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Čiastkové filtračné substráty obsahujúce SCR katalyzátory a systém y na čistenie
emisií a spôsoby čistenia výfukových plynov motora
Oblasť techniky
Predložený vynález s a týka katalytického prvku, spôsobov a systém ov na
čistenie typických plynných emisií dieselových motorov pred vypustením emisií do
ovzdušia. Tento systém zahŕňa čiastkový filter s účinnosťou filtrácie pevných častíc,
ktorá je v šeo b ecn e nižšia ako účinnosť stenového prietokového filtra.
Doterajší stav techniky
Výfukové plyny naftového motora predstavujú heterogénnu zm es, ktorá
obsahuje nielen plynné emisie, ako sú oxid uhoľnatý (CO), nespálené uhľovodíky a
oxidy dusíka („NOx“), ale aj kondenzovanú fázu (kvapaliny a tuhé látky), ktoré
predstavujú takzvané (pevné) častice. Výfukové systém y naftových motorov sú často
vybavené katalytickými kompozíciami a substrátmi, na ktorých sú tieto kompozície
um iestnené, aby premieňali niektoré alebo všetky tieto zložky výfukových plynov na
neškodné zložky. Výfukové systém y naftových motorov môžu napríklad obsahovať
jeden alebo viacero naftových oxidačných katalyzátorov, filter sadzí a katalyzátor na
redukciu NOx.
Oxidačné katalyzátory, ktoré obsahujú kovy platinovej skupiny, základné kovy
a ich kombinácie, sú znám e tým, že uľahčujú čistenie výfukových plynov naftových
motorov podporou konverzie uhľovodíkových plynných znečisťujúcich látok aj CO a
určitého podielu pevných častíc oxidáciou týchto znečisťujúcich látok na oxid uhličitý
a vodu. Takéto katalyzátory sú vo všeobecnosti obsiahnuté v jednotkách nazývaných
dieselové oxidačné katalyzátory („DOC“), ktoré s a umiestňujú vo výfukov dieselových
motorov na čistenie výfukových plynov pred vypustením do atmosféry. Oxidačné
katalyzátory obsahujúce kovy platinovej skupiny (ktoré sú väčšinou dispergované na
nosiči zo žiaruvzdorného oxidu) popri konverzii plynných uhľovodíkov, CO a pevných
častíc urýchľujú oxidáciu oxidu dusnatého (NO) na NO 2 .
Celkové em isie pevných častíc výfukových plynov dieselových motorov
pozostávajú z troch hlavných zložiek. Jednou zložkou je tuhá, suchá, pevná uhlíková
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frakcia alebo sad ze. Táto su ch á uhlíková hmota prispieva k viditeľným em isiám sad zí
bežne spojeným s výfukovými plynmi naftového motora. Druhou zložkou pevných
častíc je rozpustná organická frakcia („SOF“ - soluble organic fraction). R ozpustná
organická frakcia s a niekedy označuje ako prchavá organická frakcia („VOF“ volatile organic fraction), pričom táto terminológia s a bude používať v tomto texte.
VOF m ôže existovať vo výfukových plynoch dieselového motora vo forme pár alebo
ako aerosól (jemné kvapôčky kvapalného kondenzátu) v závislosti od teploty
výfukových

plynov

dieselového

motora.

Vo

všeobecnosti

je

prítomná

ako

kondenzované kvapaliny pri štandardnej teplote zachytávania tuhých častíc 52 0C v
zriedenom výfukovom plyne, ako to predpisuje štandardný m erací test, ako je
napríklad dočasný federálny postup USA pre skúšky motorov s vysokým výkonom.
Tieto kvapaliny pochádzajú z dvoch zdrojov: (1) m azací olej strhávaný zo stien
valcov motora vždy, keď s a piesty pohybujú hore a dole; a (2) nespálená alebo
čiastočne sp álen á motorová nafta.
Treťou zložkou pevných častíc je takzvaná sulfátová frakcia. Sulfátová frakcia
s a tvorí z malých m nožstiev sírnatých zložiek nachádzajúcich s a v nafte. Malé
podiely SO3 s a tvoria p očas spaľovania nafty, ktoré potom rýchlo reagujú s vodou vo
výfukových plynov za vzniku kyseliny sírovej. Kyselina sírová s a zachytáva ako
kondenzovaná fáza s pevnými časticam i ako aerosól alebo sa adsorbuje na iné
pevné častice, a tým prispieva k m ase celkových pevných častíc.
Jednou z technológií dodatočnej úpravy používaných na zníženie vysokého
obsahu pevných častíc je filter pevných častíc dieselového motora. Existuje mnoho
znám ych konštrukcií filtrov, ktoré sú účinné pri odstraňovaní pevných častíc z
výfukových plynov dieselového

motora, ako sú

napríklad voštinové stenové

prietokové filtre, filtre s navíjanými alebo stlačenými vláknami, peny s otvorenými
bunkami, sintrované kovové filtre atď. Najväčšej pozornosti sa však tešia keramické
stenové prietokové filtre o p ísan é ďalej. Tieto filtre sú schopné odstrániť z výfukových
plynov dieselových motorov vyše 90 % pevných častíc. Filter je fýzická konštrukcia
na odstraňovanie pevných častíc z výfukových plynov a akumulujúce s a častice
zvyšujú protitlak z filtra voči motoru. Akumulujúce s a častice s a preto musia
kontinuálne alebo pravidelne z filtra vypaľovať, aby s a udržal prijateľný protitlak.
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Amoniaková selektívna katalytická redukcia (SCR) je technológiou znižovania
obsahu NOx1 ktorá s a bude používať na splnenie prísnych em isných cieľov pre NOx v
dieselových motoroch a motoroch na chudobnú zm es. V amoniakovom SCR procese
reaguje NOx (definované ako sum a NO + NO2 ) s amoniakom (alebo s prekurzorom
amoniaku,

napríklad s

močovinou) za vzniku

molekulového dusíka

(N2 ) na

katalyzátore, ktorý väčšinou pozostáva zo základných kovov.
Dokumenty US 2006/0039843 A a EP 1 961 933 Al opisujú SCR katalyzátory,
ktoré môžu byť n a n esen é na substrátoch z kovovej peny s otvorenými bunkami.
Katalyzované stenové prietokové filtre obsahujúce katalyzátor, ktorý urýchľuje
SCR NOx, vykonávajú dve funkcie: odstraňovanie časticovej zložky výfukového plynu
a prem ena zložky NOx výfukového plynu na N2 . Stenové prietokové filtre potiahnuté
SCR materiálom, ktoré dokážu dosiahnuť ciele redukcie NOx, vyžadujú dostatočný
nános kompozície SCR katalyzátora na stenovom prietokovom filtri za obvyklých
priestorových

obm edzení

vo

vozidle.

P ostupná

strata

katalytickej

účinnosti

kompozícií, ku ktorej dochádza počas životnosti v dôsledku expozície určitým
škodlivým zložkám prúdu výfukových plynov alebo vysokým teplotám, zvyšuje
potrebu väčších nánosov kompozície SCR katalyzátora. Príprava potiahnutých
stenových prietokových filtrov s vyšším nasýtením katalyzátorom však m ôže viesť k
neprijateľne vysokému protitlaku vo výfukovom systém e. Zvýšenie protitlaku môže
mať nepriaznivý vplyv na palivovú účinnosť.
Ďalším aspektom , ktorý je potrebné zvážiť pri nan ášan í povlakov na stenový
prietokový filter, je výber príslušnej kompozície SCR katalyzátora. Po prvé,
kompozícia katalyzátora musí byť tepelne trvanlivá, aby udržala svoju SCR
katalytickú aktivitu aj po dlhšom vystavení vyšším teplotám, ktoré sú charakteristické
pre regeneráciu filtra. Napríklad spaľovanie sadzovej frakcie pevných častíc často
vedie k teplotám nad 700 0C a vyšším. Takéto teploty znižujú katalytickú účinnosť
mnohých bežne používaných kompozícií SCR katalyzátorov, ako sú napríklad
zm esn é oxidy vanádia a titánu. Po druhé, kompozície SCR katalyzátorov majú
výhodne dostatočne široký rozsah prevádzkových teplôt, aby s a mohli prispôsobiť
variabilným teplotným rozmedziam, v ktorých vozidlo funguje. Teploty pod 300 0C sa
zvyčajne vyskytujú napríklad v podmienkach nízkeho zaťaženia alebo pri štarte.
Kompozície SCR katalyzátorov sú s výhodou schopné katalyzovať redukciu NOx
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zložky výfukového plynu, aby s a dosiahli ciele redukcie NOx, dokonca aj pri nižších
teplotách výfukových plynov, najmä ak je SCR katalyzátor um iestnený na filtračnom
substráte, ako je napríklad stenový prietokový filter. V šeobecne by SCR katalyzátor
mal mať vysokú špecifickú aktivitu spojenú s vysokou hydrotermálnou stabilitou.
Boli navrhnuté stenové prietokové filtre obsahujúce SCR katalyzátory a
techniky nan ášan ia povlakov, ktoré umožňujú vyššie nánosy SCR katalyzátora na
stenovom prietokovom filtri, ktoré však pritom stále umožňujú filtru zachovať si
prietokové charakteristiky, ktorými sa dosahujú prijateľné protitlaky. Napriek takýmto
navrhovaným stenovým prietokovým filtrom a technikám n anášania povlakov s
vyššími

