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INFORMACJE DLA KLIENTÓW

KLUCZ SZCZĘKOWO-OCZKOWY
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU 

PORÓWNYWANE PRODUKTY:
KLUCZE SZCZĘKOWO-OCZKOWE SW13 i SW17
Klucze szczękowo-oczkowe GRANIT BLACK EDITION o numerach artykułu 7301364 (SW13) i 7301368 (SW17) zostały zestawione 
z porównywalnymi narzędziami dwóch czołowych producentów narzędzi premium z Niemiec, zwanych dalej producentami marki 
H i marki K.

PORÓWNANIE CECH
» Analiza składu materiałowego

» Test twardości zgodnie z ISO 1711-1

» Sprawdzenie momentów obrotowych zgodnie z ISO 1711-1,  
 a także maksymalnych momentów obrotowych

WYNIKI TESTÓW
ANALIZA MATERIAŁU:
Test ten dostarcza informacji na temat zastosowanych materiałów. Wybór właściwego materiału jest kluczowy dlaodporności na 
obciążenie i wytrzymałości kluczy szczękowo-oczkowych. Analizę materiału przeprowadza się za pomocą spektrometru iskrowego.

WYNIKI:
Do produkcji kluczy GRANIT wykorzystuje te same materiały najwyższej jakości, co producent marki H. Wykorzystany materiał to 
stal stopowa ulepszana cieplnie, która idealnie nadaje się do stosowania do produkcji narzędzi. Narzędzie od producenta marki K 
również wypada w tym teście dobrze.
Stwierdzono, że materiał 31CrV2 o numerze identyfikacyjnym 1.2208 jest używany przez wszystkich trzech producentów.

WNIOSEK:
Wybór materiału ma fundamentalne znaczenie dla jakości narzędzi ręcznych, ważne jest, aby na nim nie oszczędzać. GRANIT obrał 
właściwy kierunek i używa materiału o absolutnie najwyższej jakości.

RAPORT Z BADAŃ NR 2020-01/125

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



WNIOSEK:
• charakterystykę narzędzi wszystkich marek można uznać za wystarczającą, ponieważ wszystkie produkty spełniają  
 standardowe wymagania dotyczące twardości.

• Jednakże produkt GRANIT wyróżnia się spośród nich, ponieważ osiągane przez ten klucz wartości twardości gwarantują  
 bardzo długi okres użytkowania ze względu na brak deformacji szczęk czy oczka.

Dostawca Minimalna wysokość Określona twardość

Klucz szczękowo-oczkowy / SW13 
Marka K

42 HRC 42 HRC

Klucz szczękowo-oczkowy / SW13
GRANIT

42 HRC 46 HRC

Klucz szczękowo-oczkowy / SW13 
Marka H

42 HRC 46 HRC

Klucz szczękowo-oczkowy / SW17
Marka K

42 HRC 42 HRC

Klucz szczękowo-oczkowy / SW17
GRANIT

42 HRC 48 HRC

Klucz szczękowo-oczkowy / SW17
Marka H

42 HRC 43 HRC

TEST TWARDOŚCI ZGODNIE Z ISO 1711-1:
W normie ISO 1711-1 określono, że wartość twardości porównywanych kluczy musi wynosić co najmniej 42 HRC 
(twardość Rockwella). W celu przeprowadzenia badania narzędzia są dzielone na próbki, które umożliwiają przeprowa-
dzenie testu twardości.
Oczywiście przy dzieleniu próbek należy zwrócić uwagę na to, aby separatory do cięcia były dobrze schłodzone, aby ciepło, 
które może powstać podczas cięcia, nie zmieniło struktury materiału, co mogłoby zafałszować wynik.

WYNIKI:
Test wykazał, że wartości twardości produktów od wszystkich trzech producentów są zgodne z wartościami wymaganymi 
przez normę. Nie sposób jednak nie zauważyć, że narzędzia GRANIT znacznie przekraczają wymagania normy. Klucz marki H 
również przekracza normę, ale nie tak wyraźnie jak w przypadku produktu GRANIT. Klucz od producenta marki K osiąga tylko 
wartości graniczne.

SPRAWDZENIE MOMENTÓW OBROTOWYCH ZGODNIE Z ISO 1711-1, A TAKŻE MAKSYMALNYCH 
MOMENTÓW OBROTOWYCH:
w normie określono, że klucze szczękowo-oczkowe muszą wytrzymywać bez odkształceń czy złamania określone mo-
menty obrotowe.
Podczas testu sprawdzane są najpierw wymagania dotyczące momentów obrotowych, wynikające z normy. Następnie mo-
ment obrotowy jest zwiększany, aż do wystąpienia znacznego odkształcenia lub złamania narzędzia. Następnie porównywane 
są osiągnięte maksymalne momenty obrotowe.

WYNIKI:
Narzędzia GRANIT spełniają wszystkie wymagania normy. Narzędzia od dwóch pozostałych producentów również osiągają 
wartości wymagane przez normę. Jeśli chodzi o wyniki, które reprezentują maksymalne momenty obrotowe osiągane na 
krótko przed awarią narzędzia, produkt GRANIT jest w ścisłej czołówce. Produkt GRANIT wytrzymuje maksymalne mo-
menty obrotowe, które są do 20% wyższe niż te, które osiąga produkt producenta marki K. Wynik uzyskany przy kluczu 
GRANIT jest porównywalny z wynikiem dla klucza od producenta marki H. W przypadku wersji o rozwartości klucza 13 
produkt od producenta marki H wypada nieznacznie lepiej, niż GRANIT, w przypadku wersji o rozwartości klucza 17 - 
produkt GRANIT z 336 Nm osiąga w teście najwyższe wyniki.
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