
	
ŁĄCZNIK GÓRNY - KAT2 - M30
Łącznik górny KAT2 marki GRANIT 20011535, został zestawiony z porównywalnymi produktami oryginalnego 
producenta i sześciu konkurencyjnych marek europejskich. 

PORÓWNANIE CECH
» Określenie wytrzymałości na rozciąganie całego łącznika górnego
» Analiza składu materiałowa ucha łącznika górnego

WYNIKI TESTÓW
OKREŚLENIE WYTRZYMAŁOŚCI NA ROZCIĄGANIE CAŁEGO ŁĄCZNIKA GÓRNEGO  
Przy określaniu siły rozciągającej cały łącznik górny poddawany jest maksymalnemu naprężeniu aż do zerwania. Ten test symuluje 
bardzo duże obciążenia w kierunku wzdłużnym łącznika górnego.

• Łączniki górne GRANIT są niezwykle wytrzymałe.
• Wyznaczenie wytrzymałości na rozciąganie wykazało, że łączniki górne GRANIT mogą przyjmować największe obciążenia rozciągające  
 i wytrzymać największe przeciążenia. Oznacza to, że są produktami z kategorii Heavy Duty, spełniającymi najwyższe wymagania.
• Porównanie wyników produktów poszczególnych producentów: GRANIT: 33,0 t | produkt od oryginalnego producenta: 30,4 t.  
 Wartości produktów wszystkich konkurencyjnych producentów odbiegają od wyniku artykułu GRANIT i od oryginalnego   
 producenta, w pewnym zakresie nawet znacząco. Testy wykazały następujące wartości: 29,4 t | 24,4 t | 22,6 t | 21,9 t |   
 16,0 t | 14,4 t
• Ustalono, że łączniki górne kat. 2 i gwincie M30 o konkurencji odznaczają się w części znacznie cieńszą ścianką, niż na przy  
 kład produkt GRANIT. Jako przyczynę można założyć kwestię oszczędności, ale odbywa się to kosztem jakości produktu.

TEST ZAGINANIA WRZECIONA ŁĄCZNIKA GÓRNEGO DO KĄTA 
OKOŁO 30°
Ten test świadczy o zdolności produktów do pochłaniania sił poprzecznych. Wrzeciono łącznika 
górnego, bez odpowiedniej obróbki cieplnej, może pęknąć przy obciążeniu bocznym.

• Wrzeciona łącznika górnego GRANIT chronią Twoje maszyny.
• Boczne przeciążenia nie powodują pęknięcia łącznika górnego GRANIT. Może to zapobiec   
 nieodwracalnym uszkodzeniom maszyn. Tylko łączniki górne od oryginalnego producenta i   
 jednego konkurenta również przeszły ten test bez złamania.
 Kąt zaginania do 30 ° bez złamania: produkt GRANIT, produkt oryginalny oraz produkt jednego konkurenta.
 Produkty pozostałych konkurencyjnych producentów: złamanie przy sile bocznej od ok. 20°.
• Oszczędność kosztów i wysiłku przy obróbce cieplnej może być przyczyną poważnego uszkodzenia maszyny.
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» Test zginania wrzeciona łącznika górnego do   
 kąta zaginania około 30°

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



WNIOSEK: 
WYBÓR ŁĄCZNIKA GÓRNEGO GRANIT TO 
• Łączniki górny GRANIT kat. 2 osiągnęły w przedstawianych testach porównawczych doskonałe wyniki.

• Wyjątkowa wytrzymałość na rozciąganie i siły boczne.

• Doskonałe połączenie wiedzy o materiałach i obróbce cieplnej.

• Deformacja przed pęknięciem lub złamaniem, łatwo widoczna dla użytkownika, pozwala zapobiec następczym uszko 
 dzeniom maszyn, które mogą powstać w wyniku nagłego zerwania łącznika.

• Części GRANIT Quality Parts gwarantują optymalny stosunek ceny do wydajności.

ANALIZA STRUKTURALNA UCHA ŁĄCZNIKA GÓRNEGO 

Porównanie mikrografów na uchach łącznika górnego dostarcza informacji o wytrzymałości metalu na rozciąganie. Im drob-
niejsze struktury na mikrografach, tym wytrzymalsze są ucha łącznika górnego.

• Ucha łącznika górnego GRANIT mają niezwykle mocną, drobną i równą strukturę międzystopniową.

• Przy przeciążeniu nie rozrywają się, lecz ulegają deformacji. Użytkownik widzi przeciążenie łącznika górnego przy zmianie  
 maszyny, co zmniejsza ryzyko poważnego uszkodzenia osprzętu. 

• W przypadku produktu GRANIT oraz oryginalnego produktu ucha łącznika górnego po próbie rozrywania były poszerzone.
 Ucha łączników od pozostałych konkurentów rozerwały się bez żadnego „ostrzeżenia”.

• Niewystarczająca obróbka cieplna może bez ostrzeżenia doprowadzić do poważnego uszkodzenia maszyny.

ANALIZA SKŁADU MATERIAŁOWEGO UCHA ŁĄCZNIKA GÓRNEGO
Analiza materiałowa dostarcza informacji o użytym materiale. Wysokiej jakości materiały to  wskaźnik dla produktów o wyso-
kiej wydajności, które mogą wytrzymać obciążenie nawet na granicy dopuszczalnych wartości.

• Ucha łącznika górnego GRANIT są wykonane ze stali C45. To optymalne połączenie ceny i wydajności.

 C45 to hartowana i odpuszczana stal, która może wytrzymać największe obciążenia. Jako stal konstrukcyjna,   
 która ze względu na niską zawartość fosforu i siarki ma zwykle niewielkie skłonności do włączania cząstek obcych  
 (np. z aluminium lub manganu), może ona przyjmować najwyższe obciążenia.
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» Analiza strukturalna ucha łącznika górnego 

Fotomikrografia 
zdj. 33
Łącznik górny - KAT-2 oznaczenie 7
Dostawca: GRANIT, nr art.: 20011535
Uwagi:
- pobieranie próbek z ucha łącznika górnego
- struktura: drobna, równa struktura pośrednia

Fotomikrografia 
zdj. 25
Łącznik górny - KAT-2 oznaczenie 3
Dostawca: Producent części oryginalnej
Uwagi:
- pobieranie próbek z ucha łącznika górnego
- struktura: gruba, nierówna, znormalizowana struktura


