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Wpływ emisji komunikacyjnej
na powstawanie smogu
„Aglomeracje miejskie
– wpływ transportu miejskiego na jakość powietrza”
Warszawa, 30 stycznia 2019 r.

Średni skład spalin silników ZI i ZS

Czynniki eksploatacyjne wpływające na
emisję toksycznych składników spalin:
• Tlenek węgla (CO): zimny rozruch i faza nagrzewania, bieg jałowy,
nagła zmiana obciążenia;

• Węglowodory (HC): zimny rozruch i faza nagrzewania, nagła zmiana
obciążenia;

• Tlenki azotu (NOx): duże obciążenie, gwałtowne zwiększania
obciążenia;

• Cząstki stałe (PM): zimny rozruch, duże obciążenie, gwałtowne
zwiększania obciążenia.

SMOG
• Smog londyński (zimowy):
– Składniki: cząstki wilgoci, cząstki stałe, tlenek węgla,
tlenki siarki
– Warunki tworzenia: duża wilgotność, duże zapylenie
powietrza, małe nasłonecznienie, niska temperatura, brak
ruchu powietrza
– Największy udział w tworzeniu smogu londyńskiego ma
emisja pyłów przemysłowych i komunalnych
– Udział motoryzacji polega głównie na tzw. emisji wtórnej
pyłów, polegającej na podnoszeniu pyłów zalegających
na jezdni podczas ruchu pojazdu.

SMOG
• Smog fotochemiczny (kalifornijski, letni):
– Składniki: mieszanina tlenków azotu, węglowodorów i
tlenku węgla + reakcje fotochemiczne = ozon, nadtlenki,
aldehydy i azotany nadtlenków acylowych
– Warunki tworzenia: mała wilgotność, silne
nasłonecznienie, wysoka temperatura, brak ruchu
powietrza
– Największy udział w tworzeniu smogu fotochemicznego
ma emisja z pojazdów oraz przemysłu chemicznego
– Udział motoryzacji polega głównie na emisji tlenków
azotu i węglowodorów.

Przepisy homologacyjne

Propozycje dla LEZ
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Limity emisji szkodliwych składników spalin dla silników
pojazdów ciężarowych w testach statycznych
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Normy dotyczące zadymienia spalin dla pojazdów z silnikiem ZS
Dla pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy:
przed 1 lipca 2008 roku
– współczynnik pochłaniania światła K < 2,5 m-1 – bez doładowania
– współczynnik pochłaniania światła K < 3,0 m-1 – z doładowaniem
Od 1 lipca 2008 roku:
– współczynnik pochłaniania światła K < 1,5 m-1 – wszystkie silniki ZS

Katalityczny reaktor utleniająco-redukujący (TWC)
Standardowe wyposażenie silników ZI zasilanych
benzyną i paliwami gazowymi - zmniejsza emisję CO, HC i NOx o ponad 90%

Struktura cząstki stałej PM
ze spalin silnikowych

Zagrożenia:
wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne ( np. benzo-a-piren)
oraz małe wymiary cząstek (nanocząstki) – głębokie wnikanie w organizm
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Rozkład wielkości i masy
cząstek stałych PM
w spalinach silnikowych

Schemat działania katalitycznego filtra cząstek stałych DPF
od Euro 5 – standardowe wyposażenie silników ZS

Reaktor Selektywnej Redukcji Katalitycznej (SCR) – w ponad 90%
zmniejsza emisję NOx z silników ZS
Od normy EURO V – standard w pojazdach o masie pow. 3,5 t
Od normy Euro 6 – w pojazdach osobowych i dostawczych

Przykładowe strony internetowe z instrukcją
lub ofertą usuwania filtrów cząstek stałych
https://vtech.pl/oferta/usuwanie-filtrow-fapdpf.html

https://car-soft.eu/elektronika-samochodowa/usuwanie-dpffap/
http://www.magazynauto.pl/porady/eksploatacja/silnik2870/news-usuniesz-filtr-dpf-nic-ci-nie-grozi,nId,643621
https://serwisdpf.pl/usuwanie-dpf-i-fap
https://www.olx.pl/oferta/usuwanie-filtrow-czastek-stalych-dpffap-poznan-juz-od-300zl-CID619-ID9tTyf.html#ebcf8414fa
http://centrumdpf.pl/uslugi/usuwanie-dpf/

