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Abstract 

In this article the catalytic properties comparison of four different platinum catalytic converters working in exhaust 
gases of self ignition engine were described. The test procedure and the test bench were described. Article contains structure 
of tested catalytic converters with physicochemical investigations of their active surface. The reactors surfaces views from 
scanning electron microscope (SEM) and x-ray surface structure investigations were also included. Comparison of tested 
catalytic converters properties were made in function of their temperature. Analyses were related to rector’s ability to 
convert carbon monoxide, hydrocarbon, sum of nitric oxides, nitrogen monoxide and nitrogen dioxide. Results of 
investigations have shown that platinum catalytic converters working in diesel exhaust gases have high efficiency in 
oxidation of nitrogen monoxide to nitrogen dioxide. This property is mainly used in continuous regeneration trap systems 
(CRT). Catalytic converters ability to passive reduction of nitric oxides by use of hydrocarbons was demonstrated. Ranges of 
tested reactors temperature in which their properties that can be used in continuous regeneration trap systems and systems 
of selective nitric oxides reduction by use of hydrocarbons (HC-SCR) were defined. Mentioned reactors properties were 
estimated in connection to platinum load on reactors surface. 
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ANALIZA W�A�CIWO�CI KATALITYCZNYCH REAKTORÓW 
PLATYNOWYCH DO SILNIKÓW O ZAP�ONIE SAMOCZYNNYM 

 
Streszczenie 

W artykule przedstawiono porównanie w�a�ciwo�ci katalitycznych czterech reaktorów platynowych o ró	nym �adunku 
platyny pracuj�cych w spalinach silnika o zap�onie samoczynnym. Artyku� zawiera opis stanowiska badawczego oraz 
procedur� bada�. W pracy przedstawiona zosta�a budowa badanych modeli reaktorów katalitycznych i badania 
fizykochemiczne ich powierzchni aktywnych, w tym obrazy ze skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM) oraz 
badania rentgenowskie struktury powierzchni. Porównania w�a�ciwo�ci badanych reaktorów katalitycznych dokonano 
w funkcji temperatury ich pracy. Analiza dotyczy�a zdolno�ci reaktorów do konwersji tlenku w�gla, w�glowodorów, 
sumarycznego st�	enia tlenków azotu, tlenku azotu oraz dwutlenku azotu. Wyniki bada� wykaza�y, 	e reaktory platynowe 
pracuj�ce w spalinach silnika o zap�onie samoczynnym wykazuj� du	� efektywno�� w utlenianiu tlenku azotu do dwutlenku 
azotu. W�a�ciwo�� ta jest w szczególno�ci wykorzystywana w systemach ci�g�ej regeneracji filtra cz�stek sta�ych 
(CRT).Wykazano równie	 zdolno�� tych rektorów do pasywnej redukcji tlenków azotu za po�rednictwem w�glowodorów. 
Okre�lono zakres temperatury pracy badanych reaktorów, przy których ujawniaj� si� ich w�a�ciwo�ci katalityczne mo	liwe 
do wykorzystania w systemach ci�g�ej regeneracji filtra cz�stek sta�ych i systemach selektywnej redukcji tlenków azotu 
w�glowodorami (HC-SCR). Oceniono wy	ej wymienione w�a�ciwo�ci reaktorów badawczych w zale	no�ci od �adunku 
platyny naniesionego na ich powierzchni�. 

S�owa kluczowe: silniki spalinowe, emisja substancji szkodliwych, reaktory katalityczne, zanieczyszczenie �rodowiska 
 
