
Arrefecimento é vital
Os Produtos Fleetguard protegem e são utilizados 
para manutenção de Sistemas de Arrefecimento 
de Motores Para Trabalho Pesado (Heavy-Duty) 
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Arrefecimento é vital …

Se não for devidamente arrefecida, a temperatura de um motor diesel para trabalho pesado pode chegar a 

2.000 ºC, o que poderia ser facilmente suficiente para derreter o motor.

O calor precisa ser dissipado, caso contrário o motor não poderá funcionar dentro do seu potencial máximo.  

Na verdade, apenas um terço dos 2.000 ºC é convertido em energia mecânica.

Essa produção de calor em excesso constitui claramente uma razão do porquê de ser fundamental manter o 

refrigerante corretamente para diminuir custos operacionais, reduzir ao mínimo os tempos de inatividade do motor 

e garantir uma melhor confiabilidade e durabilidade tanto dos motores como dos sistemas de arrefecimento.



… para manter o equipamento 
funcionando

Todo proprietário de frota sabe como são importantes os intervalos de manutenção para um motor. 

Entretanto, o enfoque principal durante a maior parte das visitas de assistência técnica se concentra 

em filtragem de ar, lubrificante e combustível. A manutenção regular e adequada do sistema de 

arrefecimento de um motor é geralmente considerada como sendo de importância menor – um erro 

que pode custar extremamente caro. Pesquisas têm demonstrado que 40% de todos os problemas 

do motor em motores diesel para trabalho pesado têm relação direta ou indireta com a manutenção 

inadequada do sistema de arrefecimento. A manutenção regular do sistema de arrefecimento é 

essencial para manter o motor funcionando corretamente.

Cerca de 720.000 litros de fluido de arrefecimento circulam através de um motor para 

trabalho pesado médio ao longo de um período de 24 horas, o que seria suficiente para 

encher uma grande piscina.



Corrosão do alumínio
Corrosão não tem nada a ver com idade

Cada vez mais fabricantes de motores estão empregando alumínio para reduzir o peso de sistemas 

de arrefecimento. Todavia, a redução de peso tem um preço: o alumínio é o material mais sensível do 

sistema, sendo a corrosão o seu maior problema.

Não são muitas as pessoas que têm consciência disso, mas o fato é que corrosão não é uma questão 

de idade; a corrosão pode começar a atacar um motor com apenas 2.000 horas de funcionamento, 

ou 400.000 km de rodagem.

■ O oxigênio no sistema de arrefecimento reage com peças metálicas   

■ Oxidação no motor = ferrugem   

■ Bombas de água, radiadores, termostatos e coletores são afetados

■ Os radiadores ficam entupidos   

■ O motor superaquece = custos com reparo, tempo de paralisação   

■ Surgem vazamentos   

A corrosão afeta todas as peças 

metálicas, especialmente as de alumínio.

Minúsculas partículas metálicas começam 

a circular no sistema de arrefecimento 

provocando danos a quaisquer peças 

mecânicas. 



“É provável que algumas empresas saibam muita coisa a respeito de 
produtos químicos, enquanto outras conhecem muito de motores - A 
Cummins Filtration sabe tudo a respeito de ambos.”

A Cummins Filtration desenvolveu aditivos 

para refrigerantes com diferentes inibidores 

que criam uma camada protetora sobre 

todas as peças metálicas no sistema de 

arrefecimento. A vantagem principal da 

companhia é o somatório de pesquisas 

químicas e a estreita cooperação com 

sua empresa matriz, uma das principais 

fabricantes de motores diesel: a Cummins.

Se o cliente utilizar Fleetguard® DCA* ou 

o líquido ES (longlife / vida longa) a partir 

realmente do início da vida do motor, o produto 

poderá impedir a oxidação.

Se o cliente começar a usar DCA a partir de 

uma fase posterior, ele poderá fazer com que 

não piore o processo de corrosão.

*DCA = Aditivo Químico Diesel

“Nós usamos o líquido refrigerante 

Fleetguard® DCA4 para todos os sistemas 

de arrefecimento que recebem nossa 

manutenção e não temos tido quebras 

de motor em função de problemas com o 

sistema de arrefecimento por pelo menos 5 

anos. Esse DCA vale realmente a pena.” 

A camada protetora criada pelo 

Fleetguard DCA impede que o alumínio 

sofra corrosão.



Cavitação ou corrosão 
localizada (pite) das camisas 
de cilindro 
Não se podem mudar as leis da física, porém 
a Cummins Filtration pode neutralizar as 
consequências 

Nos motores, os pistões se deslocam para cima e para baixo cerca de 2.000 vezes por minuto. 