nánosmi SCR

katalyzátorov by bolo žiaduce

poskytnúť alternatívne

katalyzované filtre a systém y, ktoré umožňujú riadenie protitlaku a katalytickej
funkcie SCR katalyzátora. Okrem toho by bolo žiaduce poskytnúť katalytické prvky,
systém y a metódy, ktoré využívajú časticové filtre potiahnuté SCR katalyzátorom pri
nánose, pri ktorom s a tiež dosiahne dostatočná konverzia NOx pri nižšej teplote, keď
prúd výfukového plynu prechádza filtrom, a tiež vykazujúce žiaduce charakteristiky
hydroterm álneho starnutia.
P odstata vynálezu
Podľa jedného aspektu vynálezu s a filtre s čiastkovou účinnosťou využívajú v
systém och a spôsoboch zm ierňovania emisií z dieselových motorov a na čistenie
prúdu výfukových plynov motora obsahujúcich NOx a pevné častice. Dodržiavanie
sm erníc o em isiách, napríklad EÚ lil a EÚ IV, nem usí vyžadovať vysokoúčinný filter a
v systém och, ktoré nevyžadujú vysokú účinnosť filtrácie, m ôže byť využitý filter s
čiastočnou účinnosťou. „Čiastkový filter“ alebo „filter s čiastočnou účinnosťou“ v tu
používanom význam e označuje filter s filtračnou účinnosťou v rozmedzí od približne
30 % do približne 60 % hmotnostných.
Okrem toho použitie filtrov sadzí s čiastočnou účinnosťou (alebo „čiastkových
filtrov“) v aplikáciách na výfukové plyny dieselových motorov prináša ďalšiu flexibilitu
konštrukcie systém u na čistenie výfukových plynov. Napríklad vzhľadom na to, že
zachytávanie sad zí v čiastkovom filtri s a uskutočňuje pri nižšej rýchlosti ako pri
vysokoúčinnom filtri, č a s medzi potrebnými regeneráciam i je dlhší, čím s a znižuje
spotreba

paliva spojená so

zvyšovaním

teploty výfukových

plynov, aby sa
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zabezpečilo úplné spálenie sadzí, a znižuje s a tepelné zaťaženie filtračných
materiálov. Niektoré konštrukcie čiastkových filtrov tiež umožňujú výrobu z kovov,
čím s a zvyšuje odolnosť filtra voči tepelným šokom a mechanickým otrasom . To
umožňuje umiestniť filter bližšie k motoru, kde sú vibračné a tlakové pulzujúce sily
oveľa vyššie. Navyše konštrukcie čiastkových filtrov nemajú žiadne slepé alebo
uzavreté kanály, a preto je oveľa menej pravdepodobné, že budú zhromažďovať
žiaruvzdorné anorganické vedľajšie produkty spaľovania sadzí, konkrétne popol,
ktorý sa hromadí vo vysokoúčinných filtroch. Hromadenie popola vo vysokoúčinných
filtroch prispieva k zvýšeném u protitlaku výfukového systém u a následnej nižšej
účinnosti motora. Preto zabránenie hromadeniu popola pomocou čiastočných filtrov
priamo prispieva k vyššej účinnosti motora a nižšej spotrebe paliva. Vzhľadom na
tieto koncepčné úvahy je jasné, ž e v aplikáciách, v ktorých možno splniť predpisy o
em isiách pevných častíc pomocou čiastkového filtra, existuje zrejm á motivácia na
jeho využitie.
Podľa niektorých uskutočnení vynálezu je filtrom pevných častíc čiastkový
filter, ktorý odstraňuje najmenej 30 až 60 % pevných častíc v prúde plynu. Filter
pevných častíc m ôže tiež mať poréznosť v rozmedzí 50 % až 95 %. Filter pevných
častíc zah ŕň a kovovú penu, ktorá má štruktúru s otvorenými bunkami alebo sieťovitú
štruktúru substrátu a póry a nosné časti poskytujúce steny buniek.
Filter pevných častíc má nános katalyzátora v rozm edzí 6,1 g/l až 213,5 g/l
alebo výhodnejšie v rozm edzí od približne 30,5 g/l do 122 g/l. V jednom alebo
viacerých uskutočneniach je SCR katalyzátor um iestnený pozdĺž axiálnej dĺžky filtra
pevných častíc. V určitých uskutočneniach je SCR katalyzátor um iestnený na časti
alebo zóne axiálnej dĺžky filtra pevných častíc, ktorá m ôže zaberať alebo prechádzať
menej ako celou axiálnou dĺžkou filtra pevných častíc.
Podľa iných uskutočnení vynálezu je zloženie prúdu plynov, ktoré s a majú
čistiť systém om , približne 500 ppm NO, 500 ppm NH3 a 5 % vody vo vzduchu. SCR
katalyzátorom použitým v takýchto uskutočneniach môže byť akýkolVek materiál,
ktorý zabezpečuje účinnú prem enu NOx na úrovni najmenej 10 % pri teplote 250 0C a
priestorovej rýchlosti približne 40 000 Ir1 s pomerom NOx k NH3 1. Niektoré
uskutočnenia systém u dosahujú minimálnu cieľovú systém ovú prem enu NOx viac
než približne 30 % a maximálne cieľové percentuálne zvýšenie systém ového
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protitlaku približne 25 % v porovnaní s totožným systém om s rovnakým filtrom bez
povlaku. V konkrétnom uskutočnení je cieľová systém ová prem ena NOx v priebehu
testovacieho cyklu približne 60 % a maximálne cieľové zvýšenie protitlaku na filtri je
približne 25 % v porovnaní s totožným systém om s rovnakým filtrom bez povlaku.
V rôznych uskutočneniach vynálezu môže SCR katalyzátor zahŕňať zeolit,
ktorý má CHA štruktúru, napríklad Cu CHA štruktúru. SCR katalyzátor v jednom
alebo viacerých uskutočneniach môže obsahovať zm iešaný oxid V2 O 5 , W O 3 a TÍO2
a/alebo m ôže obsahovať zeolit dopovaný železom. V alternatívnych uskutočneniach
m ôže SCR katalyzátor obsahovať molekulové sito, ktoré môže obsahovať Cu, Fe,
Mn, Co, Ag a ich kombinácie.
V systém e m ôže byť viacero SCR katalyzátorov um iestnených na rôznych
m iestach, pričom katalyzátory môžu byť rovnaké alebo rôzne. Ak sú dva katalyzátory
rôzne, prvý SC R katalyzátor m ôže byť určený na prem enu NOx pri vyšších teplotách
prúdu výfukových plynov a druhý SCR katalyzátor m ôže byť určený na prem enu NOx
pri nižších teplotách prúdu výfukových plynov.
Systém y obsahujúce filter pevných častíc s SCR katalyzátorom

