
GRANIT PARTS • Sady, u. Rolna 8 • Tel.: +48 61-89-67-480 • faks: -490 •sprzedaz@granit-parts.pl • www.granit-parts.pl

NÓŻ DO MULCZOWANIA
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU 

INFORMACJE DLA KLIENTÓW

PORÓWNYWANE PRODUKTY: NÓŻ DO MULCZOWANIA, 2 ZĘBY
Nóż do mulczowania GRANIT o numerze artykułu 13271334 został zestawiony z porównywalnym produktem oryginalnego 

producenta.

PORÓWNANIE CECH
» Analiza materiałowa

» Test twardości

» Próba zginania zgodnie z ISO 5718/2002

WYNIKI TESTÓW

TEMAT 1: ANALIZA MATERIAŁOWA
Analiza materiału określa, czy do produkcji wybrano materiał, który jest dopasowany do przewidzianego zastosowania. Przeprowadza się ją za 
pomocą analizy radio-spektrometrycznej, w której określa się poszczególne pierwiastki, takie jak węgiel i mangan oraz ich stężenie w procentach. 
Uzyskaną analizę można przypisać do konkretnego materiału.

WYNIKI ANALIZY MATERIAŁOWEJ:
Do produkcji noży do mulczowania GRANIT wykorzystuje stal 30Mn4 o numerze materiału 1.1146. Producent części oryginalnej używa hartowa-
nej i odpuszczanej stali 34CrNiMo6 o numerze materiału 1.6582. Ze względu na wysoką wytrzymałość i rozciągliwość oba materiały nadają się do 
produkcji noży do mulczowania.

TEMAT 2: TEST TWARDOŚCI
Test twardości ma na celu dostarczenie pośredniej informacji o przewidywanym zużyciu. W tym przypadku wykorzystano metodę testową Roc-
kwella (HRC). Ogólnie rzecz biorąc, należy dążyć do uzyskania dobrego wyważenia między kruchością, a rozciągliwością. Zbyt wysoka twardość 
prowadzi bowiem do wyższego stopnia kruchości.
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Porównanie produktów zostało przeprowadzone  
przez laboratorium Centrum Transferowego  
Steinbeis na zlecenie GRANIT PARTS.
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WYNIKI TESTU TWARDOŚCI:
w badaniach uzyskano następujące wartości twardości:
GRANIT: 42,5 HRC
produkt producenta części oryginalnych: 54,1 HRC
Zgodnie z ISO 5718/2002 wymagana jest twardość co najmniej 38 HRC, wartości maksymalne nie są określone. Twardość obu noży do 
mulczowania znacznie przekracza minimalną wartość. Zależność między kruchością a twardością zbadano w próbie zginania.

PRÓBA ZGINANIA ZGODNIE Z ISO 5718/2002:
w tym teście nóż jest zginany za pomocą trzpienia pomiędzy dwoma punktami podparcia w określonej odległości. W zależności od 
grubości materiału można wtedy uzyskać określony kąt gięcia, przy którym nie mogą być widoczne żadne pęknięcia w materiale. W tym 
przypadku kąt, który musiał zostać osiągnięty, wynosił 45°.

WYNIKI PRÓBY ZGINANIA:

Trzy próbki noża do mulczowania marki 
GRANIT nie wykazują pęknięć przy 
kącie zgięcia 45° i przechodzą test bez 
żadnych problemów. 

Zdjęcie 1: widok z boku trzech próbek 
„GRANIT” po próbie zginania. Brak widocz-
nych pęknięć.

Zdjęcie 2: widok z przodu trzech próbek 
„GRANIT” po próbie zginania. Brak widocznych 
pęknięć.

  

   PODSUMOWANIE WNIOSKÓW: 
Zarówno GRANIT, jak i oryginalny producent wykorzystują materiał, który nadaje się do produkcji noży do mulczowania. Jednak test twardości 
pokazuje, że podczas ulepszania producenci dążyli do uzyskania różnych wartości twardości. GRANIT stawia na większą wytrzymałość, co pozy-
tywnie wpłynęło na wynik testu zginania. 

W praktyce oznacza to również znacznie mniejsze ryzyko dla użytkownika, ponieważ ogranicza ścinanie, które może wystąpić na przykład w 
kontakcie z twardym przedmiotem.  Prasa specjalistyczna regularnie zwraca uwagę na zagrożenia, które są znacznie większe przy stosowaniu 
części o niewystarczającej jakości.

Noże do mulczowania GRANIT są dzięki temu znacznie stabilniejsze i bezpieczniejsze, a zatem są właściwym wyborem do prac w ogrodzie i lesie.

Na wszystkich trzech próbkach noża 
od oryginalnego producenta pęknięcia 
pojawiają się już przy kącie zgięcia 
mniejszym niż 45°. Należy przyjąć, że 
kruchość jest zbyt duża ze względu na 
wysoką wartość twardości.

Zdjęcie 3: widok z boku trzech próbek 
„części od oryginalnego producenta” po 
próbie zginania. Pęknięcia są widoczne na 
wszystkich próbkach.

Zdjęcie 4: widok z przodu trzech próbek 
„części od oryginalnego producenta” po próbie 
zginania. Pęknięcia są widoczne na wszystkich 
próbkach.