Enquanto eles se deslocam no sentido vertical, a árvore de manivelas (virabrequim) realiza um 

movimento totalmente diferente, girando horizontalmente. Esses movimentos contraditórios podem 

provocar vibração significativa nas camisas de cilindro do motor.

Muito embora a parede externa da camisa esteja circundada por fluido refrigerante, a inércia do fluido 

cria minúsculas bolsas de vácuo, causando a formação de bolhas na parede da camisa.

Quando o movimento vibratório da camisa vai contra essas bolsas de vácuo, essas bolhas estouram 

sob uma enorme pressão de 1.000 bar e removem pequenos nacos do material da camisa.  .

A superfície da camisa deforma 

durante a vibração, o que cria bolsas 

de vácuo e  minúsculas bolhas de 

vapor em combinação com a inércia do 

refrigerante.

A vibração continua e a camisa bate de volta, 

fazendo com que as bolhas estourem. . 

Na medida em que esse processo continua 

por milhares de vezes por segundo, 

pequenos nacos são arrancados da camisa.



Cummins Filtration pode fazer 
com que cesse a vibração das 
camisas do seu motor …

… ou alterar a inércia do fluido refrigerante, 

entretanto Fleetguard® DCA pode neutralizar 

a cavitação destrutiva no seu motor criando 

uma camada protetora na parede da camisa.

A implosão da bolha continuará ocorrendo, 

porém ela terá lugar na camada protetora, 

sem danificar a parede da camisa.

Ademais, qualquer dano à camada na 

superfície da camisa é prontamente reparado 

pelo DCA.

Para manter a eficácia da camada protetora, 

deve-se adicionar o DCA a frequentes 

intervalos de manutenção.

“Já vimos muitas camisas parecidas com a 

superfície da lua, por isso sabemos muito bem 

o porquê de usarmos o DCA4.” 

Fleetguard DCA pode neutralizar o efeito 

fatal sobre o seu motor, criando uma camada 

protetora sobre a parede da camisa; com isso, 

as implosões ocorrem nessa camada e não 

afetam a superfície da camisa.



Encrustação
Fazemos da água pesada um problema leve 

O líquido refrigerante consiste 48% de água de boa qualidade, 48% de glicol e 4% de aditivos 

refrigerantes. A água de torneira é sempre ligeiramente pesada em razão da presença de substâncias 

minerais como, por exemplo, cálcio, magnésio etc., as quais causam o desenvolvimento de películas de 

óxido.

O efeito prejudicial da película de óxido ocorre nas regiões superaquecidas do seu motor, exatamente 

como acontece quando se ferve água na chaleira. No motor, essas regiões superaquecidas são as 

camisas de cilindro e os cabeçotes.

Quando se leva em conta que uma película de óxido de 1 mm de espessura tem o mesmo efeito isolante 

de 75 mm de ferro fundido, fica claro que a película de óxido é um importante isolante. O calor não 

consegue dissipar facilmente da câmara de combustão do motor.

As consequências desse isolamento são anéis de pistão desgastados, consumo mais elevado de óleo e, 

na pior das hipóteses, pane total do motor.

Fleetguard® DCAs contém um sistema de polímero inteligente que ‘embrulha’ as partículas de óxido de 

modo a impedir que elas se fixem na parede da camisa de cilindro.

Na medida em que o motor funciona, o 

calor provoca a formação de películas de 

óxido nas superfícies superaquecidas.

A casca das películas de óxido age como 

isolante, impedindo o líquido refrigerante de 

absorver o calor do motor.



Acidez
Nós asseguramos de que a acidez não irá incomodá-lo 

A corrosão em um motor ocorre geralmente quando o valor do pH do seu fluido refrigerante é inferior a 

7. O fluido refrigerante do motor se torna ácido em decorrência da degradação do anticongelante e de 

sulfatos que penetram no sistema de arrefecimento. Essa condição resulta em corrosão generalizada 

das suas camisas de cilindro, blocos de cilindro e cabeçotes, bem como em circuitos de água e 

mangueiras. Um valor elevado de pH é igualmente ruim, já que há o risco de danos às juntas e a 

componentes de metal mais doce. 

Por isso, o valor do pH em um sistema de arrefecimento ideal deve e se situar sempre entre 8 e 10. 

Para se chegar a esse valor, é preciso colocar substâncias compensadoras (buffers) no fluido de 

arrefecimento para neutralizar a formação de ácidos ou álcalis. 

As diversas substâncias compensadoras nos produtos Fleetguard® para sistemas de arrefecimento, 

incluindo borato no DCA2 e fosfato no DCA4, asseguram que o fluido do sistema de arrefecimento 

mantenha a acidez correta.

Fleetguard DCAs contém um sistema de 

polímero inteligente que ‘embrulha’ as 

partículas de óxido de modo a impedir que 

se fixem na parede da camisa de cilindro.