môžu

obsahovať aj jeden alebo viacero ďalších substrátov, ktoré môžu obsahovať SCR
alebo oxidačné katalyzátory. SCR katalyzátory použité s takýmito ďalšími substrátm i
môžu byť rovnaké alebo iné ako SCR katalyzátor použitý vo filtri pevných častíc. V
jednom alebo viacerých uskutočneniach môže byť oxidačný katalyzátor um iestnený
pred filtrom pevných častíc. V konkrétnejšom uskutočnení systém u môže byť filter
pevných častíc um iestnený v blízkosti motora tak, že medzi filtrom pevných častíc a
motorom nebude žiadny doplnkový SCR katalyzátor. Systém môže obsahovať aj
filter pevných častíc a prietokový substrát um iestnený za filtrom pevných častíc a
m ôže prípadne obsahovať aj oxidačný katalyzátor um iestnený pred filtrom pevných
častíc. V takýchto systém och môže prietokový substrát obsahovať SCR katalyzátor
účinný na prem enu NOx a systém m ôže mať prem enu NOx v rozm edzí približne 50 %
až 100% . V konkrétnejšom uskutočnení je prem ena NOx filtrom pevných častíc v
rozm edzí približne 10 % až 90 % celkovej systém ovej prem eny NOx.
Jed n o alebo viacero uskutočnení tu opísaných systém ov slúži na vytvorenie
počiatočnej, priebežnej a konečnej koncentrácie NOx v prúde výfukových plynov. V
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takýchto uskutočneniach systém vytvára priebežnú koncentráciu NOx po tom, ako
prúd výfukových plynov prejde filtrom pevných častíc, a konečnú koncentráciu NOx
po tom, ako prúd výfukových plynov prejde cez druhý substrát. V takýchto systém och
systém ová prem ena NOx na základe počiatočnej koncentrácie NOx a konečnej
koncentrácie NOx a zvýšenie systém ového protitlaku leží v prevádzkovom intervale
na základe minimálnej cieľovej systém ovej prem eny NOx a minimálneho cieľového
zvýšenia systém ového protitlaku. V jednom alebo viacerých uskutočneniach je
cieľová systém ová prem ena NOx viac než 50 % a maximálne cieľové percentuálne
zvýšenie systém ového protitlaku je približne 25 % v porovnaní s totožným systém om
obsahujúcim rovnaký filter bez povlaku.
Vynález ďalej zah ŕň a sp ô sob čistenia prúdu výfukových plynov motora, ktoré
majú určitú koncentráciu NOx, systém ový protitlak a systém ovú prem enu NOx.
Takéto spôsoby sú účinné na prem enu NOx a zahŕňajú definovanie prevádzkového
intervalu systém u výfukových plynov založeného na minimálnej cieľovej systém ovej
prem ene NOx a maximálnom cieľovom percentuálnom zvýšení protitlaku systém u,
prechod prúdu plynov cez filter pevných častíc um iestnený za motorom, vstrekovanie
redukčného činidla, napríklad amoniaku alebo prekurzora amoniaku, do prúdu plynu
pred filtrom pevných častíc a vedenie prúdu plynov cez druhý substrát s nánosom
druhého SCR katalyzátora um iestnený za filtrom pevných častíc, pričom systém ová
prem ena NOx a systém ový protitlak sú v prevádzkovom intervale. Prúd plynov
vychádzajúci zo systém u na čistenie emisií má konečnú koncentráciu NOx. V jednom
alebo viacerých uskutočneniach je systém ová prem ena NOx v rozm edzí približne
50 % a ž 100 %. P rem ena filtra pevných častíc použitých v jednom alebo viacerých
uskutočneniach tu opísaných spôsobov je

v rozm edzí približne 1 0 % až 9 0 %

systém ovej prem eny NOx.
V konkrétnejšom uskutočnení prúd plynov prechádza cez filter pevných častíc,
ktorý má účinnosť filtrácie pevných častíc v rozmedzí približne 30 % až 60 %
hmotnostných a je um iestnený za motorom. V niektorých uskutočneniach tohto
spôsobu je filtrom pevných častíc filter na báze kovovej peny, ktorý má poréznosť v
rozm edzí 60 % až 95 %. Filter pevných častíc s nánosom SCR katalyzátora má
nános katalyzátora účinný na prem enu NOx v rozm edzí približne 6,1 g/l až 213,5 g/l.
V alternatívnom uskutočnení m á SCR katalyzátor nános v rozm edzí približne 30,5 g/l
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až 122 g/l. SCR katalyzátor m ôže byť um iestnený na filtračnom substráte od 10 do
100 % jeho dĺžky.
V jednom alebo viacerých uskutočneniach tohto spôsobu je percentuálne
zvýšenie systém ového protitlaku založené na porovnaní systém ového protitlaku
spojeného s filtrom bez nánosu katalyzátora so systém om s filtrom s nánosom
katalyzátora m eraného ako priemer hodnôt prietoku za studená pri priestorovej
rýchlosti v rozm edzí približne 20 000 Ir1 a 120 000 Ir1. V jednom alebo viacerých
uskutočneniach tento spôsob nezahŕňa dodatočný SCR katalyzátor um iestnený
medzi motorom a filtrom pevných častíc. V konkrétnejšom uskutočnení má druhý
substrát nános druhého SCR katalyzátora um iestneného za filtrom pevných častíc
účinného na prem enu NOx.
Podľa iných uskutočnení tohto spôsobu je minimálna cieľová systém ová
prem ena NOx viac než približne 30 % a maximálne cieľové percentuálne zvýšenie
systém ového protitlaku je približne 25 % v porovnaní s totožným systém om s
rovnakým filtrom bez povlaku. V konkrétnom uskutočnení je cieľová systém ová
prem ena NOx v priebehu testovacieho cyklu približne 50 % a maximálne cieľové
zvýšenie protitlaku na filtri je približne 25 % v porovnaní s totožným systém om s
rovnakým filtrom bez povlaku.
V predchádzajúcom texte sú pom erne v šeo b ecn e opísané niektoré znaky a
technické výhody tohto vynálezu.
Prehľad obrázkov na výkresoch
Aby bolo možné podrobne pochopiť vyššie uvedené znaky tohto vynálezu,
podrobnejšiu predstavu o vynáleze, ktorý je stručne zhrnutý vyššie, možno získať s
odkazom na uskutočnenia, z ktorých niektoré sú znázornené na priložených
výkresoch. J e však potrebné poznam enať, že pripojené výkresy znázorňujú len
typické uskutočnenia tohto vynálezu, a preto s a nemajú považovať za obm edzujúce
jeho rozsah, pretože vynález s a môže vzťahovať aj na iné rovnako účinné
uskutočnenia.
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Obrázok 1A je schem atické znázornenie jedného uskutočnenia systém u na
čistenie emisií podľa predloženého vynálezu.
O brázok 1B je schem atické znázornenie ďalšieho uskutočnenia systém u na
čistenie emisií podľa predloženého vynálezu.
Obrázok 2 je zv äčšen é čiastočné perspektívne zobrazenie filtra pevných
častíc nie podľa predloženého vynálezu.
Obrázok 3 je perspektívne zobrazenie ďalšieho filtra pevných častíc nie podľa
predloženého vynálezu.
Obrázok 4 je zobrazenie filtra pevných častíc použitého v systém e na čistenie
emisií podľa predloženého vynálezu.
Podrobný opis
Poskytujú s a katalytické prvky, systém y a spôsoby vrátane filtra s čiastočnou
účinnosťou, ktorý sú č a sn e odstraňuje pevné častice, NOx a iné plynné zložky
výfukových

plynov dieselového

motora.

Systém

na

čistenie

emisií využíva

integrovaný filter na sa d z e a SCR katalyzátor na výrazné zníženie hmotnosti a
objemu

potrebného

kompozícií

použitých

na

em isný systém .

v systém e

sa

Navyše vďaka výberu

poskytuje

účinné

katalytických

znižovanie

množstva

znečisťujúcich látok v prúdoch výfukových plynov s rôznymi teplotami. Tento aspekt
je výhodný pre prevádzku vozidiel s dieselovými motormi pri rôznom zaťažení a
rýchlostiach