1. Wst�p 

Cechy konstrukcyjne i zasada dzia�ania silnika o zap�onie samoczynnym maj	 zasadniczy 
wp�yw na sk�ad jego spalin, które pod wzgl�dem sk�adników toksycznych ró�ni	 si� znacznie od 
tego dla silników o zap�onie iskrowym. Dla silników o ZS z czterech sk�adników gazów 
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spalinowych (CO, HC, NOx i PM), których emisja jest prawnie ograniczona problem stanowi	 
dwa ostatnie - tlenki azotu oraz cz	stki sta�e, na które sk�ada si� g�ównie w�giel cz	steczkowy 
(sadza). Oba te sk�adniki spalin s	 emitowane przez silnik w opozycji, tj. w obszarach 
charakterystyki o du�ej emisji cz	stek sta�ych, emisje tlenków azotu s	 niewielkie i odwrotnie. 
Poniewa� bie�	ce normy emisji spalin nakazuj	 zachowanie okrelonych wartoci jednoczenie, 
coraz trudniej jest o kompromis tak, aby obie wartoci emisji by�y zachowane poni�ej wartoci 
progowych przy jednoczesnym zachowaniu cech eksploatacyjnych silnika oraz w oparciu o zasady 
rachunku ekonomicznego. 

We wspó�czesnych systemach katalitycznego oczyszczania spalin silników ZS zastosowanie 
znalaz�y dwie metody redukcji NOx: 
- selektywna katalityczna redukcja tlenków azotu amoniakiem NH3-SCR (NH3 - Selective 

Catalytic Reduction), 
- nieselektywna, okresowa redukcja NOX w reaktorach katalitycznych: pu�apkach tlenów 

azotu LNT (Lean NOX Trap), montowanych w silnikach o zap�onie samoczynnym 
sporadycznie. 

Uk�ady takie mog	 by� uzupe�nione o filtr cz	stek sta�ych, który stanowi obecnie jedyn	 
skuteczn	 pozasilnikow	 metod� redukcji emisji cz	stek. Filtr taki mo�e by� regenerowany na dwa 
sposoby: 
1. Aktywnie poprzez: 
- u�ycie dodatkowych podgrzewaczy filtra, uk�adów wykorzystuj	cych palnik zabudowany 

bezporednio przed filtrem lub poprzez podnoszenie jego temperatury przez spalanie 
w uk�adzie wydechowym paliwa wtryskiwanego do cylindrów w suwie wydechu, 

- zastosowanie zwi	zków FBC (Fuel Born Catalyst) powoduj	cych obni�enie temperatury 
zap�onu sadzy w filtrze. 

2. Pasywnie poprzez wykorzystanie zjawisk katalitycznych w nast�puj	cych uk�adach [1]:  
- filtra o ci	g�ej regeneracji CRT (Continuous Regenerating Trap), 
- filtra z pow�ok	 katalityczn	 CDPF (Coated Diesel Particulate Filter), 
- filtra o ci	g�ej regeneracji z pow�ok	 katalityczn	 CCRT (Coated Continuous Regenerating 

Trap). 
O sprawnoci pracy systemu CRT, CDPF b	d� CCRT w przewa�aj	cej cz�ci decyduje reaktor 

katalityczny (lub pokrycie katalityczne filtra), którego g�ównym zadaniem jest zapewnienie 
mo�liwie jak najwi�kszej konwersji NO do NO2.  

 

 NO+½O2�NO2. (1) 
 

Gaz ten stanowi pó�niej utleniacz dla gromadzonej w filtrze (oraz dop�ywaj	cej stale ze 
spalinami) sadzy. Utlenianie sadzy na powierzchni filtra za porednictwem NO2 jest znacznie 
bardziej efektywne, ni� przy zastosowaniu jako utleniacza tlenu [2, 3]. Zasadnicz	 ró�nic	 miedzy 
wspomnianymi utleniaczami jest temperatura wysoko efektywnego utleniania sadzy. Dwutlenek 
azotu wchodzi w reakcj� z sadz	 ju� w temperaturach oko�o 200ºC, natomiast tlen 
w temperaturach oko�o 450ºC [4]. 