Muita coisa pode acontecer ao sistema de 
arrefecimento do seu motor ...

Para diminuir os custos operacionais e reduzir 

ao mínimo os tempos de parada do motor, é 

essencial a manutenção adequada do refrigerante. 

Uma vez que cada um tem suas próprias 

preferências quando se trata de manutenção do 

sistema de arrefecimento, a Cummins Filtration 

oferece opções tanto na parte química quanto 

em relação a filtros de água para sistemas de 

arrefecimento.

Os Aditivos Suplementares para Refrigerantes 

Fleetguard (SCA) atendem às normas ISO e 

são inteiramente aprovados pelos principais 

fabricantes de motores como, por exemplo: 

 

■ Cummins®

■ Caterpillar®

■ DAF®

■ Scania®

■ M.A.N.®

■ Komatsu®

■ Liebherr® 

  e outros

Refrigerantes integralmente formulados como, 

por exemplo, ES Compleat EG, eliminam a 

necessidade de pré-carregamento de SCA e 

proporcionam a melhor das oportunidades para 

uma manutenção bem-sucedida do sistema de 

arrefecimento. Esses refrigerantes são projetados 

para durar até o recondicionamento do motor. 

Esses produtos atendem também às 

recomendações da ASTM quanto a baixo teor de 

silicato e são universais para utilização em motores 

diesel para trabalho pesado e motores automotivos. 

O aditivo para refrigerante Fleetguard® DCA2 e o 

seu refrigerante totalmente formulado, Fleetcool, 

vem protegendo motores diesel desde 1972. O 

DCA2 utiliza nitrato para proteção contra proteção 

localizada de camisas de cilindro e possui um 

sistema de buffering de borato.  

 Filtragem Mecânica  Anticongelante Integralmente Formulado  Aditivo de Refrigerante



... porém a Cummins Filtration tem ainda mais 
produtos que podem resolver os problemas.

O DCA4 e o seu refrigerante equivalente integralmente 

formulado, Compeat EG, foram lançados inicialmente 

em 1984 em todos os motores diesel Cummins, 

onde continuam sendo utilizados até hoje. O DCA4 

é menos tóxico do que os produtos químicos à base 

de nitreto / borato e proporcionam maior proteção 

contra corrosão por solda ou em alumínio, corrosão 

localizada em camisas de cilindro, sendo mais 

tolerante a subtratamento ou sobretratamento 

do SCA. No ambiente competitivo atual, a 

diminuição de custos de manutenção por meio do 

prolongamento da vida útil do refrigerante atende 

às necessidades fundamentais da frota. Para 

atender a essas necessidades, a Cummins Filtration 

lançou o refrigerante de vida útil prolongada 

Fleetguard® ES Compleat.

Para utilização em programas de manutenção de 

refrigerantes de vida útil prolongada, é suficiente 

abastecer o sistema de arrefecimento com ES 

Compleat e, uma vez por ano (a cada 250.000 

km rodados ou 4,000 horas de operação), dar 

manutenção ao sistema com Filtros Fleetguard ES 

Slow Release ou ES Extender Liquid Booster. Para 

utilização em programas de manutenção padrão de 

refrigerantes, utilizar simplesmente ES Compleat em 

conjunto com o DCA4 mencionado acima.

*ES = Extended Service [Serviço Prolongado]

Além dos aditivos, refrigerantes e filtros, a 

Cummins Filtration oferece uma ampla gama de 

filtros de água Fleetguard. Muitas diferentes fontes 

têm demonstrado uma relação vantajosa direta 

entre a filtragem de substâncias contaminadoras 

de refrigerantes e a redução de desgaste, 

corrosão, pite e tapagem.

Um dos estudos mais significativos observou 

11.000 caminhões, metade dos quais utilizou 

filtros de água. Os caminhões com filtros de água 

sofreram dois terços menos de panes provocadas 

por selos de bomba de água com vazamento em 

comparação com os caminhões sem filtros.

Esses dados indicam também uma estreita 

correlação entre filtragem e uma redução na 

formação de películas de óxido, redução essa que 

ajuda o motor a manter uma transferência eficaz de 

calor contribuindo para um desempenho excelente. 

Produtos para Teste 

de Refrigerante

Filtros para Sistemas 

de Arrefecimento

Produtos de Vida 

Útil Prolongada 



Para saber mais a respeito de refrigerantes ou qualquer outro produto ou tecnologia Fleetguard, pedimos que 

entre em contato com o Distribuidor Cummins local ou Atendimento ao Cliente da Cummins Filtration.

O seu Distribuidor local

Para obter mais informações, visite 
cumminsfiltration.com
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