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INFORMACJE DLA KLIENTÓW

KULE TRÓJPUNKTOWEGO  
UKŁADU ZAWIESZENIA

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU 

KULE ŁĄCZNIKA GÓRNEGO I DOLNEGO KAT.3, Heavy Duty
Kula łącznika górnego GRANIT o numerze artykułu 200120030 i kula łącznika dolnego GRANIT o numerze artykułu 200120037 
zostały zestawione z porównywalnymi kulami łącznika górnego i dolnego wiodącego na rynku oryginalnego producenta. 

PORÓWNANIE CECH
• Analiza składu materiałowego
• Analiza struktury
• Test twardości

WYNIKI TESTÓW
ANALIZA SKŁADU MATERIAŁOWEGO
Kule trójpunktowego układu zawieszenia są narażone na ekstremalne obciążenia. Odporność na ścieranie i maksymalna nośność 
są właściwościami, na które, szczególnie w przypadku kul TUZ, zasadniczy wpływ ma dobór odpowiedniego materiału.

Do produkcji kul TUZ GRANIT wykorzystuje jako materiał podstawowy tę samą stal, co producent części oryginalnej.

Gatunek 100Cr6, 1.3505 to stal konstrukcyjna o szczególnie wysokiej jakości, używana również do produkcji łożysk kulkowych.

Stal ta może być poddawana obróbce cieplnej zgodnie z jej przeznaczeniem i ma wyjątkowo wysoką odporność na nacisk i 
zużycie.

ANALIZA STRUKTURALNA
Wszystkie badane kule trójpunktowego układu zawieszenia są poddawane obróbce cieplnej. Obróbka cieplna ma pozytywny 
wpływ na metaliczną strukturę, przekładając się na ekstremalną twardość, bardzo dużą wiązkość oraz wytrzymałość. Podczas 
procesu obróbki cieplnej można popełnić wiele błędów. Nieprawidłowa obróbka cieplna może skutkować produkcją konstrukcji 
metalicznych, które pękają nawet przy niewielkich obciążeniach.

• Analiza kul wykazała, że zarówno produkty od oryginalnego producenta, jak i marki GRANIT mają martenzytyczną strukturę.

• Ten typ konstrukcji idealnie nadaje się do zastosowania w kulach trójpunktowego układu zawieszenia.

• Stal o martenzytycznej strukturze jest niezwykle twarda, mało podatna na złamanie i bardzo wytrzymała.

• Zarówno GRANIT, jak i producent części oryginalnej uzyskują bardzo dobre efekty konstrukcyjne dzięki wykorzystywanej   

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



TEST TWARDOŚCI
Kule trójpunktowego układu zawieszenia  muszą być bardzo twarde, ponieważ są narażone na bardzo duże obciążenia 
punktowe. Ze względu na sam rozmiar, duży ciężar i obciążenia wibracyjne, z jakimi zamontowane maszyny obciążają kule 
TUZ, proces hartowania stali musi być przeprowadzony perfekcyjnie.

• Wartości twardości kul TUZ obu producentów, uśrednione w kilku testach, są identyczne.

• Uzyskane wyniki wskaźnika twardości - 571 HV (twardość Vickersa) wskazują, że zarówno kule marki GRANIT, jak i   
 artykuły oryginalnego producenta są absolutnie najlepszymi produktami w swojej kategorii.

• W poprzednich badaniach stwierdzono, że produkty innych producentów charakteryzowały się twardością o wskaźniku  
 o połowę niższym.

• Testowane kule TUZ należą do kategorii Haevy Duty. To oznacza, że są w pełni utwardzone, a dzięki temu mają znacznie  
 wyższą wytrzymałość na nacisk i odporność na zużycie niż kule hartowane powierzchniowo.

PODSUMOWANIE WYNIKÓW TESTÓW

WNIOSEK:
• Kule trójpunktowego układu zawieszenia GRANIT Heavy Duty to produkty absolutnie najwyższej jakości.

• Profesjonalna współpraca pomiędzy menadżerami produktu, pracownikami laboratorium jakości i dostawcą przekłada  
 się na korzyści dla naszych klientów.

• GRANIT oferuje najwyższą jakość, którą w innym przypadku osiągają tylko renomowani producenci z segmentu   
 premium, sprzedający swoje produkty w najwyższych cenach.

• Asortyment GRANIT obejmuje kule łączników górny i dolnych kat. 1-4 w jakości Heavy Duty, a tym samym umożliwia  
 zakup wszystkich potrzebnych wersji w jednym miejscu.
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Dostawca Materiał Twardość Uwaga

Kula TUZ
Producent części orygi-
nalnej
Oznaczenie: 1

100Cr6 
WK nr 1.3505

571HV1
Krawędź i środek kuli mają tę samą twardość. 
Materiał jest w pełni utwardzony.

Kula TUZ
Producent części orygi-
nalnej
Oznaczenie: 2

100Cr6 
WK nr 1.3505

571HV1
Krawędź i środek kuli mają tę samą twardość. 
Materiał jest w pełni utwardzony.

Kula TUZ
GRANIT 
Oznaczenie: 3

100Cr6 
WK nr 1.3505

571HV1
Krawędź i środek kuli mają tę samą twardość. 
Materiał jest w pełni utwardzony.

Kula TUZ
GRANIT 
Oznaczenie: 4

100Cr6 
WK nr 1.3505

571HV1
Krawędź i środek kuli mają tę samą twardość. 
Materiał jest w pełni utwardzony.