Wewn	trz utleniaj	cego reaktora katalitycznego zachodz	 dodatkowe reakcje tlenków azotu z 
pozosta�ymi sk�adnikami gazów spalinowych (redukcja tlenków azotu). Do najwa�niejszych 
zalicza si� [1]: 

 NO2+{HC}�NO+CO+H2O, (2) 
 
 NO2+CO�NO+CO2, (3) 
 
 NO+{HC}�N2+CO+H2O, (4) 
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 NO+CO�½N2+CO2. (5) 

Dodatkowo wewn	trz utleniaj	cego reaktora katalitycznego zachodz	 reakcje pomi�dzy NO 
i NO2 oraz N2 wed�ug nast�puj	cych równa
 [1]: 

 2NO�NO2+½N2, (6) 
 
 ½N2+½O2�NO, (7) 
 
 ½N2+O2�NO2. (8) 

Zgodnie z przedstawionymi powy�ej reakcjami chemicznymi w utleniaj	cym reaktorze 
katalitycznym mamy zarówno do czynienia z utlenianiem zwi	zków azotu oraz ze zjawiskiem 
redukcji NOX typowym dla uk�adów HC-SCR (Selective Catalityc Reduction) [5]. Szczególn	 
uwag� zwróci� trzeba na niepo�	dane w reaktorze katalitycznym reakcje opisane równaniami 
7 i 8, które mog	 powodowa� zwi�kszon	 emisj� NOX. Ponadto utleniaj	cy reaktor katalityczny 
w spalinach silnika o ZS dopala niespalone w�glowodory oraz tlenek w�gla, które, jak wczeniej 
napisano, wyst�puj	 w niewielkich ilociach. 

W dalszej cz�ci artyku�u opisano w�aciwoci katalityczne utleniaj	cych reaktorów na 
bazie platyny w funkcji temperatury ich pracy. Skupiono si� na w�aciwociach tych 
reaktorów, tj: poziomach konwersji, temperaturach zap�onu oraz selektywnej redukcji NOx 
w�glowodorami. 
 
2. Preparatyka reaktorów badawczych 

Modele reaktorów badawczych zosta�y przygotowane na noniku metalowym wed�ug 
nast�puj	cej preparatyki: 
- wykonanie monolitu modelu reaktora z folii stalowej o g�stoci kanalików 400cpsi, 
- odt�uszczenie i suszenie monolitu w temperaturze 160°C, 
- lutowanie monolitu w piecu pró�niowym w temperaturze ok. 1000°C, 
- utlenianie powierzchni monolitu w temperaturze 800°C w atmosferze powietrza, 
- równoczesne pokrycie monolitu warstw	 poredni	 i katalityczn	 b�d	c	 mieszank	 tlenku 

glinu, metali ziem rzadkich i zwi	zków platyny, przygotowan	 w odpowiednich proporcjach, 
- kalcynacja w temperaturze 550°C w atmosferze wodoru. 
Opisan	 metod	 wykonano nast�puj	ce cztery modele reaktorów: 

 
Tab. 1. Dane techniczne reaktorów badawczych 
Tab. 1. Technical features of examined catalysts 

DANE REAKTORÓW 

Wymiary reaktora Ø27 x 72 mm 

G�sto� kanalików 400cpsi 

Materia� monolitu Folia stalowa 

Warstwa porednia Al2O3 

Zawarto� platyny 1 g/dm3 1,5 g/dm3 2 g/dm3 2,5 g/dm3 

 
3. Badania w�a	ciwo	ci fizyko-chemicznych powierzchni aktywnej modeli reaktorów 

Na poni�szych rysunkach przedstawiono w powi�kszeniu 10 tys. razy obrazy powierzchni 
aktywnej wykonane skaningowym mikroskopowym elektronowym (SEM) wszystkich 
omawianych reaktorów.  
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Rys. 1. Obraz SEM powierzchni aktywnej reaktora o   Rys. 2. Obraz SEM powierzchni aktywnej reaktora o 

      zawarto�ci platyny 1g na dm3                  zawarto�ci platyny 1,5g na dm3 
Fig. 1. SEM picture of the catalytic active surface of   Fig. 2. SEM picture of the catalytic active surface of  

     catalyst with platinum content1g for dm3         catalyst with platinum content1,5g for dm3 
 

