
Porównywane produkty:
Pompka hamulcowa
71706025    GRANIT PARTS
S.37645     Konkurencyjny produkt z rynku
738H22860.1.2    Produkt producenta pierwszego wyposażenia

Porównanie cech
»	 Ocena	wizualna	

»	 Porównanie	wymiarów	funkcjonalnych

»	 Wyznaczanie	parametrów	chropowatości	

»	 Próba	ściskania	zamontowanych	sprężyn	tłokowych

»	 Test	funkcjonalny/odpowietrzanie	układu	hamulcowego

SŁOWO WSTĘPU
W badaniu porównawczym pompki hamulcowe (zwane dalej PH) od GRANIT zostały poddane analizie porównawczej z pompkami od 
konkurenta rynkowego i producenta oryginalnego wyposażenia. Oprócz ogólnego wrażenia, najważniejszymi czynnikami w przypadku PH są 
wymiary funkcjonalne i chropowatość otworu cylindra. Aby móc dokonać ostatecznego porównania pod względem funkcjonalności, uwzględniono 
również siłę sprężyny powrotnej tłoka oraz praktyczny test działania.

WYNIKI TESTÓW:

OCENA WIZUALNA
Test ten sprawdza ogólną jakość wykonania PH, a także ogólne wrażenie, jakie sprawia produkt, łącznie z opakowaniem. Pierwsze ogólne 
wrażenie jest szczególnie ważne w przypadku komponentów istotnych dla bezpieczeństwa i pozwala na wyciągnięcie wniosków na temat poziomu 
profesjonalizmu w zakresie produkcji.
Z zewnątrz PH wszystkich trzech dostawców są bardzo dobrze wykonane.
Poszczególne elementy zostały starannie zmontowane, a otwory znajdujące się w cylindrze, np. do podłączenia przewodów hamulcowych itp. 
zostały wykonane precyzyjnie. 
Nie widać żadnych pozostałości po obróbce. Obróbka powierzchni - lakierowanie, a następnie cynkowanie - jest równomierna i nie wykazuje 
żadnych uszkodzeń.

POMPKA	HAMULCOWA
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU 

INFORMACJE DLA KLIENTÓW
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PORÓWNANIE WYMIARÓW FUNKCJONALNYCH
Tylko wymiary mieszczące się w dopuszczalnej tolerancji gwarantują prawidłowe działanie i umożliwiają bezproblemowy montaż.

Wszystkie wymiary funkcjonalne trzech PH są identyczne i mieszczą się w zakresach tolerancji. Nie stwierdzono żadnych odchyleń.

WYZNACZANIE PARAMETRÓW CHROPOWATOŚCI 
Podczas hamowania uszczelki tłoka hamulcowego przesuwają się wzdłuż osi cylindra. Obie uszczelki są w stałym kontakcie z powierzchnią cylindra. 
Im bardziej chropowata jest powierzchnia cylindra, tym szybciej zużywają się uszczelki tłoka. 

Może mieć to negatywny wpływ na działanie pompki hamulcowej, a tym samym na skuteczność hamowania.

Wartości chropowatości określano w trzech miejscach na cylindrze, przesuniętych o 90° w stosunku do kierunku obróbki. Kierunek ten odpowiada 
kierunkowi pracy tłoka hamulcowego znajdującego się w cylindrze. 
 
Na powierzchniach cylindrów od trzech dostawców określono następujące wartości:

WYNIKI:

Charakterystyka chropowatości powierzchni cylindra w przypadku PH od konkurenta rynkowego jest znacznie wyższa niż w przypadku produktów 
od producenta pierwszego wyposażenia i od GRANIT PARTS.

Obszar 1 Obszar 2 Obszar 3

Produkt konkurencji 44,4483	µm 59,5299	µm 64,6066	µm

Część od producenta pierw-
szego wyposażenia

21,7623	µm 22,6371	µm 21,3226	µm

GRANIT PARTS 15,1947	µm 14,7500	µm 14,5971	µm
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Zdjęcie	1: Pompki hamulcowe trzech dostawców. PH zdemontowana.
Ocena wizualna i porównanie wymiarów zainstalowanych komponentów.

Zdjęcie	3: Widok wnętrza cylindra. Zakresy pomiarów 
charakterystyk chropowatości na powierzchniach 
roboczych dwóch uszczelnień tłoka.

Zdjęcie	2:	Tłok hamowania.

