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                                     Πώς λειτουργούν τα DPF; 

 

 Καθώς η χρήση οχημάτων με κινητήρες ντίζελ συνεχίζει να αυξάνεται,  οι κατασκευαστές 

κινητήρων προσπαθούν να μειώσουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις τους με την 

καινοτομία των συνθέσεων καυσίμων και τη βελτίωση της τεχνολογίας μετεπεξεργασίας. 

Εκεί ακριβώς μπαίνει στη σκηνή ένα φίλτρο σωματιδίων ντίζελ (DPF) . Τι είναι το DPF και 

γιατί είναι τόσο σημαντικό; 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΦΙΛΤΡΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ DIESEL; 

Το φίλτρο σωματιδίων ντίζελ (DPF) είναι μια από τις πιο κρίσιμες συσκευές 

μετεπεξεργασίας στο όχημά σας. Συλλαμβάνει και αποθηκεύει σωματίδια τέφρας 

καυσαερίων και άλλους ρύπους για να μειώσει τις εκπομπές σωματιδίων (PM) από 

κινητήρες ντίζελ. 

 

Τα φίλτρα σωματιδίων ντίζελ χρησιμοποιούνται για πάνω από μια 

δεκαετία. Εφευρέθηκαν το 2000 από τη γαλλική εταιρεία Peugeot . 

Αυτό το έξυπνο εξάρτημα αυτοκινήτου λειτουργεί για να παγιδεύει την αιθάλη που 

παράγεται από το αυτοκίνητό σας όταν καίγεται ντίζελ. Αυτό βοηθά στη μείωση των 

επιβλαβών εκπομπών που παράγει το αυτοκίνητό σας, εμποδίζοντάς τους να εισέλθουν 

στην ατμόσφαιρα. 

Δυστυχώς, καθώς αυτό το επίπεδο αιθάλης συσσωρεύεται με την πάροδο του χρόνου, το 

DPF σας θα μπλοκαριστεί αν δεν είστε προσεκτικοί. Εκτός από το να πάρετε το 

αυτοκίνητό σας για επαγγελματικό καθαρισμό DPF, το αυτοκίνητό σας πρέπει να περάσει 

από μια διαδικασία γνωστή ως  αναγέννηση  για να κάψει αυτή την αιθάλη. Η 

αναγέννηση μπορεί να είναι ενεργή  ή  παθητική , αλλά και οι δύο τύποι είναι μια 

προσπάθεια να αυξήσετε τη θερμοκρασία των καυσαερίων σας για να στοχεύσετε την 

αιθάλη. Ένα στρώμα στάχτης θα παραμείνει ακόμη και μετά την αναγέννηση, και αυτό 

από μόνο του μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στο DPF σας, καθώς σκληραίνει με την 

πάροδο του χρόνου.  

https://bookmygarage.com/blog/active-passive-regeneration/


Θα μπορείτε να πείτε ότι το DPF σας είναι μπλοκαρισμένο εάν παρατηρήσετε 

οποιοδήποτε από τα παρακάτω προειδοποιητικά σημάδια: 

• Απώλεια απόδοσης ή ισχύος 

• Ο κύκλος αναγέννησης DPF του αυτοκινήτου σας αποτυγχάνει ή δεν 

ολοκληρώνεται 

• Αυξημένη στάθμη λαδιού 

• Το αυτοκίνητό σας καταναλώνει περισσότερο καύσιμο από το κανονικό 

• Βαρύς καπνός 

• Μπορείτε να μυρίσετε ντίζελ 

 

Ενώ υπάρχουν πολυάριθμοι τύποι DPF (DPF καρβιδίου του πυριτίου, DPF από μεταλλικές 

ίνες, DPF κορδιερίτη), τα κυψελωτά κεραμικά φίλτρα κηρήθρας είναι τα πιο συχνά 

χρησιμοποιούμενα. Τα κεραμικά υλικά, όπως ο κορδιερίτης, το καρβίδιο του πυριτίου και 

το τιτανικό αλουμίνιο, παρέχουν εξαιρετική θερμική αντοχή και σταθερότητα. 

Το κεραμικό DPF της κηρήθρας αποτελείται από κανάλια που είναι φραγμένα σε κάθε 

άκρο, αναγκάζοντας τα καυσαέρια που περιέχουν σωματίδια αιθάλης να περάσουν από το 

τοίχωμα του φίλτρου. Ενώ το αέριο μπορεί να περάσει μέσα από το φίλτρο, η επικίνδυνη 

αιθάλη παραμένει παγιδευμένη στους πόρους του.  