Cytat z jednego z najbardziej popularnych
tygodników motoryzacyjnych w Polsce:
„Bez filtra, bez problemów –
Zobacz jak usunąć filtr cząstek stałych”
„Usuwanie filtra DPF - Fachowcy opracowali już metody
demontowania filtrów cząstek stałych z większości popularnych
modeli. Poza mechanicznym usunięciem filtra konieczna jest również
odpowiednia adaptacja elektroniki. Polega ona na wgraniu do
sterownika oprogramowania pochodzącego z wersji silnika, która
fabrycznie nie była wyposażona w filtr. Niestety, coraz więcej modeli
nie ma w ogóle wersji bez filtra. Wtedy pomóc może albo
zmodyfikowanie oryginalnego oprogramowania, albo montaż
emulatora, który generuje sygnały o ciśnieniu spalin takim, jakby filtr
znajdował się na swoim miejscu. Koszty modyfikacji to zwykle od
1500 do ok. 3 tys. złotych.”

„Bez filtra, bez problemów –
Zobacz jak usunąć filtr cząstek stałych”

„Jeśli modyfikacja oryginalnego oprogramowania jest niewykonalna, można wgrać inny
program przeznaczony do tej konkretnej wersji silnika.”

„Z filtra pozostaje tylko obudowa wraz z umieszczonym w niej
czujnikiem temperatury. Czujnik ten służy do monitorowania warunków pracy
silnika. Korpus filtra trafia z powrotem na swoje miejsce. Od spodu, nawet w razie
dokładniejszych oględzin auta, trudno dostrzec ślady modyfikacji.”

Cytat z jednego z ogłoszeń internetowych:
XXXXX Serwis został
sklasyfikowany na 5 miejscu z
ponad 30 tysięcy warsztatów w
ogólnopolskim rankingu
dobrymechanik.pl !
To potwierdza że jesteśmy w
ścisłej czołówce serwisów
samochodowych w Polsce,
oferujących profesjonalne usługi
w zakresie usuwania dpf.

Usuwanie Filtra DPF / FAP - Korzyści.
Istnieje wiele korzyści z usunięcia DPF z
pojazdu.
•Zwiększenie mocy silnika.
•Szybszą reakcję przepustnicy.
•Zmniejszenie zużycie paliwa.
•Wydłużenie żywotności silnika i podzespołów tj.
turbosprężarka.
Nasza usługa eliminuje wysokie koszty wymiany
tego podzespołu gdy przestanie on poprawnie
działać, nie wspominając o problemach i innych
kosztach napraw jakie są związane z
utrzymaniem filtra DPF w pojeździe.
Posiadamy profesjonalne narzędzia które
pozwalają nam na świadczenie kompleksowych
usług związanych z usuwaniem dpf w
samochodach najpopularniejszych marek.

Nasz Zespół
Nasz zespół tworzą osoby z wieloletnim doświadczeniem, kwalifikacjami i co najważniejsze z pasją do
zawodu który wykonują, te cechy sprawiają że nasi pracownicy wykonują swoją pracę z niebywałą
dbałością o szczegóły a wykonywane przez nas usługi są profesjonalne i na najwyższym poziomie. W
naszym serwisie samochodowym nie znajdziesz przypadkowych osób, ścisła selekcja oraz wymagający
proces rekrutacji gwarantuje to że nasz zespół tworzą wyłącznie wykwalifikowani specjaliści w swoich
dziedzinach, a usuwanie dpf pojazdów to dziedzina w której wyróżniamy się pod wieloma aspektami.

Dziękuję za uwagę
„Aglomeracje miejskie – wpływ transportu
miejskiego na jakość powietrza”
Warszawa, 30 stycznia 2019 r.