  
Rys. 3. Obraz SEM powierzchni aktywnej reaktora     Rys. 4. Obraz SEM powierzchni aktywnej reaktora o  

      o zawarto�ci platyny 2g na dm3              zawarto�ci platyny 2,5g na dm3 
Fig. 3. SEM picture of the catalytic active surface of   Fig. 4. SEM picture of the catalytic active surface of  

      catalyst with platinum content 2g for dm3              catalyst with platinum content 2,5g for dm3 
 

Wida� na nich, �e powierzchnia reaktora o �adunku 2 g Pt na dm3 jego obj�toci jest wyra�nie 
mniej porowata. Skutkuje to mniejsz	 powierzchni	 w�aciw	 reaktora co z kolei powoduje gorsze 
roz�o�enie substancji czynnej katalitycznie (tu: platyny) oraz mniejsze prawdopodobie
stwo 
zajcia katalitycznej reakcji chemicznej. 

Reaktory badawcze poddano tak�e badaniom laboratoryjnym uzyskuj	c ich widma 
dyfrakcyjne. Na Rys. 5 przedstawiono zmierzone widma dyfrakcyjne wszystkich reaktorów oraz 
wyjciowej blaszki stalowej. W legendzie na górze z prawej strony rysunku, opisuj	cej zmierzone 
preparaty podano w nawiasach czas pomiaru w jednym punkcie. Wszystkie nat��enia zmierzonych 
widm zosta�y podzielone przez czasy pojedynczego punktu i przesuni�te w pionie o podane 
wartoci. Legenda na górze z lewej strony podaje fazy zgodne ze zmierzonymi pikami na widmie 
od blaszki stalowej. Legenda na dole z prawej strony podaje fazy pasuj	ce do refleksów 
w obszarach odpowiadaj	cych po�o�eniom k	towym refleksów od platyny: 39,43°, 45,81° 
i 66,87°. Platyna daje refleksy w analizowanym zakresie dla k	tów 39,763° 111(100), 46,243 
200(53) i 67,454° 220 (31) (karta JCPDS nr 04-0802). W nawiasach podano nat��enia wzgl�dne. 
Pik 111 jest najsilniejszy, nat��enia pików malej	 ze wzrostem k	ta, za na zmierzonych widmach 
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najs�abszy jest pik dla k	ta 39,43°. Ponadto zmierzone piki s	 przesuni�te w stosunku do 
tablicowych odpowiednio o oko�o: 0,3°, 0,6°, 0,6°. Znacznie lepsze dopasowanie po�o�e
 pików 
uzyskuje si� dla fazy (Al2O3) 1,333 (karta JCPDS nr 75-0921). Ponadto dla tej fazy wyst�puje 
zgodno� z proporcjami nat��e
. Mo�liwe s	 dwa wyjanienia tej sytuacji. Pierwsza zak�ada, �e 
platyna jest domieszkowana innym pierwiastkiem zwi�kszaj	cym sta�	 sieci i zmienia si� 
wzajemny stosunek mierzonych nat��e
. Drugie wyjanienie zak�ada nak�adanie si� na siebie 
pików pochodz	cych od platyny i jakiej fazy tlenku glinu. 

Oprócz opisanych powy�ej pików oraz pików zwi	zanych z blaszk	 stalow	 widoczne s	 
piki dla k	tów oko�o 19,5° i 72,5°, bardzo rozmyte podniesienia t�a dla k	tów 31,8°, 36,84° 
oraz 60,89° (których identyfikacja wymaga dodatkowych danych o sk�adzie tych próbek).  
 