vozidla,

ktoré

význam ne

ovplyvňujú

teploty

výfukových

plynov

emitovaných z motorov týchto vozidiel.
Integrácia funkcií redukcie NOx a odstraňovania pevných častíc do jediného
katalytického prvku s a dosahuje použitím čiastkového filtračného substrátu s
povlakom kompozície SCR katalyzátora. Dosiahnutie praktických úrovní kompozície
SCR katalyzátora na stenovom prietokovom substráte je dôležité na poskytnutie
dostatočnej katalytickej aktivity na dosiahnutie požadovaných úrovní redukcie NOx a
na zníženie spaľovacej teploty frakcie sadzí zachytenej na filtri. Dosiahnutie
adekvátnych hladín kompozícií SCR katalyzátora na filtri sadzí je tiež dôležité na
zab ezp ečen ie adekvátnej trvanlivosti katalyzátora. Pri dlhodobom používaní systém u
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na čistenie emisií sú katalyzátory vždy vystavené rôznym hladinám katalyzátorových
jedov, ktoré môžu vznikať rozkladom m azacích olejov alebo môžu pochádzať z
nečistôt v motorovej nafte. Príklady takýchto katalyzátorových jedov zahŕňajú fosfor,
zinok, alkalické kovy a kovy alkalických zemín. Na katalyzátorové substráty s a preto
väčšinou nanášajú vyššie hladiny katalytických kompozícií, aby sa prekonala
nevyhnutná strata katalytickej aktivity.
Jed n o uskutočnenie systém u čistenia emisií podľa vynálezu je schem aticky
znázornené na obrázku 1A. Ako vidno, prúd výfukových plynov obsahujúci plynné
znečisťujúce látky (vrátane nespálených uhľovodíkov, oxidu uhoľnatého a NOx) a
pevných častíc z motora 15 s a privádza do systém u. Vo forme aerosólu cez dýzu
(neznázornená) s a do prúdu výfukových plynov vstrekuje redukčné činidlo, napríklad
uhľovodíky, am oniak alebo akýkoľvek prekurzor amoniaku (napríklad močovina)
alebo akýkolVek iný materiál vykazujúci dostatočne vysoký redukčný potenciál na
uľahčenie SCR reakcie. Ako prekurzor amoniaku môže slúžiť vodný roztok močoviny
znázornený na jednom potrubí .18, ktorý možno miešať so vzduchom z ďalšieho
potrubia .19 v zm iešavacej stanici 16. Ventil 14 možno použiť na m eranie presných
m nožstiev vodného roztoku močoviny, ktorý s a konvertuje v prúde výfukových plynov
na amoniak. Prúd výfukových plynov s pridaným redukčným činidlom sa vedie do
filtra pevných častíc 12, ktorý obsahuje prvý katalyzátor. Pri prechode cez filter
pevných častíc 12 s a zložka NOx prem ieňa selektívnou katalytickou redukciou NOx
amoniakom na dusík. Medzi motorom 15 a filtrom pevných častíc 12 nie je
um iestnený žiadny doplnkový SCR katalyzátor.
Filter pevných

častíc

12 tiež odstraňuje

časť (približne 30 až

60 %

hmotnostných) pevných častíc vrátane frakcie sad zí a VOF. P evné častice zachytené
na filtri pevných častíc 12 s a spaľujú pri regenerácii filtra, ktorú tiež napom áha
prítomnosť prvého SCR katalyzátora. Teplota, pri ktorej s a spáli frakcia sadzí
pevných častíc, s a znižuje prítomnosťou kompozície katalyzátora um iestnenej na filtri
pevných častíc 12.
Po opustení filtra pevných častíc 12 prúd výfukových plynov prechádza cez
substrát 13 obsahujúci druhý SCR katalyzátor. Substrátom 13 m ôže byť prietokový
substrát a je um iestnený za filtrom pevných častíc 12. Prúd plynov opúšťajúci motor
15 obsahuje počiatočnú koncentráciu NOx na mieste 3 pred vstupom do filtra
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pevných častíc 12, strednú koncentráciu NOx na mieste 5 medzi filtrom pevných
častíc 12 a následným substrátom .13 a konečnú koncentráciu NOx na m ieste 7 po
prechode cez prietokový substrát 13. Systém ová prem ena NOx dosahovaná v prúde
výfukových plynov na základe počiatočnej koncentrácie NOx a konečnej koncentrácie
NOx je vyššia než približne 50 %. P rem ena NOx filtrom pevných častíc 12 je v
rozm edzí približne 1 0 % až približne 9 0 % systém ovej prem eny NOx meranej
integrálne v priebehu cyklu testovacej jazdy (opis cyklov testovacích jázd je k
dispozícii na http://www.epa.qov/nvfel/testinq/dvnamometer.htm). Prechodom cez tu
opísaný systém čistenia emisií spôsobuje prúd plynov zvýšenie protitlaku systém u o
menej ako 25 %. Zvýšenie protitlaku systém u s a určuje v porovnaní so zvýšením
protitlaku v dôsledku prechodu prúdu plynu cez filter bez povlaku. Protitlak systém u
s a meria na základe priemeru hodnôt prietoku za studená pri určitej priestorovej
rýchlosti, čo s a rovná volumetrickému prietoku prúdu plynu deleném u objemom
systém u, na úrovni 20 OOO Ir1 a 120 000 Ir1.
Systém čistenia emisií podľa predloženého vynálezu umožňuje prevádzku v
intervale definovanom

minimálnou cieľovou systém ovou koncentráciou NOx a

maximálnym cieľovým percentuálnym zvýšením systém ového protitlaku. Tento
prevádzkový interval poskytuje rozmedzie, v ktorom možno realizovať vysokú
prem enu NOx bez spôsobenia nadm erného a veľmi nežiaduceho zvýšenia protitlaku.
V jednom uskutočnení je minimálna cieľová systém ová prem ena NOx v priebehu
testovacieho cyklu približne 50 % a maximálne cieľové percentuálne zvýšenie
systém ového protitlaku cez čiastkový filter bez povlaku je približne 25 %. J e zrejmé,
že možno stanoviť aj iné minimálne cieľové systém ové koncentrácie NOx a
maximálne cieľové percentuálne zvýšenia systém ového protitlaku.
Vhodné kompozície SCR katalyzátorov na použitie v systém e sú schopné
účinne katalyzovať redukciu zložky NOx pri teplotách pod 600 0C, aby sa dali čistiť
adekvátne hladiny NOx aj za podmienok nízkej záťaže, ktoré sú väčšinou spojené s
nižšími teplotami výfukových plynov. Katalyzátor je s výhodou schopný premeniť
najmenej 50 % zložky NOx na N2 v závislosti od m nožstva redukčného činidla
pridávaného do systém u. Okrem toho kompozície SCR katalyzátorov na použitie v
systém e sú tiež ideálne schopné pom áhať pri regenerácii filtra znižovaním teploty, pri
ktorej s a spaľuje sad zo v á frakcia pevných častíc. Ďalším žiaducim atribútom
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kompozície je, že má schopnosť katalyzovať reakciu O 2 s akýmkoľvek nadbytkom
NH3 oproti N2 a H2 O, takže NH3 s a

neemituje do atmosféry. V niektorých

uskutočneniach systém u m ôže prvý SCR katalyzátor a/alebo druhý SCR katalyzátor
obsahovať zeolit, ktorý má štruktúru Cu CHA, zm iešaný oxid V2 O 5 , W O 3 a TÍO2 alebo
zeolit dopovaný železom . V jednom alebo viacerých uskutočneniach SC R katalyzátor
obsahuje molekulové sito, ktoré m ôže obsahovať promótor ako Cu, Fe, Mn, Co, Ag a
kombinácie týchto materiálov.
V jednom alebo viacerých uskutočneniach s a môže použiť viac ako jeden
SCR katalyzátor. Zloženia SCR katalyzátorov môžu byť totožné alebo rôzne. Ak sú
rôzne, jeden SC R katalyzátor m ôže byť určený na prem enu NOx pri vyšších teplotách
prúdu výfukových plynov a druhý SC R katalyzátor m ôže byť určený na prem enu NOx
pri nižších teplotách prúdu výfukových plynov. Napríklad jeden SCR katalyzátor
m ôže obsahovať zeolit so štruktúrou CHA a druhý SCR katalyzátor môže obsahovať
zm iešaný oxid V2 O 5 , WO 3 a TÍO2 . V konkrétnom uskutočnení jeden SCR katalyzátor
m ôže obsahovať zeolit dopovaný železom a druhý SC R katalyzátor m ôže obsahovať
zm iešaný oxid V2 O 5 , W O 3 a TÍO2 . V konkrétnejšom uskutočnení jeden SCR
katalyzátor m ôže obsahovať zeolit dopovaný železom a druhý SCR katalyzátor
obsahuje zeolit so štruktúrou CHA.
Vhodné kompozície SCR katalyzátorov použité v systém e podľa vynálezu
majú tiež termálnu odolnosť voči teplotám vyšším ako 650 0C. Takéto vysoké teploty
s a často vyskytujú počas regenerácie filtrov pevných častíc. Kompozície SCR
katalyzátorov by tiež mali odolávať pri expozícii zlúčeninám síry, ktoré s a často
nachádzajú vo výfukových plynoch dieselových motorov. Prvý SCR katalyzátor je
vybraný tak, aby poskytoval systém ovú prem enu NOx najmenej približne 1 0 % pri
250 0C a priestorovej rýchlosti približne 40 000 Ir1. Prvý SCR katalyzátor je s
výhodou vybraný tak, aby za tých istých podmienok poskytoval systém ovú prem enu
NOx najmenej približne 50 %.
Vhodné kompozície SCR katalyzátorov sú o písané napríklad v patentoch USA
č. 4,961,917 (patent '917) a 5,516,497. Kompozície opísané v patente '917 zahŕňajú
jeden

