
Filtr paliwa FF5782 do silników 
dużej mocy typu QSK
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Nowy fi ltr FF5782 z materiałem fi ltracyjnym              zapewnia przede wszystkim obniżenie awaryjności 
poprzez usuwanie szkodliwych cząstek i dostarczanie paliwa w klasie czystości ISO 12/9/6, 
zalecanej przez producentów układów wtryskowych.

Globalne wyzwania 
związane z 
utrzymaniem klasy 
czystości paliwa

Gniazdo zaworu dozującego paliwo (DMV)

Czyste, pozbawione zanieczyszczeń paliwo jest kluczem do osiągnięcia maksymalnej wydajności 
i długowieczności układu paliwowego, nowoczesnych silników wysokoprężnych.

W nowoczesnych silnikach wysokoprężnych stosowane są wysokociśnieniowe układy paliwowe typu 
Common Rail (HPCR), wymagające najwyższych poziomów czystości paliwa.

Układy paliwowe typu HPCR charakteryzują się bardzo małymi kanalikami, dzięki czemu ciśnienie 
wtryskiwanego paliwa sięga nawet 2000 barów (30 000 psi).

Zgodnie z badaniami udokumentowanymi w Światowej Karcie Paliw (WWFC), około 50% wszystkich, 
będących w sprzedaży detalicznej na świecie, paliw nie spełnia wymagań normy ISO 18/16/13. 
Ten sam dokument podaje, iż olej napędowy staje się coraz bardziej zanieczyszczony.

Parametry fi ltra FF5782 umożliwiają lepszą ochronę układów wtryskowych (FIE). Lepsza ochrona 
wydłuża okres użytkowania wtryskiwaczy i obniża całkowite koszty posiadania (TCO).

Uszkodzenie wynikłe 
w trakcie użytkowania

Widok po rozebraniu elementu

Pył w paliwie
Badania z użyciem konkurencyjnego 

materiału fi ltracyjnego 
(po 50 godzinach)

Pył w paliwie
Badania z użyciem materiału 

fi ltracyjnego NanoNet
(Bez uszkodzeń po 190 godzinach)

                                                                                                                                                    



2 50% 100,000 50,000

4 75% 100,000 25,000

10 90% 100,000 10,000

20 95% 100,000 5,000

40 97.50% 100,000 2,500

60 98.30% 100,000 1,667

75 98.70% 100,000 1,333

100 99.00% 100,000 1,000

125 99.20% 100,000 800

200 99.50% 100,000 500

300 99.60% 100,000 333

500 99.80% 100,000 200

1000 99.90% 100,000 100

Po co stosować Beta?
Fleetguard, będąc liderem w dziedzinie fi ltracji paliwa, docenia potrzebę zapewnienia doskonałej fi ltracji paliwa w 
układach HPCR, po to by mogły one działać zgodnie z przeznaczeniem. Nowe materiały fi ltracyjne             dostarczane 
przez fi rmę Fleetguard mają jednolitą porowatość w całej objętości, w odróżnieniu od konwencjonalnych materiałów 
syntetycznych i celulozowych. Obecnie, przy badaniach skuteczności fi ltrowania, wykorzystuje się  mniej precyzyjny 
proces pojedynczego przepływu. Jednolita porowatość nowego materiału fi ltracyjnego Fleetguard             wymaga 
bardziej rygorystycznej i precyzyjnej metody testowania, pozwalającej na określenie współczynnika Beta.

Rozwiązanie 
Fleetguard®:

Pochodnym współczynnikiem jest skuteczność fi ltrowania, 
obliczana następująco:

liczba cząstek przed fi ltrem

liczba cząstek za fi ltrem
Współczynnik Beta =

Współczynnik Beta -1

Współczynnik Beta
Skuteczność % =

Wlot cieczy

Wypływ cieczy

B4(c)=75

Współczynnik 75 oznacza, 
że skuteczność fi ltra wynosi 
98,7% dla cząstek 
o wielkości 4 mikronów (c)

Rozmiar cząstki mierzony 
w mikronach (c)

Współczynnik Beta Skuteczność llość przed fi ltrem llość za fi ltrem

1 cząstka >5 mikronów
(za fi ltrem)

10 cząstek >5 mikronów
(przed fi ltrem)

W jaki sposób obliczany jest współczynnik Beta?
Wyznaczanie na podstawie badań laboratoryjnych, współczynnika 
Beta to współcześnie najnowocześniejsza metoda służąca do 
określenia zdolności fi ltru do usuwania zanieczyszczeń.