 
Rys. 5. Widmo dyfrakcyjne (XRD) sk�adu powierzchni aktywnej reaktorów badawczych 

Fig. 5. X-ray scattering picture of active surfaces of experimented catalysts 
 

4. Stanowisko badawcze 
Stanowisko badawcze wyposa�ono w silnik o zap�onie samoczynnym XUD 9 o pojemnoci 

skokowej 1,9 dm3. W trakcie pomiarów silnik pracowa� ze sta�	 pr�dkoci	 obrotow	 wynosz	c	 
3000 obr/min pod obci	�eniem równym 120 Nm. Gazy spalinowe kierowane by�y bezporednio do 
analizatora AVL CEB II lub w pierwszej kolejnoci do elektrycznego pieca rurowego RMT940 
a nast�pnie do analizatora spalin. Gazy spalinowe pobrane z uk�adu wydechowego silnika kierowane 
by�y do pieca i analizatora spalin za porednictwem grzanych dróg gazowych o temperaturze wynosz	cej 
oko�o 150ºC. Takie rozwi	zanie, wymagane w normatywach, zastosowano w celu unikni�cia osadzania 
si� HC na powierzchni dróg gazowych. W piecu umieszczane by�y kolejno próbki reaktorów 
utleniaj	cych o ró�nej zawartoci platyny wynosz	cej 1,0, 1,5, 2,0 oraz 2,5 g/dm3. Badania w�aciwoci 
katalitycznych reaktorów prowadzono w zakresie temperatur pracy próbek reaktorów badawczych 
50-650°C. Pomiary emisji substancji szkodliwych realizowane by�y, co 5°C temperatury pracy reaktora, 
przy w przybli�eniu sta�ej temperaturze gazów spalinowych emitowanych przez silnik. W trakcie 
pomiarów rejestrowano st��enia tlenku w�gla CO, w�glowodorów HC, sumarycznej emisji tlenków 
azotu NOX, tlenku azotu NO oraz emisji dwutlenku azotu NO2. Schemat stanowiska badawczego 
przedstawiono na Rys. 6. 
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Rys. 6. Schemat stanowiska badawczego 

Fig. 6. Schema of engine research test bench 
 

5. Wyniki pomiarów stanowiskowych 
W trakcie bada
 prowadzono rejestracj� st��e
 sumarycznej iloci emitowanych przez silnik 

w�glowodorów HC, tlenku w�gla CO, tlenków azotu NOX, tlenku azotu NO oraz dwutlenku 
azotu NO2. Na Rys. 7 przedstawione s	 obliczone wartoci konwersji CO dla wszystkich 
przebadanych próbek reaktorów w funkcji temperatury ich pracy. Z wykresu wynika, �e wi�kszy 
�adunek platyny skutkuje wczeniejsz	 temperatur	 zap�onu reaktora oraz wi�kszymi wartociami 
konwersji. Wartoci ró�nic pomi�dzy ró�nymi reaktorami s	 jednak�e niewielkie. Reaktor o �adunku 
platyny wynosz	cym 2 g/dm3 wykazywa� gorsze w�aciwoci katalityczne w odniesieniu do 
konwersji CO ni� reaktory o �adunku platyny równym 1 oraz 1,5 g/dm3. Jest to spowodowane 
najprawdopodobniej z�	 preparatyk	 powierzchni omawianego reaktora (wykaza�y to badania jego 
powierzchni). 
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Rys. 7. Konwersja tlenku w�gla w funkcji temperatury pracy reaktorów badawczych 

Fig. 7. Conversion of carbon monoxide as a function of temperature of examined catalyst 

 
 
 
 

Analizator 
AVL CEB II 

silnik XUD 9 

wlot 
powietrza wylot 

spalin 
elektryczny piec rurowy RTM 940 z 
umieszczonym wk�adem reaktora OC 

drogi grzane doprowadzaj	ce spaliny do 
reaktora OC i analizatora spalin 

Reg. AC
0-230V 

wska�nik 
temperatury 

zestaw gazów  
wzorcowych 

termopara 

wa�  
nap�dowy 

hamulec elektrowirowy 
SCHENCK W450 

252 



 
Catalytic Properties Analysis of Platinum Catalytic Converters in Self Ignition Engine Exhaust Gases 