alebo

obidva

prvky skupiny,

ktorú tvorí železo

a

m edený

promótor

nachádzajúci s a v zeolite v m nožstve od približne 0,1 do 30 % hmotnostných,
výhodne od približne 1 do 5 % hmotnostných, z celkovej hmotnosti promótora plus
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zeolitu. Popri svojej schopnosti katalyzovať redukciu NOx pomocou NH3 na N2 môžu
tiež op ísan é kompozície urýchľovať oxidáciu nadbytku NH3 pomocou O 2 , najm ä pre
kompozície s vyššími koncentráciami promótorov.
Zeolity a molekulové sitá používané v takýchto kompozíciách sú odolné voči
otrave sírou, zachovávajú si vysokú úroveň aktivity pre proces SCR a sú schopné
oxidácie nadbytku am oniaku kyslíkom. Tieto zeolity majú dostatočne veľkú veľkosť
pórov na um ožnenie adekvátneho pohybu molekúl reaktantov NO a NH3 do systém u
pórov a produktových molekúl N2 a H2 O zo systém u pórov za prítomnosti molekúl
oxidov síry pochádzajúcich z krátkodobej otravy sírou a/alebo nánosov sulfátov
pochádzajúcich z dlhodobej otravy sírou. Systém pórov vhodnej veľkosti je vo
všetkých troch krystalografických rozmeroch navzájom prepojený. Ako je všeobecne
znám e odborníkom v odbore zeolitov, kryštalická štruktúra zeolitov vykazuje
komplexnú štruktúru pórov, ktorá má viac alebo menej pravidelne sa opakujúce
spojenia, priesečníky a podobne. Póry, ktoré majú určitú charakteristiku, ako je daný
rozmerový priemer alebo prierezová konfigurácia, s a označujú ako jednorozm erné,
ak s a tieto póry nepretínajú s inými podobnými pórmi. Ak sa póry pretínajú s inými
podobnými pórmi iba v určitej rovine, póry s touto vlastnosťou s a označujú ako
prepojené v dvoch (krystalografických) rozmeroch. Ak s a póry pretínajú s inými
podobnými pórmi ležiacimi v rovnakej rovine aj v iných rovinách, takéto póry sa
označujú ako prepojené v troch rozmeroch, teda ako „trojrozmerné“. Podľa jedného
alebo viacerých uskutočnení zeolitmi, ktoré sú vysoko rezistentné voči otravám
síranmi a poskytujú dobrú aktivitu pre SCR proces a oxidáciu amoniaku kyslíkom a
ktoré si zachovávajú dobrú aktivitu aj pri vysokých teplotách, hydrotermálnych
podm ienkach a sulfátových jedoch, sú zeolity, ktoré majú póry s priemerom najmenej
približne 7

A a sú prepojené v troch rozmeroch. Bez toho, aby sm e s a chceli viazať

akoukoľvek konkrétnou teóriou, predpokladám e, že prepojenie pórov s priemerom
najmenej 7

A v troch rozm eroch zabezpečuje dobrú mobilitu molekúl síranov v celej

zeolitovej štruktúre, a tým umožňuje molekulám síranov uvoľňovať s a z katalyzátora,
čím s a uvoľňujú veľké počty dostupných adsorpčných m iest pre molekuly reaktantov
NOx a NH3 a molekuly reaktantov NH3 a O2 . Na použitie pri uplatňovaní tohto
vynálezu

sú

vhodné

akékoľvek

zeolity

spĺňajúce

vyššie

uvedené

kritériá.

Konkrétnymi zeolitmi, ktoré spĺňajú tieto kritériá, sú USY, Beta a ZSM-20. Aj iné
molekulové sitá môžu spĺňať vyššie uvedené kritériá.
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Pri n an esen í na substráty filtrov pevných častíc s a takéto kompozície SCR
katalyzátorov nanášajú v koncentráciách vyšších ako približne 6,1 g/l a nižších ako
približne 213,5 g/l, aby s a zabezpečilo, že s a dosiahnu požadované úrovne redukcie
NOx a odstraňovania pevných častíc a aby s a zabezpečila adekvátna trvanlivosť
katalyzátora pri dlhodobom používaní.
V alternatívnom uskutočnení systém u čistenia emisií podľa obrázku 1B sa
oxidačný katalyzátor 1_1 n achádza pred filtrom pevných častíc 12. Na obrázku 1B
prúd plynov opúšťajúci motor 15 obsahuje prvú koncentráciu NOx na mieste 2 pred
vstupom do oxidačného katalyzátora 11_, druhú koncentráciu NOx na m ieste 4 medzi
oxidačným katalyzátorom 1± a filtrom pevných častíc 12, tretiu koncentráciu NOx na
m ieste 6 po prechode cez filter pevných častíc 12 a vstupe do následného substrátu
13 a konečnú koncentráciu NOx na mieste 8 po prechode cez následný substrát 13.
Na oxidačnom katalyzátore 11_ s a prevažne spália nespálené plynné a
neprchavé uhľovodíky (teda VOF) a oxid uhoľnatý za vzniku oxidu uhličitého a vody.
O dstránenie podstatných podielov VOF pomocou oxidačného katalyzátora najmä
pom áha predchádzať priveľkému zanášaniu filtra pevných častíc 12 pevnými
časticam i (teda jeho upchávaniu), pričom tento filter s a nachádza ďalej v systém e.
Okrem toho s a na oxidačnom katalyzátore oxiduje podstatný podiel NO zložky NOx
na

NO 2 . Zvýšený

podiel

NO 2 v

NOx v dôsledku

katalytického

pôsobenia

predradeného oxidačného katalyzátora uľahčuje znižovanie obsahu NOx v porovnaní
s prúdmi výfukových plynov obsahujúcimi m enšie podiely NO 2 v zložke NOx.
Oxidačný katalyzátor 1_1 môže byť vytvorený z akejkoľvek kompozície, ktorá
zabezpečuje účinné spaľovanie nespálených plynných a neprchavých uhľovodíkov
(teda VOF) a oxidu uhoľnatého. Okrem toho by mal byť oxidačný katalyzátor účinný
na prem enu podstatného podielu NO zložky NOx na NO2 . Pojem „podstatná prem ena
NO zložky NOx na NO 2 “ v tu používanom význam e znam en á prem enu NO a NO 2 na
N2 v jazdnom cykle v rozsahu najmenej približne 5 % alebo najmenej približne 10 %
alebo najmenej približne 20 % a najmä najmenej približne 30 % a s najväčšou
výhodou

najmenej

približne

60 %

a

viac.

Katalytické

kompozície

s

týmito

vlastnosťami sú v danom odbore znám e a zahŕňajú kompozície na báze kovov
platinovej skupiny a základných kovov. Katalytické kompozície môžu byť n an esen é
na voštinové prietokové monolitné substráty vytvorené zo žiaruvzdorných kovových
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alebo

keramických

(napríklad

kordieritových)

materiálov.

Alternatívne

možno

oxidačné katalyzátory tvoriť na kovových alebo keramických penových substrátoch,
ktoré sú v danom odbore znám e. Tieto oxidačné katalyzátory vďaka substrátu, na
ktorý sú n a n esen é (napríklad keramická pena s otvorenými bunkami), a/alebo vďaka
svojej