Ωστόσο, ένα DPF έχει περιορισμένη χωρητικότητα. Επομένως, η παγιδευμένη αιθάλη 

πρέπει να αφαιρεθεί για να επιτραπεί η σωστή απόδοση του φίλτρου. Αυτή η διαδικασία 

ονομάζεται αναγέννηση DPF. Κατά τη διάρκεια αυτής, η περίσσεια αιθάλης στο φίλτρο 

καίγεται. Διαβάστε περισσότερα για τη διαδικασία αναγέννησης παρακάτω. 

ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ DPF 

Η αναγέννηση ενός φίλτρου σωματιδίων ντίζελ συμβαίνει μόνο όταν πληρούνται ορισμένα 

κριτήρια. Μερικοί από τους παράγοντες που μπορεί να το επηρεάσουν είναι η 

θερμοκρασία του κινητήρα, η ταχύτητα του οχήματος, οι σ.α.λ. του οχήματος και η 

θερμοκρασία των καυσαερίων. Το βέλτιστο EGT είναι περίπου 250°C. Για να φτάσει το EGT 

αυτές τις θερμοκρασίες, το όχημά σας πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση. 

Με άλλα λόγια, οποιοδήποτε μηχανικό πρόβλημα μπορεί να εμποδίσει την αναγέννηση 

του DPF και να προκαλέσει απόφραξη . Επομένως, προτού αποφασίσετε να 

αντικαταστήσετε το DPF σας, ζητήστε πάντα από έναν μηχανικό να επιθεωρεί το όχημα για 

να διαπιστώσει εάν τυχόν υποκείμενα ζητήματα εμποδίζουν την αναγέννηση. 

Ακολουθεί μια σύντομη λίστα ζητημάτων που μπορεί να επηρεάσουν άμεσα τα 

αποτελέσματα της αναγέννησης DPF: 

• Οι προθερμαντήρες ενεργοποιούνται κατά τη διαδικασία αναγέννησης DPF. Η 

βλάβη ενός ή περισσότερων προθερμαντήρων μπορεί να αποτρέψει την 

αναγέννηση και, ως εκ τούτου, να προκαλέσει τη συσσώρευση σωματιδίων 

αιθάλης. 



• Θερμοστάτης: Όταν ο θερμοστάτης σπάσει, ο κινητήρας δεν μπορεί να φτάσει τη 

βέλτιστη θερμοκρασία που απαιτείται για την ενεργοποίηση της αναγέννησης DPF. 

• Ο αισθητήρας λάμδα είναι μέρος του συστήματος εκπομπών ρύπων. Η βλάβη του 

επηρεάζει άμεσα τα αποτελέσματα της αναγέννησης. 

• Αισθητήρες DPF: Το φίλτρο σωματιδίων ντίζελ αποτελείται από διάφορους 

αισθητήρες που παρακολουθούν την απόδοσή του. Οποιαδήποτε βλάβη στους 

αισθητήρες DPF μπορεί να οδηγήσει σε εσφαλμένες μετρήσεις και να προκαλέσει 

προβλήματα απόδοσης DPF. 

• Μικρές διαδρομές σε χαμηλές ταχύτητες, όπου ο κινητήρας ντίζελ δεν επιτυγχάνει 

τη βέλτιστη θερμοκρασία λειτουργίας. Η διαδικασία αναγέννησης του DPF 

διακόπτεται συνεχώς, χωρίς να του επιτρέπει να κάψει σωματίδια αιθάλης. 

• Οδήγηση σε χαμηλές στροφές: Αν και αυτό μπορεί να αυξήσει την απόδοση 

καυσίμου, αυτή η πρακτική είναι μια από τις κύριες αιτίες αστοχίας του 

DPF. Δηλαδή, ο κινητήρας θερμαίνεται πολύ αργά, χωρίς να φτάνει τη θερμοκρασία 

που απαιτείται για την αναγέννηση του DPF. 

• Χρήση λανθασμένου λαδιού κινητήρα: Τα αυτοκίνητα με DPF απαιτούν τη χρήση 

λαδιού κινητήρα μεσαίου και χαμηλού SAPS. 

• Αστοχία βαλβίδας EGR: Όταν είναι βουλωμένη, μπορεί να προκαλέσει την 

υπερβολική συσσώρευση αιθάλης. 

• Ένα άδειο δοχείο πρόσθετου θέτει σε κίνδυνο την αναγέννηση του DPF και 

προκαλεί πρόωρη απόφραξη των πορωδών τοιχωμάτων του. 

• Χωρίς έλεγχο του DPF σας. Η τακτική επιθεώρηση σάς επιτρέπει να εντοπίζετε 

ζητήματα απόδοσης DPF. Ένας μηχανικός θα σας πει αν πρέπει να καθαριστεί. 

ΤΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΜΠΡΟΣΩΜΕΝΟΥ DPF 

Τώρα που ξέρετε ποιες είναι οι αιτίες της αποτυχίας του DPF, το ερώτημα είναι - πώς το 

αναγνωρίζετε; Ευτυχώς, υπάρχουν πολλά εύκολα εντοπισμένα συμπτώματα που 

υποδεικνύουν ότι το DPF σας είναι φραγμένο. 

Εδώ είναι μερικά από αυτά: 

  

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΛΑΜΠΙ ΣΤΟ ΤΑΜΠΛΟ ΣΑΣ  (Η προειδοποιητική λυχνία DPF του 

αυτοκινήτου σας θα ανάψει και θα σας ενημερώσει μόλις το DPF σας γεμίσει σχεδόν 

κατά 70% αιθάλη , οπότε η απόδοση του αυτοκινήτου σας θα είναι περιορισμένη.) 

ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 

Η ταχεία αύξηση της χρήσης καυσίμου είναι ένας από τους πιο προφανείς δείκτες 

αστοχίας DPF . Δηλαδή, ο κύριος σκοπός του φίλτρου σωματιδίων ντίζελ σας είναι η 

απομάκρυνση των καυσαερίων από τον κινητήρα του οχήματός σας, παγιδεύοντας 

ταυτόχρονα σωματίδια αιθάλης. Επομένως, όταν το DPF είναι βουλωμένο, τα καυσαέρια 

δεν μπορούν να διαφύγουν από τον κινητήρα όσο γρήγορα θα έπρεπε. 



Η συσσώρευση καυσαερίων επηρεάζει τη συνολική απόδοση του κινητήρα, κάνοντάς τον 

να αισθάνεται πιο αδύναμος. Σε αυτό το σενάριο, οι οδηγοί συνήθως χτυπούν το γκάζι για 

να αυξήσουν την ισχύ του οχήματος. Ωστόσο, αυτή η τακτική δεν φαίνεται να 

βοηθά. Δηλαδή, ο κινητήρας καταναλώνει περισσότερη ενέργεια για την εξάλειψη των 

καυσαερίων από το DPF, γεγονός που αφήνει λιγότερη ενέργεια για επιτάχυνση. 

Ο ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΔΕΝ ΘΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ 

Η συσσώρευση καυσαερίων μπορεί να εμποδίσει την εκκίνηση του κινητήρα. Θα συνεχίσει 

να αρνείται να ξεκινήσει μέχρι να μειωθεί η πίεση. 

Ωστόσο, αυτό δεν χρειάζεται να είναι απαραίτητα κακό. Αυτός είναι ο τρόπος του οχήματός 

σας να μειώσει τη θανατηφόρα ζημιά στον κινητήρα και στο φίλτρο σωματιδίων ντίζελ. Το 

επόμενο βήμα? Συμβουλευτείτε έναν μηχανικό το συντομότερο δυνατό. 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΕΡΒΟΛΥΜΠΙΣΤΗΤΗ 

Ένα μπλοκαρισμένο DPF προκαλεί διάφορα προβλήματα υπερσυμπιεστή, όπως διαρροές 

αερίου ή λαδιού. Δηλαδή, το αέριο που συσσωρεύεται στον κινητήρα δεν έχει πού να 

πάει. Αυτός είναι ο λόγος που αρχίζει να διαρρέει απευθείας από τον υπερσυμπιεστή. Αυτό 

μπορεί να οδηγήσει περαιτέρω σε διαρροές λαδιού και να μειώσει τη συνολική απόδοση 

του υπερσυμπιεστή. 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ DPF 

Για να βελτιώσετε την υγεία του φίλτρου σωματιδίων ντίζελ σας και να αυξήσετε τη 

διάρκεια ζωής του, πρέπει να διασφαλίσετε ότι μπορεί να αναγεννηθεί μόνο του όταν 

γεμίσει με αιθάλη. Τώρα, υπάρχουν δύο βασικοί τύποι αναγέννησης DPF - η παθητική και 

η ενεργητική. 

ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ DPF 

Η παθητική αναγέννηση συμβαίνει όταν ο κινητήρας φτάσει σε θερμοκρασίες υψηλότερες 

από 350°C . Αυτές οι θερμοκρασίες επιτρέπουν στο DPF να κάψει τη συσσωρευμένη αιθάλη 

όταν το αυτοκίνητο οδηγεί κανονικά. 

Ένα από τα μεγαλύτερα οφέλη της παθητικής αναγέννησης είναι ότι αυτή είναι μια πλήρως 

αυτοματοποιημένη διαδικασία. Δεν είναι καν αντιληπτό από έναν οδηγό. Ωστόσο, 

η παθητική αναγέννηση DPF είναι δυνατή μόνο όταν ο κινητήρας φτάσει στην 

απαιτούμενη θερμοκρασία, συνήθως σε μεγαλύτερες διαδρομές και σε μεγαλύτερες 

ταχύτητες. 

ΕΝΕΡΓΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 

Όταν τα επίπεδα αιθάλης στο DPF φτάσουν το όριο του 45%, οι αισθητήρες πίεσης το 

καταγράφουν. Τότε είναι που το σύστημα διαχείρισης κινητήρα ενεργοποιεί την έγχυση 

ακατέργαστου καυσίμου στον καταλύτη οξείδωσης ντίζελ (DOC). Με αυτόν τον τρόπο, 

αυξάνει τη θερμοκρασία των καυσαερίων και δημιουργεί τις βέλτιστες συνθήκες για ενεργή 

αναγέννηση. 

Παρόμοια με την παθητική αναγέννηση, η ενεργητική αναγέννηση είναι μια 

αυτοματοποιημένη διαδικασία. Απαιτεί μηδενική προσπάθεια από τον οδηγό. Παρόμοια με 

το αντίστοιχο της παθητικής, η ενεργή παραγωγή είναι δυνατή μόνο όταν το αυτοκίνητο 

οδηγείτε για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και σε υψηλότερες ταχύτητες. 



ΠΩΣ Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΛΑΔΙΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΣΤΟ DPF ΣΑΣ 

Όπως έχουμε ήδη αναφέρει παραπάνω, μία από τις κύριες αιτίες αστοχίας του DPF είναι η 

επιλογή ανεπαρκούς λαδιού κινητήρα. 

Τα παραδοσιακά λιπαντικά κινητήρα χρησιμοποιούν μεταλλικά πρόσθετα που δρουν ως 

ισχυρά αντιτριβικά, κατά της φθοράς και απορρυπαντικά. Ωστόσο, μπορεί να έχουν ως 

αποτέλεσμα τη δημιουργία και τη συσσώρευση τέφρας, η οποία φράζει το τοίχωμα του 

υποστρώματος και εμποδίζει την αδιάλειπτη ροή των καυσαερίων. Αυτά τα πρόσθετα 

λαδιού κινητήρα είναι ιδιαίτερα επιβλαβή για τα φίλτρα σωματιδίων ντίζελ και τους 

τριοδικούς καταλυτικούς μετατροπείς. 

Επομένως, όταν επιλέγετε λάδι κινητήρα για αυτοκίνητο εξοπλισμένο με DPF, βεβαιωθείτε 

ότι είναι ασφαλές για αυτό. Τα DPF απαιτούν τη χρήση λιπαντικών κινητήρα χαμηλού 

SAPS . Όπως υποδηλώνει και μόνο το όνομά τους, αυτά τα λιπαντικά περιέχουν χαμηλά 

επίπεδα θειωμένης τέφρας, φωσφόρου και θείου. Αυτά τα λάδια ονομάζονται επίσης 

λιπαντικά χαμηλής τέφρας και χαμηλών εκπομπών. Αυτό συμβαίνει επειδή έχουν 

μικρότερη τάση για παραγωγή τέφρας. Τα λιπαντικά χαμηλού SAPS έχουν σχεδιαστεί ειδικά 

για οχήματα με DPF και τριοδικούς καταλυτικούς μετατροπείς. 

Λοιπόν, ποια λάδια είναι low-SAPS; 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA) έχει αναπτύξει συστάσεις 

σχετικά με το πόσο φώσφορο και θείο μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε διαφορετικούς 

τύπους λιπαντικών κινητήρα. Τα λιπαντικά κινητήρα ταξινομούνται σε κατηγορίες - A, B, C 

και E. 

Τα λιπαντικά κινητήρα για πετρελαιοκίνητα οχήματα εξοπλισμένα με καταλυτικούς 

μετατροπείς τριών δρόμων και DPF ανήκουν στην κατηγορία C. Ενώ τα λάδια C1 και C4 και 

χαμηλού SAPS, τα C2, C3 και C5 είναι λάδια μεσαίου SAPS. 

Ακολουθούν βίντεο με την λειτουργία, και την διαδικασία αναγέννησης του φίλτρουdpf 

https://www.youtube.com/watch?v=fNO-oUHmKXU&t=9s&ab_channel=DanWatson 

https://www.youtube.com/watch?v=Ut_C0MNW4FY&ab_channel=KFZTEILE24-DieProfi-

Schrauber 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fNO-oUHmKXU&t=9s&ab_channel=DanWatson
https://www.youtube.com/watch?v=Ut_C0MNW4FY&ab_channel=KFZTEILE24-DieProfi-Schrauber
https://www.youtube.com/watch?v=Ut_C0MNW4FY&ab_channel=KFZTEILE24-DieProfi-Schrauber