Współczynnik Beta oblicza się następująco:

Objaśnienie współczynnika Beta
Współczynnik Beta to stosunek liczby cząstek, o określonej wielkości, przed fi ltrem do liczby takich 
samych cząstek za fi ltrem. 
Beta określa również zależność pomiędzy skutecznością fi ltrowania, a ilością i wielkością cząstek.

Specyfi kacja parametrów 
obecnie stosowanego materiału 
fi ltracyjnego (wartość absolutna)

Parametry fi ltra FF5782
Zapewnia 13-krotnie lepszą 
ochronę układu paliwowego silnika.



Nothing Guards Like Fleetguard.

100,000x

10,000x

1,000x

100x

10x

Competitor A

Competitor B

Competitor C

FF5782 
featuring NanoNet

13x Better

Vibration Vibration

Max allowable drain fl ow

190 hrs 
with NO 
WEAR!

190 hour fi lter run

Competitor A

Competitor B

Competitor C

Badania w warunkach rzeczywistych z symulacją drgań silnika pokazują że wcześniej przechwycone cząstki są 
uwalniane, na skutek wibracji, do obwodu zasilania paliwem za fi ltrem. Filtr FF5782 z materiałem fi ltracyjnym             
utrzymuje przechwycone cząstki przy drganiach silnika lepiej, niż jakikolwiek inny konkurencyjny produkt.

Parametry fi ltra FF5782 umożliwiają lepszą ochronę układów wtryskowych. Lepsza ochrona przedłuża okres 
użytkowania wtryskiwaczy i obniża całkowite koszty posiadania (TCO).

Udokumentowane 
badania w warunkach 
rzeczywistych

 Wyniki badań dla silnika 
wysokoobrotowego*

Powrotny przepływ paliwa z wtryskiwacza
Celem jest uzyskanie jak najmniejszej wartości w cyklu 

badania.

Wyniki badań, dla silników dużej 
mocy, w zakresie zatrzymywania 
cząstek w silnikach dużej mocy*

Liczba 4-mikronowych cząstek za fi ltrem
Celem jest uzyskanie jak najmniejszej wartości w 

cyklu badania.

Filtr FF5782 z technologią NanoNet 
zatrzymuje cząstki stałe i jest bardziej 
odporny na wibracje, niż konkurencyjne 
wyroby.

Czas działania silnika w godzinachCzas badania (min)

Filtr FF5782 z technologią NanoNet 
redukuje zużycie wtryskiwacza 
poprzez eliminowanie szkodliwych 
cząstek nawet przy drganiach silnika.
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Więcej informacji o powyższych badaniach można uzyskać u lokalnego przedstawiciela fi rmy Cummins Filtration.

Filtr paliwa FF5782 do silników o dużej mocy zapewnia maksymalne osiągi i dłuższy okres eksploatacji układu 
paliwowego HPCR.

Oryginalne produkty Fleetguard do ochrony układów paliwowych są produkowane tak, aby ich parametry spełniały lub przekraczały 
osiągi produktów OE, zapewniając optymalną ochronę, dłuższe okresy serwisowe oraz niższe koszty eksploatacji. Dzięki 
ogromnemu doświadczeniu w zakresie zintegrowanych rozwiązań systemowych do nowoczesnych silników wysokoprężnych, 
fi rma Cummins Filtration oferuje produkty spełniające ostre wymagania nowoczesnych wysokociśnieniowych układów paliwowych. 

* Wszystkie fi ltry mają 2 wkłady
 Data badania: 18.11.2010

Więcej informacji można znaleźć na 
stronie cumminsfi ltration.com
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