prirodzenej

oxidačnej

katalytickej

aktivite

poskytujú

určitú

úroveň

odstraňovania pevných častíc. Oxidačný katalyzátor s výhodou odstraňuje časť
pevných častíc z prúdu výfukových plynov pred filtrom, keďže zníženie m nožstva
pevných častíc na filtri potenciálne predlžuje čas do nútenej regenerácie.
Jed n a výhodná kompozícia oxidačného katalyzátora, ktorú možno použiť v
systém e na čistenie emisií, obsahuje zložku platinovej skupiny (napríklad platinovú,
paládiovú alebo ródiovú zložku) dispergovanú na nosiči zo žiaruvzdorného oxidu s
veľkou plochou (napríklad gama-oxid hlinitý), ktorý s a kombinuje so zeolitovou
zložkou (výhodne s beta zeolitom). Výhodnou zložkou z kovov platinovej skupiny je
platina. Keď je kompozícia um iestnená na substráte zo žiaruvzdorného oxidu,
napríklad na prietokovom voštinovom substráte, koncentrácia platiny je väčšinou od
približne 0,35 g/l do 4,24 g/l.
Kompozície na b áze kovu z platinovej skupiny vhodné na použitie pri výrobe
oxidačného katalyzátora sú op ísané aj v patente USA č. 5,100,632 (patent '632).
P atent '632 opisuje kompozície, v ktorých je zm es platiny, paládia, rodia a ruténia a
oxidu kovu alkalických zemín, ako je oxid horečnatý, oxid vápenatý, oxid strontnatý
alebo oxid bárnatý, s atómovým pomerom medzi kovom platinovej skupiny a kovom
alkalických zem ín približne 1 : 250 až približne 1 : 1 a s výhodou približne 1 : 60 až
približne 1 : 6.
Katalytické kompozície vhodné na oxidačný katalyzátor možno vyrábať aj
použitím základných kovov ako katalytických činidiel. Napríklad patent USA č.
5,491,120 opisuje kompozície oxidačných katalyzátorov, ktoré zahŕňajú katalytický
materiál s povrchom BET najmenej približne 10 m2/g a pozostávajú prakticky z
objemovej zložky druhého kovového oxidu, ktorým m ôže byť jeden alebo viaceré zo
skupiny, ktorú tvorí oxid titaničitý, oxid zirkoničitý, tuhý roztok oxidu ceričitého a oxidu
zirkoničitého, oxid kremičitý, oxid hlinitý s oxidom kremičitým and alfa-oxid hlinitý.
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Vhodné sú aj kompozície katalyzátorov o písané v patente USA č. 5,462,907
(patent '907). P atent ’907 uvádza kompozície, ktoré obsahujú katalytický materiál
obsahujúci oxid ceričitý a oxid hlinitý, z ktorých každý má povrchovú aspoň približne
10 m2/g, napríklad oxid ceričitý a aktivovaný oxid hlinitý v hmotnostnom pom ere od
približne 1,5 : 1 do približne 1 : 1,5. V kompozíciách opísaných v patente ’907 môže
byť prípadne zahrnutá platina v m nožstvách účinných na urýchľovanie oxidácie CO a
nespálených uhľovodíkov v plynnej fáze, ale ktoré sú obm edzené tým, že s a vylučuje
nadm erná oxidácia SO na SO 2 . Alternatívne možno do katalytického materiálu
zahrnúť paládium v akomkoľvek požadovanom množstve.
V treťom uskutočnení systém u čistenia emisií (neznázornený) sa oxidačný
katalyzátor H

nachádza pred filtrom pevných častíc s nánosom SCR 12 bez

akéhokolVek ďalšieho následného komponentu obsahujúceho SCR.
O brázok 2 poskytuje schem atické a perspektívne znázornenie filtra pevných
častíc 24, ktorý nie je podľa vynálezu. Filter pevných častíc 24 obsahuje deliace
steny 17, medzi ktorými je v každom prípade um iestnená filtračná zostava 22 podľa
vynálezu. V tomto uskutočnení je filtračná zostava 22 tvorená dvoma krycími
vrstvami 21 a vláknitou vrstvou 29 um iestnenou medzi nimi, hoci spojenie
technickým spájaním v hraničnej oblasti nevidno vzhľadom na rezové znázornenie.
Deliace steny 17 sú v tomto prípade vybavené štruktúrou, zatiaľ čo filtračná zostava
22 má prakticky hladký povrch. Táto štruktúra deliacich stien 17 tvorí kanáliky 20, cez
ktoré môžu prúdiť výfukové plyny v sm ere toku 25. Deliace steny 17 majú v tomto
prípade rôznu výšku 28 štruktúry, takže vytvorené kanáliky 20 sú prispôsobené
charakteristikám prichádzajúceho prúdu výfukových plynov.
O brázok 2 predstavuje prakticky otvorený filter. Táto vlastnosť spočíva v
skutočnosti, že je tu voľný prietok najmenej 20°%. „Voľný prietok“ v tomto kontexte
znam ená, že v akomkolVek požadovanom priereze je možné vidieť cez najmenej
20 % plochy, ted a najmenej 20 % plochy neobsahuje vnútorné prvky, napríklad
odkláňacie plochy 27 a podobne. Inak povedané to tiež znam ená, že keď s a na filter
pevných častíc tohto typu pozrieme od konca, je možné vidieť cez aspoň niektoré
kanáliky za predpokladu, že vnútorné prvky sú všetky v rovnakej polohe, teda sú v
zákryte. Takto je to spravidla v prípade voštinových telies vyrobených z aspoň
čiastočne štruktúrovaných plechových vrstiev. Avšak voľnosť prietoku v prípade
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vnútorných prvkov, ktoré nie sú v zákryte, neznam ená nutne, že je m ožné vidieť cez
časť voštinového te le sa tohto typu. Deliace steny 17 sú vybavené otvoremi 26 a
odkláňacími plochami 27, ktoré odkláňajú prúd plynov smerom k filtračnej zostave
22. Takto s a získavajú tlakové rozdiely, ktoré spôsobujú, že čiastočné toky
výfukových plynov prenikajú cez filtračnú zostavu 22, takže častice sadzí a
podobných nečistôt ostávajú a akumulujú s a vo vláknitej vrstve 2 9 .
Obrázok 3 predstavuje mierne odlišnú konfiguráciu filtračného telesa, ktoré nie
je

podľa vynálezu.

Aj v tomto

prípade

sú

kanáliky 42

prakticky tvorené

zodpovedajúcou štruktúrou deliacich stien 45. Okrem toho deliace steny 45 majú
odkláňacie plochy 46, ktoré uzatvárajú celý prierez kanálikov 42. Výsledkom je, že
sm er toku 44 výfukových plynov je ovplyvnený tak, že výfukový plyn obsahujúci
pevné častice je vedený cez filtračnú zostavu 40. Táto konfigurácia je vhodná najmä
na použitia, pri ktorých strata tlaku nie je kriticky dôležitá. V prípade mobilných
výfukových systém ov je podľa aktuálnych poznatkov výhodnejšie použiť otvorený
filter s kanálikmi 42, ktoré sú len obm edzené, ale nie sú uzavreté. V závislosti od
počtu odkláňacích plôch 46, cez ktoré majú prechádzať výfukové plyny, a/alebo
prúdenia cez filtračnú zostavu 40, je v podstate celý plynný prúd filtrovaný a čistený
aj v prípade otvoreného filtračného telesa 12, ako je znázornené na obrázku 2.
Čiastkovým filtrom, ktorý s a

