
W TEŚCIE PORÓWNYWANO
przegub kulowy GRANIT o numerze zamówienia 38704117 z porównywalnymi produktami wiodącego producenta części 
oryginalnej, producent pierwszego wyposażenia i producenta części identycznej.

PORÓWNANIE CECH
»  Testowanie materiałów
»  Test twardości
»  Wyznaczanie momentu odkręcania

WYNIKI TESTÓW
TESTOWANIE MATERIAŁÓW 
Test ten dostarcza informacji na temat zastosowanych materiałów. Wybór właściwego materiału jest kluczowy dlafunkcjonalności 
i wytrzymałości przegubów kulowych. Kontroli poddano materiał korpusu podstawowego, kuli przegubu i pierścienia łożyska 
ślizgowego.

WYNIKI: 
Do produkcji kuli przegubu GRANIT wykorzystano powszechnie stosowaną stal 41Cr4. Producenci porównywanych produktów 
również wykorzystują tę samą stal lub porównywalną 42CrMoS4, która ma lepsze właściwości w zakresie obróbki skrawaniem. 

Korpus kuli przegubowej GRANIT jest kuty z wysokiej jakości hartowanej stali C45, która bardzo dobrze nadaje się do wykorzy-
stania w przegubach kulowych. Porównywane produkty również są produkowane z tej lub równoważnej stali C35. 

Dzięki wysokiej jakości stali nawęglanej 16MnCr5 GRANIT stawia na najwyższą jakość pierścienia łożyska ślizgowego. Producent 
oryginalnej części, jak również producent części identycznej, stosują niemal równoważną hartowaną i odpuszczaną stal C45, ale 
znany producent pierwszego wyposażenia stosuje tylko zwykłą stal konstrukcyjną S235JR, która nie wytrzymuje dużych obciążeń 
podczas użytkowania.

Charakterystyka materiału GRANIT część oryginalna część identyczna część pierwszego wyposażenia

Kula przegubu 41Cr4 42CrMoS4 41Cr4 41Cr4

Obudowa C45 C35 C35 C45

Pierścień łożyska ślizgowego 16MnCr5 C45 C45 S235JR

WNIOSEK: 
Testowany przegub kulowy GRANIT stawia na wysoką jakość kuli i korpusu podstawowego przegubu. Dzięki temu jego jakość 
jest taka sama, jak porównywanych produktów od wiodących producentów na rynku. W porównaniu do innych produktów, 
pierścień łożyska ślizgowego przegubu GRANIT charakteryzuje się najwyższą jakością. Produkt od oryginalnego producenta 
nawet nie przeszedł tego testu. Zastosowana stal konstrukcyjna nie nadaje się do tego celu bardzo szybko się zużyje.
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 INFORMACJE DLA KLIENTÓW

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Porównanie produktów zostało przeprowadzone  
przez laboratorium Centrum Transferowego  
Steinbeis na zlecenie GRANIT PARTS.



 

PODSUMOWANIE WNIOSKÓW:  
Przeguby kulowe GRANIT odznaczają się niezmiennie wysoką jakością. W każdej kategorii otrzymały „ocenę” 
celującą. GRANIT współpracuje z najlepszymi producentami, co pozwala zagwarantować niezmiennie wysoką 
jakość i bezpieczeństwo produktów.

Wysoki standard jakości zapewniają liczne niezależne kontrole oraz wewnętrzne testy laboratoryjne.

TEST TWARDOŚCI: 
W celu wykonania testu twardości kula przegubu, korpus podstawowy i pierścień łożyska ślizgowego zostają podzielone 
na próby, które pozwalają zbadać twardość zarówno na krawędzi, jak również w środku wybranej próby. 

WYNIKI: 
Test twardości wykazał, że produkty wszystkich producentów spełniają wymagane wartości w zakresie twardości kuli 
przegubu i korpusu podstawowego. Produkt GRANIT charakteryzuje się twardością 671 HV1 lub 210 HV1 na krawędzi 
i 297 HV1 lub 205 HV1 na środku. Poziom twardości krawędzi kuli przegubu GRANIT był drugim wynikiem w teście 
porównawczym.

Wartości twardości pierścieni łożysk ślizgowych są różne - oprócz produktu GRANIT z 636 HV1, tylko oryginalna część 
charakteryzuje się pożądanymi wartości twardości. Twardość krawędzi części identycznej - 583 HV1 - jest niewystarczająca, 
a część od producenta pierwszego wyposażenia, ze względu na wykorzystany materiał, charakteryzuje się twardością na 
poziomie tylko 201 HV1 - a odbiegającą od wartości nominalnej części.

Wartości twardości Pozycja GRANIT część oryginalna część identyczna część pierwszego wyposażenia

Kula przegubu krawędź 671 HV1 713 HV1 636 HV1 660 HV1

środek 297 HV1 321 HV1 339 HV1 339 HV1

Obudowa krawędź 210 HV1 214 HV1 201 HV1 210 HV1

środek 205 HV1 210 HV1 198 HV1 205 HV1

Pierścień łożyska 
ślizgowego

krawędź 636 HV1 686 HV1 583 HV1 201 HV1

środek 314 HV1 170 HV1 380 HV1 201 HV1

WNIOSEK: 
Przegub kulowy GRANIT to produkt dorównujący wartością twardości części od oryginalnego producenta. Zarówno 
produkt GRANIT, jak i część oryginalna charakteryzują się pożądanymi wartościami twardości.

Część identyczna wykazuje deficyty twardości na krawędziach, co może wpłynąć na skrócenie okresu użytkowania. 
Chociaż wartości twardości produktu producenta pierwszego wyposażenia odpowiadają zastosowanemu materiałowi, 
użycie z założenia niewłaściwego materiału podczas produkcji może prowadzić do uszkodzenia przegubu kulowego.

WYZNACZANIE MOMENTU ODKRĘCANIA: 
Podczas tego testu mierzona jest siła potrzebna do wykręcenia kuli przegubu z korpusu podstawowego. Dzięki temu 
można sprawdzić, czy dopasowanie i dociśnięcie kuli przegubu do korpusu podstawowego są wystarczające. Jest to test 
porównawczy.

WYNIKI: 
testy wykazały znacznie zróżnicowane siły. Przegub kulowy GRANIT i część od producenta oryginalnego wyposażenia 
osiągnęły bardzo dobry wynik w teście. Wynik 99,4 KN wskazuje na bardzo wysoką jakość części GRANIT. Wyniki dla 
części oryginalnej i identycznej wynoszą 67,8 kN i 61,4 kN, a więc około jedną trzecią poniżej wartości twardości 
produktu GRANIT.

GRANIT część oryginalna część identyczna część pierwszego wyposażenia

Moment odkręcania 99,4 KN 67,8 KN 61,4 KN 102,8 KN

WNIOSEK: 
Przegub kulowy GRANIT i przegub producenta pierwszego wyposażenia są znacząco lepiej dociśnięte i dopasowane, niż 
przeguby od producentów części oryginalnych i identycznych.
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