
Módulo 1:
FILTROS E FILTRAGEM



POR QUE DEVEMOS FILTRAR O ÓLEO?



Antes de responder:

Funções do óleo:
1. Lubrificar;
2. Conduzir energia;
3. Refrigerar;
4. ...

POR QUE DEVEMOS FILTRAR O ÓLEO?

Lubrificar:
1. Rolamentos;

1. De esferas;
2. De rolos;
3. Cônicos;
4. ...

2. Buchas;
3. Engrenagens;

1. De dentes retos;
2. Espinha de peixe;
3. Helicoidais

4. Mancais hidrodinâmicos;
5. ...



Antes de responder:

Funções do óleo:
1. Lubrificar;
2. Conduzir energia;
3. Refrigerar;
4. ...

POR QUE DEVEMOS FILTRAR O ÓLEO?

Conduzir energia:
1. Sistemas hidráulicos;

1. Bombas de engrenagens;
2. Bombas de palhetas;
3. Bombas de pistões;
4. ...

2. Transmissões hidrostáticas;
3. Direções hidráulicas;
4. ...



Resposta:

Cada equipamento tem uma necessidade diferente 
de pureza do óleo;

POR QUE DEVEMOS FILTRAR O ÓLEO?

O óleo pode ser considerado limpo para algumas 
aplicações e sujo para outras;

Antes de decidir pela filtragem devemos analisar:
a. Produto que utilizará o óleo;
b. Estado desejado de pureza para o óleo;
c. Estado atual de “contaminação” do óleo.



Mais comuns:

Água; 

Tipos de contaminantes:

Sólidos:
a. Sílica;
b. Metais.

Módulo de treinamento 2 e 3.



Sólidos: Quanto menores, piores:

Tipos de contaminantes:

Mais difíceis de remover;

Mais abrasivos;

Maior quantidade;

Não se enxergam.



Tamanho de partículas:

40 μm



Tamanho de partículas:

40 μm
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Quantidade de partículas:

1 m³

=

1.950.000



Quantidade de partículas:

1 m³

=

1.950.000
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Normas para medir grau de pureza (ou contaminação):



Qual grau de pureza é necessário?

Componente Pressão NAS

Bombas de 
Engrenagens, 

Cilindros 
Hidráulicos, 

Comandos Mobil.

70 bar 10

70 – 210 bar 9

> 210 bar 8



Qual grau de pureza é necessário?

Componente Pressão NAS

Bombas de 
Palhetas 

e 
Válvulas de 
Cartucho

70 bar 9

70 – 210 bar 8

> 210 bar 7

Componente Pressão NAS

Bombas de 
Pistões de Vazão 

Variável

70 bar 8

70 – 210 bar 7

> 210 bar 6



Qual grau de pureza é necessário?

Foto de internet. 
Não nos referimos a nenhum fabricante em particular.

Componente Pressão NAS

Bombas de 
Pistões de Vazão 

Variável

70 bar 8

70 – 210 bar 7

> 210 bar 6

Componente Pressão NAS

Bombas de 
Engrenagens, 

Cilindros 
Hidráulicos, 

Comandos Mobil.

70 bar 10

70 – 210 bar 9

> 210 bar 8



Qual grau de pureza é necessário?

Foto de internet. 
Não nos referimos a nenhum fabricante em particular.

Necessita-se NAS6!

Como obter?

Antes de responder: 
Como se comportam os filtros?



Filtração Nominal e Filtração Absoluta

Qual a probabilidade desta esfera 
atravessar a tela do alambrado?

E agora?

Pouquíssimo provável = 
Filtro ABSOLUTO

Filtração de superfície

Filtração de profundidade

Muito provável = Filtro NOMINAL



Filtração Nominal e Filtração Absoluta

O que define se um filtro é nominal ou absoluto é a capacidade de 
retenção de partículas de um determinado tamanho.
Para sistemas hidráulicos adota-se a eficiência de 98,5% para caracterizar 
um filtro como absoluto. βx = 75 (x = tamanho da partícula em μm)

Ou seja, se 74 de 75 esferas forem 
retidas, ou se apenas 1 de 75 atravessar 
o filtro, este filtro será considerado 
absoluto para esferas deste tamanho, 
mesmo sendo um filtro de superfície.

Não importa a forma construtiva do 
filtro, o que importa é sua eficiência em 
função do tamanho da partícula.



Filtração Nominal e Filtração Absoluta

“Há uma relação entre eficiência e 
índice BETA,

Eficiência = 100%* (Beta-1)/Beta . ”

Filtro NOMINAL: valor em µm é só uma REFERÊNCIA, não tem valor em 
termos de filtração. Seu emprego depende da experiência de quem usa!

Filtro ABSOLUTO: valor em µm tem que ser associado a uma eficiência ou 
índice β. 
Deve ser comprovado em testes e fabricante deve apresentar curva do filtro.



Filtração Nominal e Filtração Absoluta

Comportamento dos Filtros Purilub.

200

Meio filtrante 3P (β4=75, β5=200, β7=1.000) 

Meio filtrante 10P (β9=75, β11=200, β13=1.000)

Meio filtrante 20P (β13=75, β16=200, β20=1.000)

Foto ampliada das fibras de um elemento filtrante.
Trata-se de um elemento feito com fibras de vidro

Filtração de Profundidade

75

1000



Qual grau de pureza é necessário?

Foto de internet. 
Não nos referimos a nenhum fabricante em particular.

Necessita-se NAS6!

Como obter?

Antes de responder: 
Qual o grau de contaminação inicial do óleo?



Qual grau de contaminação do óleo?

Foto de internet. 
Não nos referimos a nenhum fabricante em particular.

Análise físico química inicial para 
verificar se o óleo mantém suas 
propriedades!

 Viscosidade, acides, teor de água, 
presença de metais, sílica, outras 
impurezas;  

 Contagem de partículas, ou em 
contador ótico, ou em microscópio, 
para verificar a quantidade e 
tamanho das partículas 
contaminantes.  



Como selecionar filtros

Incompatíveis

Filtração Nominal
ou

Centrifugação



Dividir por 200

340

=

NAS 3

Como selecionar filtros
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Como selecionar filtros



Dividir por 80

9.200

=

NAS 5

Como selecionar filtros
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Como selecionar filtros



Dividir por 100

7.200

=

NAS 4

Como selecionar filtros

75

4

350

6

100

4,5



Como selecionar filtros



Sugestão, sistema de filtração em série

20 10 3BAG 
Nominal

teoria

saída

Qtde Classe

7.200        4          

8.200           5

340               3



Por quê?

teoria

saída

Qtde Classe

7.200        4

8.200           5

340               3

Foto ampliada das fibras de um 
elemento filtrante;
Trata-se de um elemento feito 
com fibras de vidro.

Ampliando um pouquinho mais: 
- As fibras não são homogêneas;
- Os poros não são iguais;
- Há necessidade de circular de 
duas a três vezes.



Sugestão, sistema de filtração em série

20 10 3BAG 
Nominal

Objetivo

NAS 6



E quanto ao tamanho dos filtros?

O tamanho depende da vazão!

Quanto maior, em relação 
a vazão, melhor será a 

filtragem!



Quanto maior, melhor é o filtrado!

Partículas Filtrado

Menor 
velocidade, 
menor dano



www.purilub.com.br

016 3981 9920
comercial@Purilub.com.br.


