DUGATTYÚKÉSZLETEK
TERMÉK-ÖSSZEHASONLÍTÁS
ÜGYFÉLINFORMÁCIÓ
DUGATTYÚKÉSZLETEK, 100 MM
A 38002061 cikkszámú GRANIT dugattyúkészlet összehasonlításra került az eredeti beszállító, valamint egy európai versenytárs
egy-egy dugattyúkészletével.

ISMERTETŐJEGYEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA
» Anyagvizsgálat és keménységvizsgálat
» A dugattyú üregeinek és a pórusainak makroszkópos
» A tömítőgyűrűkön lévő krómréteg meghatározása

A VIZSGÁLATOK EREDMÉNYEI

2020-01/1212. SZ. VIZSGÁLATI JELENTÉS

Ezt a termék-összehasonlítást a
GRANIT PARTS megbízásából a SteinbeisTransferzentrum intézet végezte.

ANYAGVIZSGÁLAT ÉS KEMÉNYSÉGVIZSGÁLAT
Ezek a vizsgálatok információkat nyújtanak a felhasznált anyagokról és a termékek teherbíró képességeiről. A megfelelő anyagok
megválasztása a dugattyúkészletek élettartama szempontjából döntő jelentőségű.
• Dugattyúk: Mindhárom gyártó ugyanazt az anyagot használja: alumínium-szilícium-vörösréz-magnézium-nikkel ötvözet.
A gyártók keménységi értékei közel azonosak.
• Dugattyúgyűrűk: Mindhárom gyártó ugyanazt az anyagot használja. Az ide vonatkozó szakirodalomban a közepes terhelésű
dugattyúgyűrűk ajánlott keménységi értékei kivétel nélkül, mindhárom esetben megfelelőek.
• Futóperselyek: Minden persely ugyanabból az anyagból készült, és a keménységi értékek megfelelnek a specifikációknak.
• A felhasznált anyagok és a keménységi értékek mindhárom vizsgált gyártó esetében megegyeznek és láthatóan azonosak.

A DUGATTYÚ ÜREGEINEK ÉS PÓRUSAINAK MAKROSZKOPIKUS VIZSGÁLATA
A dugattyúk makroszkópos vizsgálata során a dugattyúk metszeteit elemzik.
A vizsgálat az üregekről és a pórusokról készített metszetképek elemzésével
történik. Az ilyen üregeket és pórusokat tartalmazó dugattyúk az üzemeltetés
során a motorban jelentős sérüléseket okozhatnak.
• Az eredeti beszállító és a GRANIT dugattyúinak mikrofelvételein
nem látszódnak üregek és pórusok.
• Az európai versenytárs dugattyújának mikrofelvételén üregek és pórusok láthatóak.
• A vizsgált dugattyúk során megállapítást nyert, hogy a GRANIT és az eredeti beszállító által felhasznált alapanyagok feldol
gozásának minősége megegyezik. Ahogyan az európai versenytárs termékének vizsgálatából kiderült, az üregek és pórusok
alacsonyabb minőségű gyártási folyamatra utalnak, amely jelentős motorkárosodáshoz, például a dugattyú töréséhez vezethet.
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A TÖMÍTŐGYŰRŰKÖN LÉVŐ KRÓMRÉTEG MEGHATÁROZÁSA
Ezek a vizsgálatok lehetővé teszik, hogy következtetéseket vonjunk le a dugattyúgyűrűk kopásállóságáról. A megfelelő
anyagok megválasztása a dugattyúkészletek élettartama szempontjából döntő jelentőségű.
• A dugattyúgyűrűk krómrétegének vastagsága 100 és 150 µm közötti értékek. Az eredeti beszállító és a GRANIT
dugattyúgyűrűi jellemzően tartják ezeket az értékeket. Az európai versenytárs dugattyúgyűrűje esetében a második
tömítőgyűrű kis mértékben, az olajlehúzó gyűrű értékei jelentősen ezen értékek alá esnek.
• Az eredeti beszállító és a GRANIT dugattyúgyűrű-készletei esetében az előírt értékeket betartották. Ezáltal megfelelő
védelmet nyújtanak a kopás ellen. Az eredeti beszállító dugattyúgyűrűje során abból kell kiindulni, hogy az olajlehúzó
gyűrű kopása nő, és így a dugattyúkészlet élettartama csökken.
Mért értékek
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HB keménység
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GL

GL
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69 µm
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Dugattyúgyűrű 1

Dugattyúgyűrű 2

Dugattyúgyűrű 3 (olaj)

FIGYELEM!
A többi gyártóhoz képest a dugattyúgyűrűk (1 + 2) keménységi értéke a GRANIT esetében a legalacsonyabb, de ez nem
jelent minőségi hiányosságot. A vonatkozó szakirodalomban 200-350 HB keménységi értéket adnak meg optimálisnak.
Tehát a 255 HB keménységi érték egy nagyon jó érték. A túlzott magas keménységértékek gyorsan a dugattyúgyűrűk
töréséhez vezetnek, és a dugattyúgyűrűk kopásállóságát a krómréteg garantálja. Az 1. és a 2. gyűrű közötti keménységértékek pontosan megegyeznek, és így a gyártási folyamat kiemelkedő stabilitásáról tanúskodnak.

FAZIT
A GRANIT DUGATTYÚKÉSZLETEK MEGFELELNEK AZ EREDETI BESZÁLLÍTÓI TERMÉK
MINŐSÉGÉNEK
• A GRANIT saját laborjában létrehozott termékminősítés tartós, magas termékbiztonságot nyújt.
• A GRANIT Quality Parts betartja, amit ígér, és ideális ár-érték arányt képvisel.
• A hibás alkatrészek a javítás során rendkívül magas költségeket és bevételkiesést okozhatnak.
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