
Importanţa fi ltrării lubrifi antului
Uleiul de lubrifi ere este „sângele vital” al unui motor, în absenţa căruia acesta s-ar opri rapid.

Filtrele de ulei elimină impurităţile şi contaminanţii generatori de uzură din uleiul motorului, 

la fel cum rinichii purifi că sângele. Dacă fi ltrele de ulei nu sunt efi ciente, durata de viaţă 

a motorului se poate diminua semnifi cativ. Uleiul de lubrifi ere nu doar permite deplasarea 

componentelor interne ale unui motor prin menţinerea separării dintre diferitele piese, 

ci efectuează numeroase alte sarcini importante:
n  Eliminare căldură
n  Formarea unei etanşări între peretele cilindrului şi segmenţii pistonului
n  Curăţare suprafeţe interne
n  Transport reziduuri la fi ltru

Contaminare prin combustie
S-ar părea că avem de-a face cu un sistem în buclă închisă, în care o cantitate fi xă de ulei 

este pompată în acelaşi circuit şi a cărei curăţenie ar trebui să fi e relativ uşor de menţinut. 

Cu toate acestea, procesul de combustie, prin care amestecul de aer şi carburant este ars 

pentru a genera putere, creează un spaţiu în această buclă.  În mod inevitabil, combustia 

generează un număr de contaminanţi, care poluează uleiul. Produsele secundare includ:
n  Carbon n  Carburant parţial ars n  Apă
n  Acizi n  Email, lacuri

Produsele Fleetguard
Sistemele de injecţie a carburantului de înaltă presiune din motoarele diesel moderne 

au ca rezultat emisii la eşapament în cantităţi mult mai reduse decât anterior. Totuşi, 

acestea pot reţine cantităţi mai mari de calamină în uleiul de lubrifi ere. Aceasta va avea 

tendinţa de a crea ceea ce se numeşte noroi, un material lipicios negru, aproape gelatinos, 

care poate fi  abraziv şi poate duce la creşterea vitezelor de uzură, ceea ce determină 

blocarea rapidă a fi ltrului. În acest caz, supapa de deviere se va deschide, trimiţând ulei 

nefi ltrat şi abraziv la părţile în mişcare ale motorului.

La motoarele moderne se utilizează trei tipuri comune de tehnici de fi ltrare:
n  Filtrare completă a debitului – unde întreg debitul de ieşire al pompei de ulei 

este fi ltrat înainte de a ajunge la motor
n  Filtrare de ocolire – unde o proporţie din debitul de ulei este fi ltrată mai fi n decât 

la un sistem cu fi ltrare completă, înainte de a fi  readusă în baia de ulei
n  Filtrare combinată – unde fi ltrul utilizează atât sistemul de fi ltrare completă, cât şi cel 

de fi ltrare de ocolire

Se utilizează numeroase tipuri diferite de medii de fi ltrare, în funcţie de circumstanţele 

specifi ce:
n  Site cu plasă metalică n  Discuri suprapuse n  Hârtie pliată
n  De adâncime (hârtie tocată strâns ambalată, cârpe şi aşchii de lemn) n  Material sintetic pliat

Filtrare avansată a uleiului de lubrifi ere
Materialele sintetice asigură o capacitate şi o efi cienţă superioară, respectiv o înfundare 

mai redusă decât celuloza tradiţională. Fleetguard a realizat o producţie proprie 

de materiale sintetice multistrat, denumite Stratapore™. Gama foarte largă de fi ltre de ulei 

de schimb Fleetguard îndeplinesc sau depăşesc specifi caţiile producătorilor pentru uriaşa 

gamă de motoare diesel afl ate în prezent în funcţiune. În afară de aceasta, oferim o gamă 

de fi ltre cu performanţe ridicate:
n  Variante actualizate ale fi ltrelor standard, care încorporează medii sintetice pentru 

a oferi o protecţie superioară a motorului Filtre de ulei de lubrifi ere Venturi™ care 

utilizează mediul Stratapore™ pentru fi ltrare completă de debitului, în combinaţie 

cu tehnologia fi ltrelor de ocolire cu discuri suprapuse. 
n  Filtre de ulei de ocolire centrifugale denumite CentriGuard™, care utilizează 

tehnologia noastră brevetată Spiratec™.
n  Aceste produse pot fi  utilizate ca parte a unui program de extindere a intervalelor 

de service, pentru a facilita operatorilor reducerea costurilor operaţionale globale.
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1 Care sunt cele trei tipuri de tehnici de fi ltrare utilizate 

pentru uleiul de lubrifi ere?

a) Venturi, centrifugal şi cu discuri suprapuse

b) Filtrare completă debit, cu ocolire şi fi ltrare combinată

c) Buclă închisă, buclă deschisă şi program de service planifi cat

2 Denumiţi cele cinci tipuri de medii de fi ltrare utilizate, 

în general, la fi ltrarea uleiului de lubrifi ere

a) Cu durată mare, antiacvatic, biodegradabil, cu absorbţia umezelii şi de înaltă 

capacitate

b) Spiratec, Venturi, CentriGuard, standard şi ultrafi n

c) Site cu plasă de sârmă, discuri suprapuse, hârtie pliată, de adâncime şi medii 

sintetice pliate

3 Cum se numeşte materialul sintetic multistrat realizat 

de Cummins Filtration?

a) Stratapore™

b) Spiratec

c) Cu discuri suprapuse

4 Care este numele gamei de fi ltre combinate cu 

performanţe ridicate de la Fleetguard?

a) Ocolire

b) Stratapore™

c)  Venturi

Verifi caţi-vă cunoştinţele despre fi ltrare carburant

Răspunsuri:

1 b

2 c

3 a

4 c

Pentru informaţii suplimentare, 
vizitaţi cumminsfi ltration.com
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Alte fi şe informative disponibile:

Filtrarea aerului

Lichidul de răcire

Filtrarea carburantului

Filtrare hidraulică


