FŰRÉSZLÁNCOK
TERMÉK-ÖSSZEHASONLÍTÁS
ÜGYFÉLINFORMÁCIÓ
A TERMÉK-ÖSSZEHASONLÍTÁS TÁRGYA: 0,3252” FŰRÉSZLÁNCOK
Az 55243264 cikkszámú GRANIT fűrészlánc összehasonlításra került egy eredeti gyártó, egy eredeti beszállító és három európai
versenytárs hozzá hasonló termékével.

ISMERTETŐJEGYEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA

2020-01/1288. SZ. VIZSGÁLATI JELENTÉS

» Anyagösszetétel,edzés és a krómréteg vastagsága a fűrészfogakon  
» A fűrészfogak hossza
» A fűrészláncok elhajlása és szakítóereje
Ezt a termék-összehasonlítást a
GRANIT PARTS megbízásából a SteinbeisTransferzentrum intézet végezte.

A VIZSGÁLATOK EREDMÉNYEI
ANYAGÖSSZETÉTEL, EDZÉS ÉS A KRÓMRÉTEG VASTAGSÁGA:

Funkciójuk és élettartamuk szempontjából a fűrészláncok alapanyagának megválasztása döntő jelentőségű. A megmunkálás, amely az edzés és a
krómréteg felvitelét jelenti, meghatározza a fűrészlánc teljesítményét és minőségét.

EREDMÉNYEK:
Az X96CrMoV12 anyagot leginkább a fűrészláncokhoz használják. Ez egy kopásálló tulajdonságokkal rendelkező, ötvözött rozsdamentes acél,
amely fűrészláncokhoz jól használható. Ezeknek a fűrészláncoknak, amelyhez a GRANIT termékei is tartoznak, a krómtartalma meghaladja
a 11%-ot.
Az eredeti beszállító fűrészláncai a szintén kopásálló X100CrMoV5.1 rozsdamentes acélból készülnek. Azonban csak kb. 5% krómtartalommal
rendelkeznek. A többi termék viszonylatában ez kb. 50%-kal kevesebb krómot jelent. Az alacsonyabb krómtartalom negatívan befolyásolja a
fűrészlánc élettartamát.
A fűrészfogak edzése minden gyártó esetében - a keménységvizsgáló gépek szokásos tűréshatárain belül - egyenértékűnek tekinthető.
A krómrétegek, amelyeket a fűrészfogak kopásállóságának növelése érdekében a lehető legvastagabb rétegben kell az anyagra felvinni,
esetenként több mint 25%-kal térnek el egymástól. A GRANIT e tekintetben a 20 µm értékkel itt a második helyen áll. Az eredeti gyártó
fűrészlánca itt csak az utolsó helyen áll.
Gyártó

A fűrészfog keménységi értékei

A fűrészfog krómozása

A fűrészfog alapanyaga

Fűrészlánc 0,325", 1,3 mm
GRANIT
Cikkszám: 55243264

571HV1

Rétegvastagság
20 µm

X96CrMoV12
Alapanyag száma: 1.2376

Fűrészlánc 0,325", 1,3 mm
Saját márkával nem rendelkező
eredeti beszállító

581HV1

Rétegvastagság
18,6 µm

X100CrMoV5.1
Alapanyag száma 1.2373

Fűrészlánc 0,325", 1,3 mm
Eredeti gyártó

571HV1

Rétegvastagság
14,6 µm

X96CrMoV12
Alapanyag száma: 1.2376

Fűrészlánc 0,325", 1,3 mm
Versenytárs I

591HV1

Rétegvastagság
16,6 µm

X96CrMoV12
Alapanyag száma: 1.2376

Fűrészlánc 0,325", 1,3 mm
Versenytárs II

581HV1

Rétegvastagság
19,4 µm

X96CrMoV12
Alapanyag száma: 1.2376

Fűrészlánc 0,325", 1,3 mm
Versenytárs III

591HV1

Rétegvastagság
23,1 µm

X96CrMoV12
Alapanyag száma: 1.2376

1. táblázat: Edzés, krómréteg és anyagösszetétel
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A FŰRÉSZFOGAK HOSSZÁNAK MEGHATÁROZÁSA:
A vizsgálatok során a fűrészlánc foghosszainak összehasonlítására került sor. Ebből a célból a fogakat digitális tolómérővel mérték.