Konkurent

Konkurent

jakość	
pierwszego	
wyposażenia

GRANIT	PARTS

GRANIT	PARTS

Uszczelki

Zakresy	pomiarowe	wartości	chropowatości

Tłok	hamowania

Powierzchnia	robocza	tłoka 1 2 3

	
wyposażenia
jakość	pierwszego		
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Producent/dostawca Zakres  
pomiarowy 

Zmierzony parametr  
chropowatości Ra

Zmierzony parametr  
chropowatości Rz

Zmierzony parametr  
chropowatości Rmax

Zmierzony parametr  
chropowatości Rsm

GRANIT

1 0,1658	µm 1,5957	µm 2,1639	µm 15,1947	µm

2 0,1488	µm 1,3878	µm 2,5449	µm 14,7500	µm

3 0,1863	µm 1,7515	µm 2,6879	µm 14,5971	µm

Część od producenta 

pierwszego wyposa-

żenia

1 0,1790	µm 1,6376	µm 1,2564	µm 21,7623	µm

2 0,2119	µm 1,8026	µm 2,1158	µm 22,6371	µm

3	 0,2409	µm 2,4189	µm 2,0547	µm 21,3226	µm

Produkt konkurencji

1 0,4035	µm 4,4468	µm 4,1639	µm 44,4483	µm

2 0,5056	µm 6,0913	µm 6,5449	µm 59,5299	µm

3 0,5532	µm 6,0285	µm 2,5569	µm 64,6066	µm

Zdjęcie	4: Ogólne zestawienie parametrów chropowatości. 

Zdjęcie	5: Wyznaczanie siły sprężyny. 

Produkt	konkurencji

GRANIT

Część	od	producenta	
pierwszego	wyposażenia

PRÓBA ŚCISKANIA ZAMONTOWANYCH SPRĘŻYN TŁOKOWYCH
W przedniej części pompki hamulcowej znajduje się silna sprężyna dociskowa. Sprężyna ta umożliwia powrót tłoka do pozycji wyjściowej po każdym 
hamowaniu. W tym celu sprężyna spiralna musi mieć określoną siłę i nie może jej stracić przez dłuższy okres czasu. 

Sprawdzono to za pomocą próby ściskania. Im bardziej sprężyna jest ściśnięta (skok), tym większą siłę przeciwstawną musi wykazać. Wyniki i 
proporcjonalny przebieg wartości można przedstawić za pomocą wykresu siła-przemieszczenie.

Wszystkie trzy sprężyny mają w przybliżeniu taki sam przebieg i dlatego można je określić jako równoważne.
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Zdjęcie	6: Zestaw do badania.

Zdjęcie	7	i	8: Możliwy wzrost ciśnienia przed odpowietrzeniem i po odpowietrzeniu.

WNIOSEK:
• Pompa hamulcowa od konkurencyjnej firmy ma, w porównaniu z produktami od producenta oryginalnego wyposażenia i od GRANIT,  

 znacznie większą chropowatość na powierzchni roboczej cylindra. 

• Ze względu na tę chropowatość można założyć, że uszczelki tłoka hamulcowego, będące powierzchnią cierną dla powierzchni  

 roboczej cylindra ulegają zwiększonemu zużyciu i tym samym mają znacznie skrócony okres użytkowania. Może to prowadzić do  

 nieszczelności, a nawet całkowitej awarii pompki hamulcowej.

• Pompki hamulcowe od producenta pierwszego wyposażenia i od GRANIT należy uznać za równoważne. Ze względu na dużą różnicę w  

 cenie, GRANIT wygrywa tutaj atrakcyjnym stosunkiem ceny do jakości. 

TEST FUNKCJONALNY/ODPOWIETRZANIE UKŁADU HAMULCOWEGO
Podczas tego testu sprawdzane jest działanie hydrauliczne PH. W tym celu badany obiekt sprawdzono za pomocą urządzenia testowego pod 
kątem szczelności, wzrostu ciśnienia i możliwości odpowietrzenia.

Zestaw do badań składa się z uchwytu pompki hamulcowej z dźwignią uruchamiającą oraz cylindra hamulca koła z manometrem. Szczelność 
oceniano wizualnie. Odpowietrzanie przeprowadzono w taki sam sposób, jak w przypadku standardowego uruchomienia. Na podstawie 
ciśnienia w systemie, które może zostać wytworzone, można ocenić proces odpowietrzania aż do całkowitego odpowietrzenia.

Montaż PH i montaż przewodów hamulcowych 
wykonano bez żadnych problemów. Otwory 
gwintowane przewidziane do mocowania przewodów 
hamulcowych zostały wykonane przez wszystkich 
producentów w sposób profesjonalny i czysty.  
Późniejsze odpowietrzanie trzech PH również 
przebiegło bezproblemowo. Wszystkie trzy HP 
charakteryzują się odpowiednią funkcjonalnością.


