
ÜGYFÉLINFORMÁCIÓ

FÜGGESZTŐKARGOLYÓK
TERMÉK-ÖSSZEHASONLÍTÁS 

3. kat., NAGY TEHERBÍRÁSÚ FELSŐ ÉS ALSÓ FÜGGESZTŐKARGOLYÓK
A GRANIT 200120030 cikkszámú felső függesztőkargolyója és a 200120037 cikkszámú alsó függesztőkargolyója összeha-
sonlításra került a piacvezető eredeti gyártó hozzá hasonló felső és alsó függesztőkargolyójával.

ISMERTETŐJEGYEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA
• Az anyagösszetétel vizsgálata

• Szerkezetvizsgálat

• Keménységvizsgálat

A VIZSGÁLATOK EREDMÉNYEI
AZ ANYAGÖSSZETÉTEL VIZSGÁLATA
A függesztőkargolyókat extrém terhelésnek vetették alá. A kopásállóság és a maximális teherbírás olyan tulajdonságok, amelye-
ket a megfelelő alapanyag megválasztása alapvetően befolyásol, a függesztőkargolyók esetében ez különösen érvényes.

A GRANIT a függesztőkargolyók alapanyagaként ugyanazt az acélfajtát választotta, mint az eredeti gyártó.

A 100Cr6, 1.3505 acél egy kiváló minőségű rozsdamentes szerkezeti acél, amelyet csapágygolyókhoz is használnak.

Az acél erre a célra kiválóan hőkezelhető, rendkívül magas nyomás- és kopásállóság jellemzi.

SZERKEZETVIZSGÁLAT
A megvizsgált összes függesztőkargolyó hőkezelt. A hőkezelés arra szolgál, hogy pozitívan befolyásolja a fémszerkezetet, ezen 
kívül extrém keménységet, nagy sűrűséget és hosszú élettartamot biztosít. A hőkezelés során számos hibaforrás adódik. A helyte-
len hőkezelés fémes szerkezetek kialakulásához vezethet, amelyek kis terhelés esetén is már megtörnek.

• A függesztőkargolyók vizsgálata kimutatta, hogy mind az eredeti gyártó, mind a GRANIT függesztőkargolyói martenzites edzést   
   követő anyagszerkezettel rendelkeznek.

• Ez a típusú szerkezet ideális a függesztőkargolyók alkalmazásának céljára.

• A martenzites anyagszerkezet rendkívül kemény, nagyon sűrű és tartós.

• A hőkezelés mind a GRANIT, mind az eredeti gyártó esetében kiemelkedő eredményt ért el.
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Ezt a termék-összehasonlítást a  
GRANIT PARTS megbízásából a Steinbeis-
Transferzentrum intézet végezte.



KEMÉNYSÉGVIZSGÁLAT
A függesztőkargolyóknak rendkívül keményeknek kell lenniük, hiszen kiemelkedően nagy pontterhelésnek vannak kitéve. 
A jelentős méretek, a nagy tömegek és a dinamikus terhelések miatt, amellyel a felszerelt gépek a függesztőkargolyókra 
hatnak, a fém edzésének tökéletesnek kell lennie.

• Mindkét gyártó termékének keménységértékei több teszt átlagát tekintve azonosak.

• Az 571 HV értékeivel (Vickers-keménység) a GRANIT és az eredeti gyártó egyaránt abszolút csúcsminőséget képviselnek.

• Korábbi vizsgálatok során más gyártók termékei a keménységértékek csupán felét érték el.

• Mivel ezek a nagy teherbírású függesztőkargolyók teljes egészében edzettek, lényegesen nagyobb nyomószilárdsággal       
 és kopásállósággal rendelkeznek, mint a felületedzett golyók.

A MÉRÉSI EREDMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÁSA

ÖSSZEGZÉS:
• A GRANIT Heavy Duty függesztőkargolyók teljes mértékben prémium minőségű termékek.

• A termékmenedzsment, a minőségügyi laboratórium és a gyártó közötti professzionális együttműködés megtérül az   
 ügyfelek számára.

• Azt a kiváló minőséget, amelyet a bevált prémium gyártók tudnak csak elérni, a GRANIT rendkívül vonzó árakon kínálja.

• A GRANIT kínálatában az 1-4.kategóriájú felső és alsó függesztőkargolyók Heavy Duty kivitelben is megtalálhatóak, ezáltal  
 minden egyetlen forrásból is beszerezhető.

Gyártó Alapanyag Keménység Megjegyzés

Függesztőkargolyó
Eredeti gyártó
Azonosító: 1

100Cr6 
WK-szám: 1.3505

571HV1
A golyó felülete és közepe azonos keménységű. 
Az anyag teljes egészében edzett.

Függesztőkargolyó
Eredeti gyártó
Azonosító: 2

100Cr6 
WK-szám: 1.3505

571HV1
A golyó felülete és közepe azonos keménységű. 
Az anyag teljes egészében edzett.

Függesztőkargolyó
GRANIT 
Azonosító: 3

100Cr6 
WK-szám: 1.3505

571HV1
A golyó felülete és közepe azonos keménységű. 
Az anyag teljes egészében edzett.

Függesztőkargolyó
GRANIT 
Azonosító: 4

100Cr6 
WK-szám: 1.3505

571HV1
A golyó felülete és közepe azonos keménységű. 
Az anyag teljes egészében edzett.
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