам токсичності ВГ EURO). При цьому питомі ефективні
витрати палива дизелем збільшуються лише на
4,35 %. Його гідравлічний опір у незабрудненому
стані не перевищує 4 кПа в усьому діапазоні робочих режимів дизеля і 15 кПа впродовж однієї робочої зміни. ФЕ для дизеля з робочим об'ємом 2,0 дм3
містить не менше 30 модулів та важить 2,0 кг, його
габаритні розміри складають 60 × 90 × 170 мм, ці
показники не перевищують показників аналогів.
Вартість матеріалів для одного модуля ФЕ наразі не
перевищує 2,0 грн. [8].

За результатами вищенаведеного огляду з метою
покращення показників ФТЧ такого типу відділом
поршневих енергоустановок Інституту проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України
розроблено ФТЧ модульної конструкції. Його ФЕ
складається з однакових модулів, кожен з яких складається з двох типів деталей (див. рис. 6) – кожух
(2 шт.) і касета (4 шт.), що виконані з не коштовних
та недефіцитних матеріалів вітчизняного походження – сталевого листового прокату, сталевої нержавіючої тканої сітки (СНТС) і насипки з природного
середньофракційного цеоліту (ПЦ) [8].
Максимальна ефективність очищення ВГ дизеля
від ТЧ розробленим ФЕ спостерігається на режимі
максимального крутного моменту та складає 77,4 %
(а впродовж однієї робочої зміни зростає до 86,5 %),

а

б

в
Рисунок 3 – Модуль (а) ФЕ розробленого ФТЧ та його деталі – кожух (б) і касета (в)
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Розроблений ФТЧ, окрім адсорбційного (на поверхнях гранул насипки з ПЦ, СНТС і опіскосрумленого листового прокату) та фільтрувального
(простором між гранулами насипки та у комірках
сітки) способу очищення ВГ від ТЧ, реалізує також
інерційний спосіб (потік ВГ при перетіканні між
сусідніми касетами змінює напрямок на 180 град).
Крім того, при розміщенні ФТЧ на достатній для
охолодження потоку ВГ відстані від випускного
колектора дизеля (для більш повного проходження
процесів конденсації ПНЗП на ТЧ та коагуляції
самих ТЧ), покращує свої показники роботи за
рахунок покращення умов для фільтрування ТЧ та
інерційного впливу на ТЧ.
Оскільки розроблений ФТЧ містить деталі зі
сталевого листового прокату та сталевої тканої
сітки, у його тілі можливо наводити електромагнітні
поля, що має сприяти підвищенню ефективності
його роботи.
ВИСНОВКИ. Таким чином, у світовій практиці
боротьби з викидом ТЧ з ВГ дизелів шляхом використання ФТЧ знайшли практичне застосування ФЕ,
що не містять керамічних конструктивних елементів, а також такі, що не мають власної бортової системи регенерації І роду.
Проведено аналіз конструкції та особливостей
роботи таких ФТЧ. Виявлено коло недоліків цих
конструкцій та окреслено напрямки їх вдосконалення.
Розглянуто інші види ФТЧ нетрадиційної конструкції – рідинні, електричні та інерційні.
На основі проведеного аналізу розроблено конструкцію ФТЧ, що позбавлена переважної кількості
недоліків традиційних конструкцій ФТЧ та має значний потенціал до покращення усіх своїх показників
роботи.
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Analyzed the unconventional designs of particulate matter filters (DPF) of diesel internal combustion engine, which
provide a level of ecological characteristics of vehicles, that meets the applicable in Ukraine requirements of modern
standards of the European Union (UNECE Regulation № 49 and № 96), do not contain artificial monolith ceramic structural elements and are in production and in operation. Also considered liquid, electric and inertia DPF. Proposed and
described a new modular design of DPF with relatively high efficiency of cleaning of diesel exhaust gasses from particulate matters, high indicators of production cost, robustness and universality as well as the acceptability of indicators
of hydraulic resistance, weight and dimensions. The module of DPF is made of not expensive and are not scarce materials of domestic origin.
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emission standards, exhaust gasses.
ting conditions: Thesis for a candidate`s degree by
speciality 05.05.03 – “Engines and Energy Plants” /
O.M. Kondratenko. – Kharkiv, 2013. – 20 p.
9. Kondratenko O.M. Methods for regeneration of
particulate matter filters of modern diesel engines /
O.M. Kondratenko // Applied aspects of technogenic
and ecological security: Collection of theses of All-Ukraine scientific and practical Conference (Dec. 6, 2013,
Kharkiv). – Kharkiv: NUCDU, 2013. – P. 84 – 86.
10. US Pat. № 7655194 B2, Catalyst Substrate
Support / John P. Muter; DCL International Inc. –
№ 11/037811; decl. 18.01.2005; publ. 20.07.2006.
11. Boshart Engineering. Econix Next Generation®
DPF-A [Electronic resource]. – Mode of access:
http://econixdpf.com/.
12. Martyn V. Twigg. Automotive Exhaust Emissions Control / Martyn V. Twigg // Platinum Metal
Review. – 2003. – № 47 (4). – рр. 157 – 162.
13. Semikin V.M. Analiz oblasti primenenija zhidkostnoj nejtralizacii otrabotavshih gazov dizelej / V.M.
Semikin // Avtomobil'nyj transport: sb. nauchn. tr.
HNADU – Har'kov: Izd-vo HNADU, 2008. – Vyp. 22.
– S. 28 – 130.
14. Pat. RF № 2187663, Kombinirovannaja sistema
nejtralizacii otrabotavshih gazov dizelej / Ju.S.
Medvedev, P.K. Ageev, I.A. Pirozhkov, A.N. Kedrov;
Voennyj avtomobil'nyj institut – № 2000121937/06.
Zajavl. 17.08.2000. Opubl. 20.08.2002
15. Manus W. Electrostatic particulate filter for
nanoparticle reduction / Wolfgang Manus, Rolf Bruck,
Jan Hogdson, Christian Vorssman // MTZ – Vol. 72 –
02.2011 – p. 22 – 27.
16. Pat. RF № 2270051 Sposob i ustrojstvo dlja
ochistki vyhlopnyh gazov dvigatelja vnutrennego
sgoranija / Geran Sundhol'm; Marioff Korprejshn OJ. –
№ 2003103858/15. Zajavl. 09.07.2001. Opubl.
20.02.2006.
17. Dizeli s vozdushnym ohlazhdeniem Vladimirskogo traktornogo zavoda / V.V. Jefros [i dr.]. – M.:
Mashinostroenie, 1976. – 277 s.