používa podľa vynálezu, je

penový filter

ilustrovaný na obrázkoch 4A a 4B. Penovým filtrom je kovový penový filter a kovový
penový filter podľa predloženého vynálezu tvorí štruktúru s otvorenými bunkami
alebo sieťovitú štruktúru substrátu tvorenú kovovými bunkami alebo pórmi a nosnými
časťam i tvoriacimi steny buniek (obrázok 4B). Kovový penový substrát možno ďalej
opísať ako poréznu matricu, ktorá má množstvo nepravidelne tvarovaných kanálikov,
v ktorých výfukové plyny prechádzajú viacnásobnými náhodnými zákrutami pri
pohybe od vstupnej strany k výstupnej strane filtra (obrázok 4A). Táto turbulentná
prietoková dráha je definovaná mnohými otvormi, pórmi, kanálmi alebo podobnými
štruktúrnymi črtami, ktoré spôsobujú prúdenie kvapaliny a/alebo plynu turbulentným
alebo v podstate nelaminárnym spôsobom a poskytujú substrátu veľkú plochu
povrchu na celkový objem prietokovej dráhy kvapaliny cez substrát, napríklad črtami,
ktoré vytvárajú zónu vysokého prenosu hmoty tekutiny v ňom. Naproti tomu hustý
substrát, ako je platňa, rúrka, fólia a podobne, má relatívne malú plochu povrchu na
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celkový objem dráhy toku cez su b strát bez ohľadu na to, či je perforovaný alebo nie,
a v podstate nenarušuje laminárne prúdenie cezeň. Je dôležité, že otvorená alebo
sieťovaná štruktúra substrátu kovovej peny poskytuje nielen zónu s vysokým
prenosom hmoty, ale takáto otvorená štruktúra udržuje nízky protitlak. Kovový
penový filter podľa predloženého vynálezu možno ľahšie pochopiť opäť odkazom na
obrázok 4A, ktorý znázorňuje schem atický perspektívny pohľad na kovový penový
filter, a obrázok 4B, ktorý znázorňuje zväčšený schem atický fragmentový pohľad na
trojrozmernú sieť kovového penového filtra, ktoré sú určené ako neobm edzujúce
uskutočnenia vynálezu. Obrázky 4A a 4B znázorňujú kovový penový filter 56
um iestnený v puzdre 58. S chém a znázorňuje otvorenú sieť kovových nosných
prvkov, ktoré tvoria steny 60 a póry 62, ktoré vytvárajú turbulentnú dráhu pre vstupný
prúd vzduchu.
Keďže tieto kovové penové štruktúry majú väčšie povrchy ako husté substráty
a keďže umožňujú priechod tekutiny, sú vhodné na použitie pri výrobe filtračných
prvkov na zachytávanie materiálov unášaných kvapalinou alebo plynom. Okrem toho
veľká plocha povrchu zabezpečuje lepší prenos hmoty aktívnych molekúl, čím sa
zlepšuje účinnosť kovovej peny ako nosiča katalyzátora. Spôsoby výroby penového
kovu sú v danom odbore znám e, pozri napríklad patent USA č. 3,111,396, a použitie
penového kovu ako nosiča katalytického materiálu bolo v literatúre už tiež navrhnuté,
pozri napríklad technickú správu SAE 971032 pod názvom ,A New Catalyst Support
Structure For Automotive Catalytic C onverters“, ktorú napísal Arums D. Jatkar a
ktorá bola prezentovaná na International C ongress and Exposition, Detroit, Michigan,
2 4 .-2 7 .2 .1 9 9 7 .
Kovové peny možno charakterizovať rôznymi spôsobm i, z ktorých niektoré sa
týkajú vlastností počiatočnej organickej matrice, na ktorú s a ukladá kov. Medzi
niektoré vlastnosti penových kovových substrátov uznávané v odbore patrí veľkosť
buniek, hustota, voľný objem a merný povrch. Napríklad povrch môže byť 1500-krát
väčší ako povrch tuhého substrátu, ktorý má rovnaké rozmery ako penový substrát.
Penové kovové substráty použiteľné ako nosiče pre katalytické prvky majú priemerné
priemery buniek v rozm edzí od 0,5 do 5 mm a môžu mať voľný objem od asi 80 do
98 %; napríklad 3 až 15 % objemu, ktorý zab erá penový substrát, m ôže predstavovať
kov. Poréznosť substrátu s a m ôže pohybovať od 1,2 do 39,4 pórov na cm, napríklad
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od 11,8 do 35 pórov na cm alebo od 15,7 do 27,6 pórov na cm. V ilustratívnom
rozm edzí od 3,9 do 31,5 pórov na cm s a môžu iné charakteristiky, ako je napríklad
počet buniek na štvorcový centimeter, pohybovať v rozm edzí od 15,5 do 992 a
približný priemer bunky s a m ôže pohybovať od 0,025 cm do 0,010 cm. Takéto peny
majú sieťové štruktúry s otvorenými bunkami založené na sieťovanom /prepojenom
sieťovom prekurzore. Zvyčajne majú plochy povrchu, ktoré s a zvyšujú s pórovitosťou
v rozm edzí od približne 24,7 m2/l peny pri približne 3,9 póru na cm do 141,3 m2/l pri
približne 23,6 póru na cm atď. Iné vhodné kovové penové substráty majú plochy
povrchu pohybujúce s a od približne 0,66 m2/l penového kovu pri približne 3,9 póru na
cm do približne 6,23 m2/l pri približne 31,5 póru na cm. Môžu mať objem ové hustoty v
rozm edzí 0,1 až 1 g/cm 3, napríklad 0,1 až 0,3 g/cm3. Kovové penové substráty môžu
byť vytvorené z rôznych kovov vrátane železa, titánu, tantalu, volfrámu, ušľachtilých
kovov, bežných spekateľných kovov, ako je meď, nikel, bronz atď., hliník, zirkónium
atď. a ich kombinácií a zliatin, ako sú titánové zliatiny hliníka, oceľ, nehrdzavejúca
oceľ, Hastelloy, Ni/Cr, Inconel (Ni/Cr/Fe), Monel (Ni/Cu) a FeCrAIIoy (Fe/Cr/AI/Yt).
Ďalšia forma čiastkového filtra podľa vynálezu je založená na potiahnutej
kovovej sieťovine. Takto môžu byť jednotlivé vrstvy tkaných pletív, na ktorých je
uložený katalyzátor, ukladané na se b a tak, aby vytvorili trojrozmernú štruktúru.
Takáto vrstva potiahnutého kovového pletiva má niektoré rovnaké vlastnosti ako
potiahnutá penová štruktúra o p ísaná vyššie. Materiálom siete môže byť kov alebo
keramika a môže byť vyrobený tkaním, rozrezávaním a rozťahovaním, dierovaním
alebo inými spôsobm i známymi v odbore na výrobu plechov s otvorenými čelnými
plochami v rozm edzí asi 30 až 90 %. Takéto hárky s a môžu pred potiahnutím alebo
po ňom aj ohýbať alebo zvlniť, čím s a získajú trojrozm erné vrstvené štruktúry.
Ukladanie zvlnených a nezvlnených hárkov na se b a s a môže využiť na zlepšenie
prietokových charakteristík získaných trojrozmerných vrstvených štruktúr.
Porézny filter používaný v tomto vynáleze je katalytický vďaka tomu, že stena
uvedeného prvku obsahuje na povrchu alebo vo vnútri jeden alebo viacero
katalytických materiálov. Katalytické materiály s a môžu nachádzať na povrchoch
filtračných prvkov, na povrchu odkláňacích prvkov filtra, zapracované do povrchov
filtračného prvku alebo filter sam otný m ôže pozostávať celý alebo čiastočne z
katalytického materiálu. Tento vynález zahŕňa použitie jednej alebo viacerých vrstiev
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katalytických materiálov a kombinácií jednej alebo viacerých vrstiev katalytických
materiálov

na

povrchu

filtračného

prvku,

zapracovaných

do

povrchu

alebo

obsiahnutých vo filtračnom prvku alebo tvoriacich celý filtračný prvok.
Pri n an ášan í povlaku kompozície SCR katalyzátorov na čiastkové filtračné
substráty s a substráty ponárajú vertikálne do časti suspenzie katalyzátora tak, že
horná časť substrátu s a n achádza bezprostredne nad hladinou suspenzie. Vzorka sa
nechá v suspenzii počas približne 30 sekúnd. Substrát s a vyberie zo suspenzie
a nadbytok suspenzie sa odstráni zo substrátu najprv tak, že s a suspenzia nechá
stiecť z dielu, a potom vyfúknutím stlačeným vzduchom (proti sm eru prieniku
suspenzie). Použitím tejto techniky katalytická suspenzia preniká substrátom a
n anesie sa na celý vnútorný povrch filtra, ale neupchá prietokové kanáliky plynu vo
filtri v takej miere, aby s a v hotovom substráte tvoril nevhodný spätný tlak.
Substráty s povlakom s a su šia spravidla pri približne 100 0C a kalcinujú s a pri
vyššej teplote (napríklad 300 0C až 450 0C). Po kalcinácii s a nános katalyzátora
m ôže určiť pomocou výpočtu hmotnosti substrátu s povlakom a bez povlaku. Ako
bude zrejm é odborníkom v odbore, nános katalyzátora možno upraviť zm enou
obsahu

tuhých

látok

v povlakovej

suspenzii.

Alternatívne

možno

uskutočniť

opakované ponorenie substrátu do povlakovej suspenzie s následným odstránením
nadbytočného kalu, ako je op ísan é vyššie.
Príklady uskutočnenia vynálezu
Porovnávací príklad 1
Povlak SCR katalyzátora na stenovom prietokovom filtračnom substráte sa
naniesol na kordieritové filtračné jadro so 65 % poréznosťou s priemerom 2,54 cm a
dĺžkou 7,62 cm. Aluminosilikátový zeolit s vymeneným kovom, ktorý má štruktúru
beta, ted a Fe-beta, ako práškový katalyzátor s a zm iešal s vodou a pomlel s a tak, že
90 % častíc malo priemer m enší ako 10 pm (teda Dgo < 10 pm). Získaná suspenzia
s a zriedila na obsah 20 % hmotnostných tuhej frakcie. Filtračné jadro s a celé
ponorilo do suspenzie a potom s a vybralo, nadbytok suspenzie s a nechal stiecť a
susp en zia s a zo stien odstránila stlačeným vzduchom. Keď s a všetka nadbytočná
susp en zia zo stien a kanálov odstránila, diel s a vysušil v prúde vzduchu pri teplote
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120 0C v priebehu 30 minút. V ysušená vzorka s a potom kalcinovala v statickom
vzduchu pri 450 0C v priebehu 1 hodiny. Výsledný nános katalyzátora na dieli bol
46,38 g/l. M erania tlakovej straty s a vykonali pred nanesením povlaku a po ňom
pomocou zariadenia Superflow. Prietok s a zmeral pri 1,00, 1,49, 1,99, 2,49, 2,99 a
3,73

kPa vody pred

nanesením

povlaku a

po ňom. Zníženie

prietoku sa

zaznam enalo a potom s a spriem erovalo, čím s a získalo jediné zvýšenie protitlaku s
povlakom a úrovni 1,0 %. Po n an esen í povlaku s a vzorka nechala stáť pri 750 0C
počas 5 hodín pod prúdom vzduchu s 10 % pary. SCR výkon vzorky s povlakom s a
meral v reaktore s křem ennou výstelkou s prívodom plynu obsahujúceho 500 ppm
NO, 500 ppm NH3, 5 % H2O, 10 % O2 a zvyšok N2. Celkový prietok plynu cez vzorku

bol 22,5 I, čo predstavovalo priestorovú rýchlosť plynu približne 37 000 h-1. SCR
katalytická aktivita vzorky sa testovala stabilizáciou pri 200 0C počas 15 minút a
potom meraním koncentrácií plynov NO, NO2, N2O a NH3 z a katalyzátorom pomocou
FTIR. Koncentrácie plynov s a potom zmerali rovnakým spôsobom pri 250, 300, 350
a 450 0C. P rem ena NOx vzorky s a takto zaznam enala ako percentuálne zníženie
koncentrácie NO pri každej teplote a je uvedená v nasledujúcej tabuľke 1.
Tabuľka 1
P rem ena NOx SCR katalyzátorom na kordieritovom filtri s poréznosťou 65 %
ITeplota

