
ÖSSZEHASONLÍTÁSRA KERÜLTEK
a 38704117 GRANIT gömbcsukló, az egyik vezető eredeti gyártó, valamint a saját márkával rendelkező, illetve saját márkával 
nem rendelkező eredeti beszállító hozzá hasonló termékei. 

ISMERTETŐJEGYEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA
»  Anyagvizsgálat
» Keménységvizsgálat
» Kihúzóerő meghatározása

A VIZSGÁLATOK EREDMÉNYEI
ANYAGVIZSGÁLAT 
A vizsgálat során megállapításra kerülnek a felhasznált alapanyagok. Funkciójuk és élettartamuk szempontjából a gömbcsuklók 
alapanyagának megválasztása döntő jelentőségű. Az alaptest, a gömbfej és a siklócsapágy csapágygyűrűinek anyagát 
vizsgálták.

EREDMÉNYEK: 
A GRANIT a gömbcsuklóhoz a 41Cr4 általános acélt használja. Az összehasonlított termékek gyártói szintén ezt vagy a hozzá 
hasonló 42CrMoS4 acélt alkalmazzák, amely jobb megmunkálási tulajdonságokkal rendelkezik. 

A GRANIT gömbcsuklóját a kiváló minőségű C45 edzett acélból kovácsolják, amely kiválóan alkalmas gömbcsuklók gyártásához.  
Az összehasonlított termékek szintén ebből vagy azzal egyenértékű C35 acélból készülnek. 

A kiemelkedő 16MnCr5 edzett acél használatá által a GRANIT a siklócsapágyok csapágygyűrűi prémium minőségűek. Az eredeti,-
valamint a saját márkanévvel rendelkező eredeti beszállítók az ezzel szinte megegyező C45 edzett acélt, amíg a saját márka-
névvel nem rendelkező eredeti beszállítók csupán egyszerű S235JRA szerkezeti acélt használnak, amely nem képes ellenállni a 
használat során fellépő nagy terheléseknek.

Anyagmegjelölés GRANIT Eredeti Saját márkával rendelkező  
eredeti beszállító

Saját márkával nem rendelkező 
eredeti beszállító

Gömbfej 41Cr4 42CrMoS4 41Cr4 41Cr4

Alaptest C45 C35 C35 C45

Siklócsapágy csapágygyűrűje 16MnCr5 C45 C45 S235JR

ÖSSZEGZÉS: 
A GRANIT által vizsgált gömbcsukló a csuklónak és az alaptestnek köszönhetően kiváló minőséggel rendelkezik. Ezáltal 
összevethető a a piac vezető gyártóinak ehhez hasonló termékeivel. Az összehasonlított termékekkel ellentétben a 
GRANIT siklócsapágyának csapágygyűrűjét kiemelkedő minőség jellemzi. Ráadásul a saját márkával nem rendelkező 
eredeti beszállító terméke ezen a teszten megbukott. A felhasznált szerkezeti acél nem alkalmas erre a célra, és ezzel a 
gömbcsukló nagyon gyorsan elhasználódik.
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Ezt a termék-összehasonlítást a  
GRANIT PARTS megbízásából a Steinbeis-
Transferzentrum intézet végezte.



 

TELJES ÖSSZEGZÉS:  
A GRANIT gömbcsuklók teljes egészében kiváló minőségűek. Minden kategóriában bravúrosan megfeleltek. A folyamato-
san magas minőség és a termékek üzemképessége érdekében a GRANIT a legjobb gyártókkal dolgozik együtt. A magas 
termékminőséget a számos külső, független vizsgálat és a saját laborunk által elvégzett belső ellenőrzések biztosítják.
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KEMÉNYSÉGVIZSGÁLAT: 
a keménységvizsgálat során a gömbfejet, az alaptestet és a siklócsapágy csapágygyűrűjét mintadarabokra bontották, 
ezáltal a minták külső felületénél és azok közepén mérhetővé vált a keménységi érték. 

EREDMÉNYEK: 
A keménységi vizsgálat kimutatta, hogy a gömbfej és az alaptest tekintetében mindegyik gyártó eléri a kívánt keménységi 
értékeket. A GRANIT keménysége a peremnél 671 HV1 és 210 HV1, középen 297 HV1 és 205 HV1. A GRANIT gömbfej 
felületi keménysége a teszt során a második legkeményebb.

A siklócsapágy csapágygyűrűinek keménységi értékei már eltérnek - a GRANIT 636 HV1 keménységi értéke mellett csak 
az eredeti gyártó tudja az előírt értékeket teljesíteni. Az 583 HV1 keménységi értékkel a saját márkával rendelkező eredeti 
beszállítói termék nem rendelkezik megfelelő felületi keménységgel, és a saját márkával nem rendelkező eredeti beszállító 
terméke a felhasznált alapanyaggal megegyezően csak 201 HV1 keménységű, amely szintén nem megfelelő.

Keménységi értékek Pozíció GRANIT Eredeti Saját márkával rendelkező 
eredeti beszállító

Saját márkával nem ren-
delkező eredeti beszállító

Gömbfej Külső felület 671 HV1 713 HV1 636 HV1 660 HV1

Középen 297 HV1 321 HV1 339 HV1 339 HV1

Alaptest Külső felület 210 HV1 214 HV1 201 HV1 210 HV1

Középen 205 HV1 210 HV1 198 HV1 205 HV1

Siklócsapágy 
csapágygyűrűje

Külső felület 636 HV1 686 HV1 583 HV1 201 HV1

Középen 314 HV1 170 HV1 380 HV1 201 HV1

ÖSSZEGZÉS: 
A keménység vonatkozásában a GRANIT gömbcsuklójával az eredeti gyártó minőségével megegyező terméket kapunk.  
A GRANIT és az eredeti termék tökéletesen betartja az előírt keménységi értékeket.
A saját márkával rendelkező eredeti beszállítói termék felületi keménysége hiányosságokat mutat, amely csökkentett 
élettartamot eredményezhet. Habár az eredeti beszállító termékének keménységi értékei megegyeznek a felhasznált alap-
anyag értékével,az alapvetően nem megfelelőnek nevezhető alapanyag használata nagy valószínűséggel a gömbcsukló 
meghibásodását eredményezi.

KIHÚZÓERŐ MEGHATÁROZÁSA: 
Ezen vizsgálat során azt az erőt mérik, amely a gömbfej alaptestből történő kihúzásához szükséges. Ez annak igazo-
lására szolgál, hogy a gömbfej illeszkedése és az alaptestbe történő behelyezése megfelelő-e. Itt egy összehasonlító 
vizsgálatról van szó.

EREDMÉNYEK: 
A teszt során az erőértékek nagy mértékben különböznek. A GRANIT gömbcsukló és az eredeti beszállító terméke kiváló érté-
keket értek el. A 99,4 kN erőértékkel a GRANIT rendkívül magas szinten áll. Az eredeti és a saját márkával rendelkező eredeti 
beszállító a 67,8 kN és a 61,4 kN értékekkel kb. egyharmaddal alulmarad a GRANIT termékének keménységi értékének.

GRANIT Eredeti Saját márkával rendelkező eredeti 
beszállító

Saját márkával nem rendelkező 
eredeti beszállító

Kihúzóerő 99,4 kN 67,8 kN 61,4 kN 102,8 kN

ÖSSZEGZÉS: 
A GRANIT és a saját márkával nem rendelkező eredeti beszállító gömbcsuklójának préselése sokkal jobb, mint az eredeti 
és a saját márkával rendelkező alkatrész esetén.