Rys. 8 przedstawia obliczone wartoci konwersji w�glowodorów dla wszystkich przebadanych 
próbek reaktorów w funkcji temperatury ich pracy. Wszystkie reaktory badawcze osi	ga�y 
wysokie poziomy konwersji HC wynikaj	ce zarówno z ich utleniania przez NOX jak i tlen ju� 
w temperaturach pracy wynosz	cych oko�o 140ºC. W zale�noci od iloci platyny naniesionej na 
powierzchni� reaktora maksymalne poziomy konwersji HC zawiera�y si� w przedziale 85-95%. 
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Rys. 8. Konwersja w�glowodorów w funkcji temperatury pracy reaktorów badawczych 
Fig. 8. Conversion of hydrocarbons as a function of temperature of examined catalyst 

 

Tab. 2. Parametry utleniania CO i HC reaktorów badawczych 
Tab. 2. Oxidation parameters for CO and HC of examined catalyst 

PARAMETRY KONWERSJI CO I HC 

Zawarto� platyny 1 g/dm3 1,5 g/dm3 2 g/dm3 2,5 g/dm3 

Temperatura k50 dla CO 165°C 100°C 93°C 96°C 

kMax dla CO  80% 98% 80% 98% 

Temperatura k50 dla HC 190°C 160°C 115°C 150°C 

kMax dla HC  86% 97% 90% 93% 
 

Kolejnymi analizowanymi zwi	zkami toksycznymi by�y tlenki azotu. Na Rys. 9-11 przedstawiono 
porównanie konwersji NOX, NO oraz NO2 dla czterech przebadanych próbek reaktorów OC. Konwersja 
NO jest najwa�niejszym parametrem wp�ywaj	cym na efektywno� utleniania PM w systemie CRT. Dla 
reaktora platynowego o najwi�kszym �adunku (2,5 g/dm3) warto� konwersji wynosi 70%. 
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Rys. 9. Porównanie konwersji NOX w funkcji temperatury pracy reaktorów badawczych 

Fig. 9. Comparison of NOx conversion as a function of temperature of examined catalyst 
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Rys. 10. Porównanie konwersji NO w funkcji temperatury pracy reaktorów badawczych 

Fig. 10. Comparison of NO conversion as a function of temperature of examined catalyst 
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Rys. 11. Porównanie konwersji NO2 w funkcji temperatury pracy reaktorów badawczych 

Fig. 11. Comparison of NO2 conversion as a function of temperature of examined catalyst 
 

Konwersja NO2 ma warto� ujemn	 ze wzgl�du na fakt zwi�kszania si� emisji tego gazu po 
przejciu spalin przez badane reaktory utleniaj	ce. 
 

Tab. 3. Parametry konwersji NO i NO2 dla reaktorów badawczych 
Tab. 3. Parameters of conversion of  NO and NO2 for different catalyst 

PARAMETRY KONWERSJI NO I NO2 

Zawarto� platyny 1 g/dm3 1,5 g/dm3 2 g/dm3 2,5 g/dm3 

Temperatura �Tk50 dla NO 10°C 124°C 101°C 157°C 

kMax dla NO  51% 65% 57% 70% 

kMax dla NO2  -680% -710% -940% -900% 

 
Na wykresie konwersji NOX pierwsza cz�� krzywej gdzie wyst�puje dodatnia konwersja NOX 

(temperatura od 50 do oko�o 350ºC) odpowiada za procesy redukcji tlenków azotu w�glowodorami 
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emitowanymi przez silnik HC-SCR (Hydrocarbon-Selective Reduction) zgodnie z reakcjami 2 i 4 
[5]. Konwersja NO oraz wzrost emisji NO2 za reaktorami badawczymi zwi	zane s	 z przemianami 
tlenków azotu wykorzystywanymi w uk�adach CRT i opisanych reakcjami 1,6,8. Zaznaczy� nale�y, 
�e niekorzystna ujemna konwersja NOX w reaktorach w zakresie temperatur 350 do 550ºC zwi	zana 
jest najprawdopodobniej z przemianami tlenków azotu opisanych równaniami 1 oraz 6-8.  

