
Noul filtru pentru combustibil protejează sistemele 
de injecție diesel ale autoutilitarelor împotriva apei 
și a particulelor de impurități
■ Filtrul pentru motorină MANN-FILTER PU 12 004 z
 este disponibil începând de acum sub formă de set 
 cu un filtru preliminar de combustibil, pe piața after-
 market 
■ Prin separatorul de apă în trei trepte, filtrul separă
 peste 90 % din apa conținută în combustibil

Chiar și la cel mai înalt nivel de calitate a combustibilului, 
motorina poate conține urme de apă. Aerul umed poate 
să pătrundă prin sistemul de aerisire al rezervorului sau 
recipientele de mari dimensiuni din benzinării pot să 
conțină și apă din condens. Însă sistemele sofisticate de 
injecție de motorină „Common Rail”, unde se întâlnesc 
presiuni de injecție până la 2500 de bari, impun cerințe 
mai stricte de puritate a combustibilului decât sistemele 
mecanice simple. 

Cele mai mici particule de murdărie și picăturile de apă 
pot provoca daune la componentele circuitului de com-
bustibil și, în cel mai rău caz, pot provoca defectarea 
întregului sistem. O altă provocare este compoziția moto-
rinelor moderne, care s-a modificat mult în ultimii ani. 
Acestea au conținut redus de sulf și includ proporții mai 
mari de biocombustibili și aditivi. Aceste circumstanțe 
conduc la formarea de picături de apă foarte mici și 
stabile în motorină, ceea ce impune o nouă tehnologie 
de separare a apei. 

Separatorul de apă în trei trepte protejează sistemul 
de injecție
Dacă în circuitul de combustibil pătrunde apa, aceasta 
este mărunțită în picături mici de către pompa de com-
bustibil de joasă presiune. După ce combustibilul circulă 
de mai multe ori prin sistem, picăturile de apă pot ajunge 
la mărimi sub 1/10 din diametrul unui fir de păr. Pentru 
curățarea acestor picături de apă foarte mici și fin distri-
buite din motorină, specialistul în filtrare MANN+HUMMEL 
din Ludwigsburg a dezvoltat o soluție: Filtrul pentru moto-
rină MANN-FILTER PU 12 004 z este traversat de 
combustibil dinspre exterior spre interior și lucrează în trei 
trepte. Această operațiune se numește funcționarea 
filtrului pe partea de presiune.

În prima etapă mediul de filtrare eliberează combustibilul 
diesel de particulele solide. A doua treaptă de filtrare 
lucrează cu o țesătură de coalescență. Aceasta captează 
picăturile de apă oricât de mici din emulsia de combustibil 
și apă și le comasează în picături mult mai mari. În cea 

de-a treia etapă de curățare un material de filtrare ce 
respinge apa garantează că picăturile mărite nu pătrund în 
sistemul de injecție. Datorită forței de gravitație, apa sepa-
rată se acumulează într-un spațiu de acumulare a apei din 
modulul filtrului. Un senzor anunță momentul când apa 
trebuie evacuată sau aspirată manual. 

Filtrul MANN-FILTER PU 12 004 z separă peste 90% din 
apa conținută în motorina de la stațiile de combustibil, 
separând și picăturile cele mai fine de apă de până la zece 
micrometri. Acesta funcționează până la finalul intervalului 
de service, chiar și atunci când elementul de filtrare este 
încărcat. Atât conceptele într-o singură treaptă cât și cele 
în două trepte de pe piață ating grade de separare de până 
la maximum 35 - 40 %, nereușind să ofere o protecție 
fiabilă pentru sistemele moderne de injecție.

Reciclabile fără poluare și disponibile ca set
Începând de acum, noul filtru de carburant este disponibil 
pe piața aftermarket, fiind corespunzător 100% calității 
pieselor originale. Împreună cu filtrul preliminar PU 5003, 
care protejează pompa de joasă presiune, setul PU 12 
010-2 z este disponibil pentru Mercedes-Benz Actros, 
Heavy-Duty Engine Platform HDEP. Grație elementelor 
de filtrare fără metal, ambele filtre pot fi incinerate complet 
și permit, așadar, reciclarea ecologică. 


