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BOZÓTVÁGÓ-MULCSOZÓKÉSEK
TERMÉK-ÖSSZEHASONLÍTÁS 

ÜGYFÉLINFORMÁCIÓ

AZ ÖSSZEHASONLÍTOTT TERMÉKEK: 2 FOGÚ BOZÓTVÁGÓ-MULCSOZÓKÉSEK
Az 13271334 cikkszámú GRANIT bozótvágó-mulcsozókés összehasonlításra került egy eredeti gyártó hozzá hasonló termékével.

ISMERTETŐJEGYEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA
» Anyagelemzés

» Keménységvizsgálat

» Hajlítási teszt az ISO 5718/2002 szabvány szerint

A VIZSGÁLATOK EREDMÉNYEI

1. TÉMA: ANYAGELEMZÉS
Az anyagelemzés során megállapításra kerül, hogy az alkalmazáshoz a megfelelő anyagot használják-e. Ez szikragerjesztésű színképelemzéssel 
történik, amelyben meghatározzák az egyes elemeket, például a szenet és a mangánt, valamint azok százalékos koncentrációját. Ez az elemzés 
ezután hozzárendelhető egy megfelelő anyaghoz.

AZ ANYAGELEMZÉS EREDMÉNYEI:
A GRANIT a bozótvágó-mulcsozókéshez az 1.1146 anyagszámú 30Mn4 acélt használja. Az eredeti gyártó az 1.6582 anyagszámú 34CrNiMo6 
edzett acélt használja. Nagy szilárdságuk és sűrűségük alapján mindkét anyag alkalmas mulcsozókések gyártására.

2. TÉMA: KEMÉNYSÉGVIZSGÁLAT
A keménységi vizsgálat célja, hogy közvetett információt nyújtson a várható kopásállóságról. Ebben az esetben a Rockwell keménységmérési 
módszert (HRC) alkalmaztuk. Összességében egy jó ridegség-sűrűség arányra kell törekedni. Mivel a túl nagy keménység nagyobb törékenységhez 
vezet.
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A KEMÉNYSÉGVIZSGÁLAT EREDMÉNYEI:
Az alábbi keménységértékek kerültek megállapításra:
GRANIT: 42,5 HRC
Eredeti gyártó: 54,1 HRC
Az ISO 5718/2002 szabvány szerint legalább 38 HRC keménységet kell elérni, ahol nem adnak meg maximális értékeket. Mindkét mulcso-
zókés jelentősen meghaladja ezt a minimális értéket. A törékenység és a keménység közötti összefüggést a következő hajlítóvizsgálattal 
mutatjuk be.

HAJLÍTÓVIZSGÁLAT AZ ISO 5718/2002 SZABVÁNY SZERINT:
E vizsgálat során a kést hajlítótüske segítségével két meghatározott távolságú felfekvési pont között meghajlítják. Az anyagvastagságtól 
függően egy meghatározott hajlítási szög érhető el, amelynél nem láthatók repedések az anyagban. Ebben az esetben el kell érni a 45°-
ot.

A HAJLÍTÓVIZSGÁLAT EREDMÉNYEI:

A GRANIT mulcsozókés három min-
tájában 45°-os hajlítási szög esetén 
nem látható repedés, így gond nélkül 
megfelel a vizsgálatnak.

1. kép: A GRANIT-os három minta oldal-
nézete a hajlítóvizsgálat után. Nincsenek 
látható repedések.

2. kép: A GRANIT-os három minta elölnézete 
a hajlítóvizsgálat után. Nincsenek látható 
repedések.

  

   TELJES ÖSSZEGZÉS: 
A GRANIT és az eredeti gyártó is olyan anyagot használ, mely alkalmas a bozótvágó-mulcsozókések gyártására. A keménységi vizsgá-
lat azonban azt mutatja, hogy a gyártók a hőkezelés során különböző keménységi értékeket érnek el. A GRANIT itt nagyobb sűrűségre 
támaszkodik, ami pozitív hatással volt a hajlítóvizsgálat eredményére. 

A gyakorlatban ez a felhasználó számára lényegesen kisebb kockázatot is jelent, mivel csökken a nyírási tulajdonság, amely például egy 
szilárd tárggyal való érintkezéskor jelentkezhet.  A szaksajtó rendszeresen felhívja a figyelmet a veszélyekre, melyek sokkal nagyobbak, ha 
nem megfelelő minőségű tartozékokat használunk.

A GRANIT bozótvágó-mulcsozókések ezért sokkal szilárdabbak és biztonságosabbak, emiatt megfelelő választás a kertészeti és erdészeti 
munkákhoz egyaránt.

Az eredeti gyártó késén már mindhárom 
mintában repedések láthatók 45°-nál 
kisebb hajlítási szög esetén. Feltételez-
hető, hogy a ridegség túl nagy a magas 
keménységi érték miatt.

3. kép: Az eredeti gyártó három mintájának 
oldalnézete a hajlítóvizsgálat után. Minden 
mintán repedés látható.

4. kép: Az eredeti gyártó három mintájának 
elölnézete a hajlítóvizsgálat után. Minden 
mintán repedés látható.