Z Rys. 10-11 wida�, �e wzrost zawartoci platyny w reaktorze skutkuje popraw	 
w�aciwoci reaktora w odniesieniu do jego wp�ywu na konwersj� NOX, NO oraz emisj� NO2. 
Jedynie reaktor o �adunku platyny wynosz	cym 2 g/dm3 wykazywa� gorsze w�aciwoci 
katalityczne w odniesieniu do konwersji NO ni� reaktor o �adunku platyny równym 1,5 g/dm3. Jest 
to spowodowane najprawdopodobniej z�	 preparatyk	 powierzchni omawianego reaktora 
(prawdopodobnie nierównomierny rozk�ad platyny, ma�a porowato� itp.). Podobne zjawisko 
zaobserwowano w przypadku konwersji CO. 

Do kolejnych oblicze
 przyj�to, �e ilo� emitowanego w trakcie bada
 dwutlenku azotu równa 
jest ró�nicy NOX-NO. Rys. 12 przedstawia zale�no� opisuj	c	 ilo� wyemitowanych za 
reaktorem NO2 odniesion	 do ca�kowitej iloci NOX zawartych w spalinach opuszczaj	cych 
reaktor katalityczny zgodnie z nast�puj	c	 zale�noci	: 

 

 pNO2=(NO2/NOx)*100%. (9) 
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Rys. 12. Porównanie emisji NO2 za reaktorami badawczymi w funkcji temperatury ich pracy 

Fig. 12. Comparison of NO2 emissions before catalyst as a function of temperature 

 
6. Wnioski 

- reaktory katalityczne o zawartoci platyny wynosz	cym 1,0, 1,5 oraz 2.5 g/dm3 posiada�y 
prawid�ow	 struktur� powierzchni i ich w�aciwoci katalityczne by�y to�same z za�o�eniami 
teoretycznymi. Jedynie reaktor o zawartoci platyny 2 g/dm3 posiada� struktur� wyra�nie 
odbiegaj	c	 od pozosta�ych co uwydatni�o si� w jego zachowaniu w strumieniu gazów 
spalinowych, 

- wszystkie przebadane próbki reaktorów utleniaj	cych wykazywa�y bardzo dobr	 zdolno� do 
utleniania niepe�nych produktów spalania z temperatur	 zap�onu wynosz	c	 od 160 do 220°C. 

- wszystkie przebadane próbki reaktorów utleniaj	cych wykazywa�y zdolno� do utleniania NO 
do NO2, 
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- wzrost zawartoci platyny skutkuje popraw	 w�aciwoci katalitycznych reaktora 
w odniesieniu zarówno do konwersji NOX i NO jak równie� emisji NO2, 

- najlepszym pod wzgl�dem zdolnoci konwersji NOX oraz NO okaza� si� reaktor o �adunku platyny 
wynosz	cym 2,5 g/dm3. Maksymalny poziom konwersji wynosi� w tym przypadku 20% dla NOX 
w temperaturze oko�o 270ºC oraz 70% dla NO w temperaturze wynosz	cej 380ºC, 

- najlepszym pod wzgl�dem zdolnoci utleniania NO do NO2 okaza� si� równie� reaktor 
zawieraj	cy 2,5 g/dm3 Pt osi	gaj	c warto� pNO2 równ	 73% przy temperaturze pracy reaktora 
wynosz	cej 355°C. Reaktor ten charakteryzowa� si� równie� najszerszym oknem 
temperaturowym 50% emisji NO2 wynosz	cym oko�o 160ºC, 

- kszta�t krzywej konwersji NOX do temperatury oko�o 350°C wskazuje na wyst�powanie 
w reaktorach utleniaj	cych zjawiska redukcji NOX w�glowodorami obecnymi w spalinach 
silnika (uk�ady HC-SCR) 

- kszta�t krzywej konwersji NOX powy�ej temperatury 350°C (ujemna konwersja NOX) 
wskazuje na wyst�powanie w reaktorach zarówno zjawiska utleniania NO do NO2, co jest 
charakterystyczne dla reaktorów stosowanych w uk�adach CRT, jak równie� zachodzenia na 
powierzchni reaktorów niepo�	danych reakcji azotu z tlenem, 
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