EREDMÉNYEK:
A fűrészfogak hosszának összehasonlítása azt mutatja, hogy a fűrészfogakban legfeljebb 1,5 mm eltérések vannak.
9,2 mm értékkel a leghosszabb fűrészfogakat az eredeti beszállító használja.
Az, hogy a fűrészfog hossza fontos a fűrészlánc élettartama vagy minősége szempontjából, téves. A fűrészfogak hossza csak tervezés
kérdése. Működés közben a hosszabb fűrészfog akár lényegesen jobban felmelegszik, és így gyorsabban kopik. A fűrészfog átizzásának
veszélye nő, ami a fűrészláncra nézve rendkívül negatív következményekkel jár.

A FŰRÉSZLÁNCOK ELHAJLÁSÁNAK ÉS SZAKÍTÓEREJÉNEK MEGHATÁROZÁSA:
Az elhajlás információt nyújt a gyártás minőségéről. A mindkét oldalon mért értékek összehasonlítását illetően az az optimális, ha az
elhajlás kisebb mértékű. Ha a fűrészlánc elhajlása oldalanként nagy mértékben eltér, az a rossz minőségű szegecselés jele. Az ilyen szegecseléssel rendelkező láncok hosszabb használat után elszakadhatnak, mivel a húzóerők oldalanként különböző mértékben hatnak. Ilyen
rossz minőségű szegecselés esetén a láncvezető is nagyon nagy kopásnak van kitéve.
Elhajlás

A szakítóerő információt nyújt a lánc tartósságáról hirtelen
fellépő túlterhelés esetén, például egy fűrészlánc megakadása során. Minél nagyobb a szakítóerő, annál jobb.

1. kép: Kísérleti elhelyezés a fűrészláncok elhajlásának mérésére

EREDMÉNYEK:
A mért szakítóerőket illetően a GRANIT a felső tartományban helyezkedik el. Más gyártók fűrészláncai is ezen tartományban vannak.
Az elhajlás során az oldalak közötti csupán 2 mm-es eltérés értéke alapján a legjobb szegecseléssel a GRANIT és az eredeti gyártó
rendelkezik. A GRANIT fűrészláncai hosszú használat után is képesek ellenállni a nagyon nagy szakítóterhelésnek. Ugyanez vonatkozik a
láncvezetőkre is.
A többi gyártó esetében azonban jelentős, akár 17 mm értékű különbségeket mértek. Az eredeti beszállító a 13 mm-rel szintén az egyik
legrosszabb értékkel rendelkezik. Ebben az esetben a fűrészláncok és a láncvezetők sokkal rövidebb élettartamúak lesznek.
Gyártó

Szakítóerő

A fűrészlánc elhajlása

A fűrészlánc elhajlása átfordítva

A fűrészlánc elhajlásának különbsége

Fűrészlánc 0,325", 1,3 mm
GRANIT
Cikkszám: 55243264

Középérték:
8,3 KN

35 mm

33 mm

2,0 mm

Fűrészlánc 0,325", 1,3 mm
Saját márkával nem rendelkező eredeti beszállító

Középérték:
7,73 KN

45 mm

32 mm

13 mm

Fűrészlánc 0,325", 1,3 mm
Eredeti gyártó

Középérték:
7,4 KN

35 mm

33 mm

2,0 mm

Fűrészlánc 0,325", 1,3 mm
Versenytárs I

Középérték:
8,7 KN

47 mm

30 mm

17 mm

Fűrészlánc 0,325", 1,3 mm
Versenytárs II

Középérték:
8,2 KN

42 mm

32 mm

10 mm

Fűrészlánc 0,325", 1,3 mm
Versenytárs III

Középérték:
8,03 KN

35 mm

28 mm

7 mm

2. táblázat: A fűrészláncok szakítóereje és elhajlása.

ÖSSZEGZÉS:
• A GRANIT fűrészláncok minden fontos paraméter tekintetében csúcseredményeket ért el. Minden más gyártó a teszt során részben
jelentős minőségbeli különbségeket mutatott.
• A kiemelkedő minőségen túl, amely hosszú használat után is még jól érzékelhető, a GRANIT figyelemre méltó ár-érték arány mellett a
legjobb eredményt érte el.
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