
ZESTAW NAPRAWCZY SILNIKA 100 MM
Zestaw naprawczy silnika marki GRANIT o numerze artykułu 38002061 został porównany z zestawami od producenta OE i 
konkurenta z rynku europejskiego.

PORÓWNANIE CECH
» Analiza materiału i badanie twardości

» Makroskopowe badanie tłoka pod kątem jam skurczowych i porowatości

» Oznaczenie warstwy chromowanej na pierścieniach uszczelniających

WYNIKI TESTÓW
ANALIZA MATERIAŁU I BADANIE TWARDOŚCI 
Badania te  dostarczają informacji na temat zastosowanych materiałów i nośności produktów. Wybór odpowiednich materiałów 
ma kluczowe znaczenie dla trwałości zestawów tłoków. 

• Tłok: wszyscy trzej producenci używają materiału AlSi12CuMgNi. Wartości twardości przy produktach poszczególnych  
   producentów są niemal identyczne.

• Pierścienie tłokowe: ten sam materiał jest używany przez wszystkich producentów. Zalecane w literaturze specjalistycznej  
   wartości twardości dla pierścieni tłokowych o średnich obciążeniach są bez wyjątku przestrzegane.

• Panewki: wszystkie panewki są wykonane z tego samego materiału, a wartości twardości odpowiadają specyfikacjom.

• Zastosowane materiały i wyniki uzyskane w testach twardości wszystkich trzech sprawdzanych produktów są identyczne  
   lub równoważne.

MAKROSKOPOWEBADANIE TŁOKA POD KĄTEM JAM SKURCZOWYCH I POROWATOŚCI 
Podczas badania makroskopowego tłoków wykonywane są cięcia wzdłuż 
tłoków. Mikrografy są szczegółowo badane pod kątem jam skurczowych 
i porowatości. Tłoki, w których znajdują się jamy skurczowe i porowa-
tości, mogą ulec awarii podczas eksploatacji i spowodować poważne 
uszkodzenia silnika. 

• Na mikrografach tłoków producenta OE i GRANIT nie widać żadnych  
   wnęk ani porów.

• Na mikrografie tłoka konkurenta europejskiego widoczne są jamy i pory.

• Badanie wykazało, że jakość materiałów użytych do produkcji tłoków marki GRANIT oraz produktów producenta OE jest  
   równoważna. Pory i wgłębienia, jakie odkryto w próbkach pochodzących z produktu konkurenta europejskiego, wskazują  
   na słabsze procesy produkcyjne, które mogą prowadzić do poważnych uszkodzeń silnika, na przykład - pęknięcia tłoka.
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RAPORT Z BADAŃ NR 2020-01/1212

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



 

WNIOSKI 
JAKOŚĆ ZESTAWÓW NAPRAWCZYCH GRANIT ODPOWIADA JAKOŚCI OE 
• Kwalifikacja produktu w laboratorium GRANIT prowadzi do stabilnego, wysokiego poziomu bezpieczeństwa produktu.

• Części GRANIT Quality Parts pozwalają nam dotrzymać składanych klientom obietnic i oferują optymalny stosunek  
   ceny do jakości.

• Wadliwe części zamienne mogą prowadzić do bardzo wysokich kosztów napraw i utraty części zysków.
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OZNACZENIE WARSTWY CHROMOWANEJ NA PIERŚCIENIACH USZCZELNIAJĄCYCH
Testy te pozwalają na wyciągnięcie wniosków dotyczących odporności pierścieni tłokowych na zużycie. Wybór odpowied-
nich materiałów ma kluczowe znaczenie dla trwałości pierścieni tłokowych. 

• W przypadku warstw chromowych dąży się od strony technicznej do uzyskania grubości pierścieni tłokowych od 100 μm  
   do 150 μm. Wartości dla zestawów pierścieni tłokowych producenta OE oraz GRANIT konsekwentnie mieszczą się  
   w tych przedziałach. W przypadku zestawu od konkurenta europejskiego, wynik dla drugiego pierścienia uszczelniającego  
   mieścił się już lekko poniżej wymaganej wartości, a w przypadku pierścienia zbierającego różnica ta była już znacząca.

• W przypadku zestawów pierścieni tłokowych od producenta OE i od GRANIT wymagane wartości są zachowane. To  
   przekłada się na dobrą ochronę przed zużyciem. W przypadku zestawu pierścieni tłokowych od europejskiego  
   konkurenta można założyć, że zużycie pierścienia zbierającego będzie nasilone, co z kolei skróci okres użytkowania  
   całego zestawu.

Wartości pomiaru Producent OE Europejski konkurent GRANIT

Pierścień tłokowy 1

Twardość HB 321 278 255

Typ odlewu GG GL GL

Warstwa chromu 111 μm 104 μm 101 μm

Pierścień tłokowy 2

Twardość HB 285 255 255

Typ odlewu GL GL GL

Warstwa chromu 146 μm 91 μm -- 103 μm

Pierścień tłokowy 3 (olej)

Twardość HB 224 220 217

Typ odlewu GL GL GL

Warstwa chromu 142 μm 69 μm 101 μm

WSKAZÓWKA:
W porównaniu do innych producentów, pierścienie uszczelniające pierścienia tłokowego (1 + 2) GRANIT odznaczają się 
najniższą wartością twardości, nie wpływa to jednak w żaden sposób na poziom jakości. W literaturze fachowej jako 
wartości optymalne podawany jest przedział 200-350 HB. Zatem uzyskany poziom twardości - 255 HB - to bardzo 
dobra wartość. Zbyt wysokie wartości twardości mogą szybko przełożyć się na pękanie pierścieni tłokowych, a 
odporność pierścieni na zużycie jest gwarantowana przez warstwę chromu. Wartości twardości pierścienia 1 i pierścienia 
2 są dokładnie takie same, co świadczy o bardzo wysokim poziomie stabilności procesu produkcyjnego. 