200

250

300

350

450

I

j Konverzia NOx (%)

13,5

29,4

62,9

83,6

i8 5 ’7

i

Príklad 2
Povlak SCR katalyzátora na čiastkových filtračných jadrách na báze penového kovu
Spôsobom podľa príkladu 1 s a vytvorila séria vzoriek potiahnutím diskov z
penového kovu s 95 % poréznosťou, priemerom 2,54 cm a hrúbkou 2,54 cm SCR
katalyzátorom Fe beta použitím suspenzie s obsahom tuhej fázy 30,5 %. Teda
kovové peny zliatiny FeCr s poréznosťou 9 5 % s hustotou pórov 15,7 alebo 19,5
pórov na cm s a potiahli katalyzátorom, vysušili s a a kalcinovali sa, čím s a získali
nánosy katalyzátora 42,7 a ž 54,9 g/l. Zvýšenie protitlaku a SC R katalytický výkon sa
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merali pre tri vzorky s priemerom 2,54 cm a hrúbkou 2,54 cm um iestnených do série,
čím s a získala súprava 2,54 cm x 7,62 cm. SC R aktivita súpravy s a merala rovnakým
spôsobom ako v príklade 1. Výsledky aktivity sú uvedené v nasledujúcej tabuľke 2.
Zvýšenie protitlaku potiahnutej súpravy troch vzoriek s a meralo pre jednotlivé kusy a
spriem erovalo sa, čím s a získalo zvýšenie protitlaku pre povlak na úrovni približne

11

%.

Tabuľka 2
P rem ena NOx SCR katalyzátorom na kovovom penovom filtri s poréznosťou 95 % s
19,5 póru na cm
Teplota

200

250

300

450

Konverzia NOx (%)

2,2

12,7

36,5

87,2

Napriek nižšej prem ene SCR na vzorke čiastkového filtra vo vyššie uvedenom
príklade 2 tento poskytuje adekvátnu prem enu pre systém na báze čiastkového filtra,
ktorý by mal ďalšie výhody načrtnuté vyššie. Konkrétne - za predpokladu, že je
m ožné dosiahnuť adekvátnu prem enu a prem enu pevných častíc, potom zníženie
tepelnej záťaže a frekvencie regeneračných úkonov, ako aj zníženie akumulácie
popola je pre systém výhodné.
V rámci celého opisu odkaz na „jedno uskutočnenie“, „niektoré uskutočnenia“,
„jedno alebo viacero uskutočnení“ alebo „uskutočnenie“ znam ená, že dan á konkrétna
vlastnosť, štruktúra, materiál alebo charakteristika opísaná v súvislosti s daným
uskutočnením je zahrnutá v asp oň jednom uskutočnení vynálezu. T eda výskyt
slovných spojení ako „v jednom alebo viacerých uskutočneniach“, „v niektorých
uskutočneniach“, „v jednom uskutočnení“ alebo „v uskutočnení“ na rôznych miestach
v rámci tohto opisu nem usí nutne odkazovať na to isté uskutočnenie vynálezu.
Navyše konkrétne vlastnosti, štruktúry, materiály alebo charakteristiky môžu byť
skom binované

akýmkoľvek

vhodným

spôsobom

v jednom

alebo

viacerých

uskutočneniach. Poradie opisu vyššie uvedeného spôsobu s a nem á považovať za
obm edzujúce a pri týchto spôsoboch s a môžu používať opísané operácie v inom
poradí alebo s vynechaním alebo doplnením.
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Treba chápať, že vyššie uvedený opis je určený ako ilustratívny a nie
obmedzujúci. Mnohé ďalšie uskutočnenia budú odborníkom v odbore zrejm é po
preštudovaní vyššie uvedeného opisu. R ozsah vynálezu by sa preto mal určovať s
odkazom na priložené patentové nároky.
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P A T E N T O V É
1.

N Á R O K Y

Katalytický prvok na použitie v systém e na čistenie prúdu výfukových plynov
motora obsahujúceho počiatočnú koncentráciu NOx a pevné častice, pričom
prúd

plynov spôsobuje systém ový protitlak a

pričom katalytický prvok

obsahuje:
filter pevných častíc zahŕňajúci prvý SCR katalyzátor určený na prem enu NOx,
pričom filter pevných častíc obsahuje kovovú penu, ktorá má štruktúru s
otvorenými bunkami alebo sieťovitú štruktúru substrátu a pena obsahuje póry
a nosné časti poskytujúce steny buniek,
vyznačujúci s a tým, že su bstrát má priemerný priemer buniek v rozmedzí od
0,5 do 5 mm, a že filter pevných častíc má nános katalyzátora v rozmedzí od
6,1 g/l do 213,5 g/l.
2.

Katalytický prvok podľa nároku 1, vyznačujúci s a tým, že poréznosť substrátu
s a pohybuje od 1,2 do 39,4 póru na cm, s výhodou od 3,9 do 35 pórov na cm,
s väčšou výhodou od 11,8 do 31,5 póru na cm a s e šte väčšou výhodou od
15,7 do 27,6 póru na cm.

3.

Katalytický prvok podľa nároku 1, vyznačujúci s a tým, že filter pevných častíc
má axiálnu dĺžku a SCR katalyzátor je um iestnený na zóne, ktorá zaberá
menej ako celú axiálnu dĺžku filtra.

4.

Katalytický prvok podľa nároku 1, vyznačujúci s a tým, že nános SCR
katalyzátora je v rozm edzí 30,5 g/l až 122 g/l.

5.

Systém čistenia emisií dieselového motora zahŕňajúci katalytický prvok podľa
nároku

1, vyznačujúci s a

tým, že

ďalej zahŕňa

oxidačný katalyzátor

um iestnený pred filtrom pevných častíc a neobsahujúci žiadny dodatočný SCR
katalyzátor um iestnený medzi motorom a filtrom pevných častíc.
6.

Systém na čistenie emisií podľa nároku 5, vyznačujúci s a tým, že ďalej
obsahuje oxidačný katalyzátor um iestnený pred filtrom pevných častíc.

7.

S pôsob

čistenia

prúdu

výfukových

plynov motora

obsahujúcich

určitú

počiatočnú koncentráciu NOx, účinný na prem enu NOx, pričom prúd plynov
spôsobuje systém ový protitlak, vyznačujúci s a tým, že tento spôsob zahŕňa:
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prechod prúdu plynov cez katalytický prvok podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1
až 4 um iestnený za motorom, pričom katalyzátor je um iestnený na filtračnom
substráte od 10 do 100 % jeho dĺžky.
8.

S pôsob podľa nároku 7, vyznačujúci s a tým, že ďalej zahŕňa:
vstrekovanie am oniaku alebo prekurzora amoniaku do systém u výfukových
plynov pred filtrom pevných častíc a
prechod prúdu plynov so strednou koncentráciou NOx cez druhý substrát
nasýtený druhým SCR katalyzátorom umiestneným za filtrom pevných častíc
účinný na prem enu NOx, pričom prúd plynov opúšťajúci systém na čistenie
emisií má konečnú koncentráciu NOx.

9.

S pôsob čistenia prúdu výfukových plynov motora podľa nároku 7 alebo 8,
vyznačujúci s a tým, ž e medzi motorom a filtrom pevných častíc nie je
um iestnený žiadny doplnkový SCR katalyzátor.
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Obrázky 1A, 1B
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Obrázok 2
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Obrázok 3
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Obrázky 4A, 4B
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