REFERENCES
1. Regulation № 49. Revision 5. Uniform provision
concerning the approval of compression ignition (C.I.)
and natural gas (NG) engines as well as positive-ignition (P.I.) engines fuelled with liquefied petroleum gas
(LPG) and vehicles equipped with C.I. and NG engines
and P.I. engines fuelled with LPG, with regard to the
emissions of pollutants by the engine. – United Nations
Economic and Social Council Economics Commission
for Europe Inland Transport Committee Working Party
on the Construction of Vehicles. – E/ECE/TRANS/505.
– 4 May 2011. – 194 p.
2. Regulation № 96. Uniform provision concerning
the approval of compression ignition (C.I.) engines to be
installed in agricultural and forestry tractors with the
regard to the emissions of pollutants by the engine.
Geneva, 1995. – 109 p.
3. Internal combustion engines: a series of textbooks
in 6 volumes. V.5. Ecologization of ICE / A.P. Marchenko, I.V. Parsadanov, L.L. Tovazhnyansky, A.F.
Shekhovtsov, ed. A.P. Marchenko and A.F. Shekhovtsova. – Kharkov: Prapor, 2004. – 360 p.
4. Parsadanov I.V. Improving the quality and competitiveness of diesel engines through an integrated fuel
and ecological criteria Monograph. / I.V. Parsadanov. –
Kharkov: Publish. Center of NTU "KPI", 2003. – 244
p5. Kanilo P.M. The car and the environment. / P.M.
Kanilo, I.S. Bay, A.I. Rovenskij. – Kharkiv: Prapor,
2000. – 304 p.
5. Kanilo P.M. Avtomobil' ta navkolyshnje seredovyshhe. / Kanilo P.M., Bej I.S., Rovens'kyj O.I. – H.:
Prapor, 2000. – 304 s
6. Heywood John B. Internal combustion engine
fundamentals / John B. Heywood // New York:
McGraw-Hill inc., 1988. – 485 p.
7. Strokov A.P. Modern methods of cleaning of
diesel exhaust from particulate matters / A.P. Strokov,
A.N. Kondratenko // Internal combustion engines. –
2010. – № 2. – PP. 99 – 104.
8. Kondratenko O.M. Reduction of emissions of the
particulate matter of vehicle diesel engines under opera-

30

