
Importanţa fi ltrării carburantului
Carburantul diesel nu reprezintă numai sursa de energie a motorului, ci îndeplineşte 

alte numeroase roluri cheie:
 n Răcire – prin circularea prin sistemul de injecţie şi absorbţia căldurii nedorite
 n Lubrifi ere – prin separarea componentelor afl ate în mişcare din pompele de injecţie 

şi de alimentare cu carburant
 n Curăţare –  prin transferul contaminanţilor în fi ltrul/fi ltrele de carburant, de unde sunt 

eliminaţi

Contaminarea carburantului - cel mai mare inamic 
Inamicii motorinei sunt:

 n Murdăria şi sedimentele – când sunt prezente în sistemul de alimentare 

cu carburant, vor avea ca rezultat blocarea fi ltrului şi o creştere a uzurii în cadrul 

sistemului de alimentare cu carburant.
 n Apa – este cea mai mare problemă, deoarece este cea mai comună. 

Poate fi  introdusă în carburant pe durata procesului de realimentare: 

prin condensul din interiorul rezervorului de carburant sau din cauza unor practici 

de întreţinere defi citare. Efectele apei asupra motorinei pot fi  grave, determinând 

pulverizarea vârfurilor injectoarelor, coroziune şi o lubrifi ere redusă a carburantului, 

ceea ce duce la uzura prematură a pompelor şi a injectoarelor. 
 n Contaminanţi organici – Asfaltenele şi ceara de parafi nă, componente reziduale 

ale procesului de rafi nare, vor bloca ecranele, sitele, fi ltrele şi chiar furtunurile.  

Sisteme avansate de gestionare a carburantului
Pentru a veni în întâmpinarea reglementărilor actuale stringente privind emisiile; 

presiunile de injecţie în sistemul de carburant sunt extrem de ridicate, pentru a obţine 

o combustie mai bună şi mai curată. În consecinţă, distanţele dintre piesele mobile şi 

numărul mai mare de găuri de duză afl ate în injectoare necesită o protecţie îmbunătăţită 

la coroziune. 50% din producţia mondială de motorină nu respectă specifi caţiile OEM 

în materie de puritate, cunoscut fi ind faptul că particulele cu dimensiuni mai mari 

de 4 microni determină uzura acestor sisteme sensibile. Prin calibrare, s-a determinat 

că fi rele de păr uman au, în medie, un diametru de 50 - 70 de microni, o globulă roşie 

din sânge are 8 microni, iar bacteriile au, de obicei, 2 microni. Cea mai mică particulă 

vizibilă pentru ochiul uman fără mărire este de 40 de microni! Pentru a respecta aceste 

cerinţe pretenţioase, o fi ltrare mai fi nă necesită materiale speciale. Fleetguard oferă 

o gamă variată de tipuri de materilae, într-o diversitate de tipodimensiuni:
 n Materiale pentru fi ltrul de carburant – celuloză, materiale sintetice şi StrataPore™

 n Materiale separatoare carburant - apă – celuloză tratată şi StrataPore 

Produsele Fleetguard
Există două tipuri de fi ltru de carburant:

 n Separatoare carburant/apă (FS) – Separă apa de carburant şi elimină 

contaminanţii mari
 n Filtre de carburant (FF) – Elimină din carburant particulele de contaminanţi mai mici

De asemenea, linia de produse pentru carburanţi Cummins 

Filtration include următoarele:
 n Filtre de carburant (în rezervor şi în linie) pentru preluarea particulelor foarte mari
 n Sisteme de procesare a carburantului (Fuel Pro™, Diesel Pro™, Industrial Pro™, Sea Pro™)
 n Separatoare modulare carburant - apă şi pompe de amorsare
 n Filtre de carburant cu eliberare lentă, pentru îmbunătăţirea lubrifi erii
 n Încălzitoare de combustibil, senzori de apă şi indicatoare de înfundare
 n O gamă completă de produse de schimb de tip fi ltru de carburant şi separator 

de carburant, care acoperă numeroasele variante constructive de fi ltre existente 

pe piaţă

Filtrarea carburantului 
FIŞĂ INFORMATIVĂ

Cel mai înalt nivel de tehnologie: 

Sistem de injecţie carburant cu rampă 

comună de înaltă presiune

50% din carburantul utilizat la scară 

mondială nu respectă standardul de 

puritate a carburantului ISO 4406 18/16/13 

(2.500 particule /1 ml / @ 4μm©).

Clasic: Filtru de carburant 

metalic amovibil

Avansat: Sistem multifuncţional 

de gestionare a carburantului, cu 

montaj la distanţă

Economic: 

Separator 

carburant/apă de 

tip compozit, de 

ultimă generaţie, 

cu element cu 

cartuş servisabil



Verifi caţi-vă cunoştinţele despre fi ltrare carburant

1 Ce tipuri de contaminanţi se pot găsi în motorină?

a) Substanţe chimice de îmbunătăţire a performanţelor şi biodiesel

b) Murdărie şi sedime jmjklll.nte, apă şi contaminanţi organici

c) Depresanţi pentru puncte de turbiditate şi puncte de curgere pentru vreme rece

2 Care sunt funcţiile fi ltrului FS?

a) Separarea apei din carburant şi eliminarea contaminanţilor mari

b) Separarea apei libere de apa emulsionată

c) Asigurarea nivelului corect de apă liberă din carburant

3 De ce este necesară o fi ltrare mai fi nă pentru motoarele 

diesel moderne şi în ce mod se realizează aceasta?

a) Pentru a preveni pătrunderea apei în sistemul de injecţie prin utilizarea unui 

separator de carburant/apă

b) Deoarece motoarele moderne dezvoltă o putere mai mare decât motoarele 

mai vechi. Acest proces este controlat prin intermediul fi ltrelor de carburant 

cu eliberare lentă, pentru îmbunătăţirea lubrifi erii

c) Distanţele dintre piesele mobile şi găurile de duze foarte mici afl ate 

în injectoare necesită o protecţie adecvată împotriva uzurii abrazive, 

care se realizează prin utilizarea de medii cu o toleranţă mai redusă

Alte fi şe informative disponibile:

Filtrarea aerului

Lichid de răcire

Filtrare hidraulică

Filtrarea lubrifi antului

Pentru informaţii suplimentare, 
vizitaţi cumminsfi ltration.com
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