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Wstęp
· Dominującym materiałem filtracyjnym powietrza wlotowego 

współczesnych silników spalinowych są papiery filtracyjne, 
które charakteryzują się dokładnością filtracji powyżej 5 µm, 
skutecznością na poziomie φw = 99,9%, niewielką 
grubością gm = 0,4÷0,8 mm, a tym samym małą 
(km = 200÷250 g/m2) chłonnością pyłu limitowaną 
dopuszczalnym oporem przepływu Dpfdop filtru powietrza. 

· Uważa się, że wszystkie ziarna pyłu powyżej  
1 µm powodują przyspieszone zużycie elementów silników 
spalinowych. 

· Jedynym sposobem zabezpieczającym silniki przed 
nadmiernym zużyciem powierzchni współpracujących 
tarciowo jest stosowanie materiałów o dużej skuteczności  
i dokładności filtracji. Możliwości takie stwarzają 
polimerowe nanowłókna, czyli włókna o średnicy poniżej 
1 µm. 

· Nanowłókna stosowane są w wielu dziedzinach: inżynierii 
tkankowej, dostawy (uwalniania) leków, diagnozy zmian 
rakotwórczych, bateriach litowo - powietrznych, czujnikach 
optycznych oraz filtracji powietrza. 

 

Wyniki badań literaturowych

§ grubość włosa ludzkiego 20-80 µm,  

§ grubość włókna celulozowego - 10÷20 µm, 

§ średnica krwinki czerwonej – około 7 µm, 

§ bakteria – 2000 nm, 

§ tranzystor Intela – 45 nm, 

§ szerokość wstążki DNA – około 2,5 nm, 

§ pojedynczy atom krzemu – 0,24 nm. 

Warstwa nanowłókien nałożona na powierzchnię 
złoża celulozowego zwiększa  skuteczność 

filtracji ziaren pyłu o rozmiarach poniżej 5 µm.

Wraz ze zwiększeniem grubości warstwy nanowłókien 
skuteczność złoża filtracyjnego przyjmuje coraz większe 

wartośc dla ziaren pyłu o rozmiarach poniżej 5 µm.

Badania własne

· Celem badań było określenie oraz porównanie właściwości filtracyjnych 
materiałów: celulozy, poliestru oraz materiałów z dodatkiem 
nanowłókien poprzez wyznaczenie ich charakterystyk skuteczności  
i dokładności filtracji oraz oporów przepływu. 

· Przedmiotem badań podczas wyznaczania charakterystyk 
aerodynamicznych było pięć wkładów filtracyjnych tego samego typu 
różniących się materiałem filtracyjnym. 

A) celuloza, 

B) celuloza + poliester,  

C) celuloza + poliester + nanowłókna, 

D) poliester,  

E) poliester + nanowłókna. 

· Przedmiotem badań podczas wyznaczania charakterystyk 
filtracyjnych były dwa wkłady filtracyjne tego samego typu różniące 
się materiałem filtracyjnym. 
 A) celuloza, 

C) celuloza + poliester + nanowłókna. 

1 – wkład filtracyjny, 2 – komora pyłowa, 3 – dozownik pyłu, 4 – rotametr,  
5 – manometr typu U – rurka, 6 – przewód pomiarowy, 7 – zestaw  
do pomiaru wilgotności, temperatury oraz ciśnienia powietrza otoczenia,  
8 – sonda pomiarowa, 9 – licznik cząstek (a – sensor, b – mikroprocesor 
licznika cząstek, c – filtr strumienia badawczego, d – pompa próżniowa,  
e – blok kontroli przepływu, f – komputer pomiarowy), 10 – filtr absolutny, 
11 – rotametr, 12 – zawór regulacji wartości strumienia przepływającego 
powietrza, 13 – wentylator ssawny 

· Charakterystykę aerodynamiczną Dpw = f(Qw) wykonano w zakresie 

strumienia powietrza Qw = 8÷56 m3/h  dla 8 punktów pomiarowych. 

· Maksymalną wartość strumienia badawczego Qwmax obliczono 

z poniższej zależności: 

Qwmax = Aw * VFw * 3600 [m3/h], 

gdzie: Aw – powierzchnia czynna wkładu [m2], vFw – prędkość filtracji 

powietrza [m/s]. 

· Opór przepływu wkładu filtracyjnego Dpw był wyznaczony jako różnica 

ciśnień statycznych przed i za wkładem filtracyjnym na podstawie 

wskazań odczytanych z manometru typu U – rurka i obliczony według 

poniższej zależności: 

 
gdzie:          - średnia spadku ciśnienia. 

· Charakterystyki dokładności dzmax = f(km), skuteczności filtracji jw = f(km) 

oraz oporu przepływu Dpw = f(km) określono dla prędkości filtracji  

vFw = 0,1 m/s, dla której obliczona wartość strumienia badawczego 

powietrza wynosi Qw = 56 m3/h. 

· Skuteczność filtracji określono metodą wagową według poniższej 

zależności: 

 

 

gdzie: mw – masa pyłu zatrzymana na wkładzie filtracyjnym, mA – masa 

pyłu zatrzymana na wkładzie filtra absolutnego. 

· Stężenie pyłu w powietrzu było zgodnie z normą PN – ISO 5011 na 

poziomie s = 0,5 g/m3. 

· Stosowano pył testowy PTC-D o rozmiarach ziaren poniżej 80 µm. 

 

Opór przepływu papieru filtracyjnego (celuloza) ma wartość  

Dpw = 344,1 Pa, a więc niższą o 45% niż materiał filtracyjny, który 
wykonany jest z kompozytu (celuloza+poliester+warstwa nanowłókien). 

Wyniki badań charakterystyk skuteczności φw, dokładności filtracji dzmax  
oraz oporu przepływu Δpw 

Skład granulometryczny ziaren pyłu w powietrzu oczyszczonym za 
wkładem filtracyjnym dla różnych wartości współczynnika chłonności km 

Podsumowanie
Nanowłókna (włókna o średnicy poniżej 1 µm), oprócz wielu zastosowań technologicznych, stosowane są coraz częściej do filtracji powietrza wlotowego silników pojazdów mechanicznych. Warstwa nanowłókien o grubości 
kilku mikrometrów nałożona na podłoże z konwencjonalnych materiałów filtracyjnych filtrów powietrza pojazdów mechanicznych zwiększa zdecydowanie skuteczność i dokładność filtracji, szczególnie ziaren pyłu poniżej 5 µm, 

2 2bez istotnego spadku ciśnienia. Czas trwania początkowego okresu filtracji wkładu celulozowego jest kilkakrotnie dłuższy (aż do k  = 91 g/m ) niż wkładu z dodatkiem nanowłókien (k  = 11 g/m )  i charakteryzuje się małą m m

skutecznością początkową (96,5%), mniejszą intensywnością wzrostu skuteczności i dokładności filtracji. Wkład filtracyjny z warstwą nanowłókien w całym zakresie pracy osiąga dokładność filtracji 
(rozmiar maksymalnych ziaren pyłu d ) w zakresie d  = 2,7÷5,5 µm. Dokładność filtracji wkładu bez nanowłókien w okresie początkowym osiąga wartość d  = 16,7 µm. Zasysanie do cylindrów silnika powietrza z pyłem zmax z1max z2max

mineralnym o tak dużych rozmiarach może powodować przyspieszone zużycie jego elementów. Wyniki badań charakterystyk wkładów filtracyjnych wyraźnie wskazują, że materiały filtracyjne z warstwą nanowłókien 
przewyższają swoimi właściwościami wkłady ze standardowych materiałów filtracyjnych – celulozy.

Włos ludzki na tle złoża z nanowłókien

Nanowłókna naniesione na 
podłożez celulozy

Udział Upj ziaren pyłu Nj  
obliczano według  

poniższej zależności:  
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