
Az összehasonlított termékek:
Főfékhengerek
71706025     GRANIT PARTS
S.37645     Versenytárs
738H22860.1.2    Eredeti beszállító

Ismertetőjegyek összehasonlítása
»	 Vizuális	ellenőrzés	

»	 A	funkcionális	méretek	összehasonlítása

»	 Az	érdességi	tényezők	meghatározása	

»	 A	beépített	dugattyúrugók	nyomópróbája

»	 A	fékrendszer	működési	próbája,	légtelenítése

ELŐSZÓ
Ebben a termék-összehasonlításban a GRANIT, egy piaci versenytárs és egy eredeti beszállító egy-egy főfékhengerét vetették vizsgálat alá. Az 
általános összbenyomáson túl a főfékhengerek legfőbb jellemzői a funkcionális méretek és a hengerfurat érdessége. Annak érdekében, hogy a 
funkcionalitás szempontjából végső összehasonlítást lehessen készíteni, a dugattyú visszatérítő rugójának erejét és egy gyakorlati működést is a 
vizsgáló tesztek közé iktattak.

A VIZSGÁLATOK EREDMÉNYEI:

VIZUÁLIS ELLENŐRZÉS
Ezen a vizsgálat során a főfékhengerek általános megmunkálását, valamint a termék összbenyomását vizsgálják, beleértve a csomagolást is. A 
biztonság szempontjából lényeges alkatrészek esetében az első összbenyomás különösen fontos, és lehetővé teszi, hogy a szakszerű gyártásról 
következtetéseket vonjunk le.
Kívülről nézve a három beszállító főfékhengerének megmunkálása általánosan nagyon jónak mondható.
Az egyes alkatrészeket szépen beépítették, és a munkahengerben lévő furatok, például a fékvezetékek csatlakozásai precíz kivitelezésűek. 
Megmunkálási hiányosságok nem láthatók. A felületkezelések - festés vagy galvanikus horganyzás - egyenletesek, és sérülések nyomai nem 
mutatkoznak.

FŐFÉKHENGEREK
TERMÉK-ÖSSZEHASONLÍTÁS 
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A FUNKCIONÁLIS MÉRETEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA
A kifogástalan működést és a súrlódásmentes összeszerelést csak a megengedett tűréshatáron belüli méretek garantálják.

A három főfékhenger minden funkcionális mérete azonos és a tűrésmezőn belülre esik. Eltérések nem állapíthatók meg.

AZ ÉRDESSÉGI TÉNYEZŐK MEGHATÁROZÁSA 
A fékdugattyú tömítései egy fékezés során a munkahenger tengelye mentén mozognak. Mindkét tömítés folyamatosan érintkezik a munkahenger 
felületével. Minél durvább a munkahenger felülete, annál gyorsabban kopnak el a dugattyú tömítései. 

Ez negatív hatással lenne a főfékhenger működésére és ezáltal a fékhatásra is.

Az érdességi tényezőket a munkahenger három pozíciójában a megmunkálás irányához képest 90°-kal elforgatva határoztuk meg. Ez az irány 
megfelel a munkahengerben lévő fékdugattyú működési irányának. 
 
A három beszállító munkahengereinek felületén a következő értékeket mérték:

EREDMÉNYEK:

A piaci versenytárs főfékhengere futófelületének érdességi tényezői lényegesen magasabbak, mint az eredeti beszállító és a GRANIT PARTS értékei.

Terület 1 Terület 2 Terület 3

Versenytárs 44,4483	µm 59,5299	µm 64,6066	µm

Eredeti beszállító 21,7623	µm 22,6371	µm 21,3226	µm

GRANIT PARTS 15,1947	µm 14,7500	µm 14,5971	µm
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1.	sz.	kép: A három beszállító főfékhengerei. Szétszerelt főfékhenger.
Vizuális ellenőrzés és beépített alkatrészek méret szerinti összehasonlítása.

3.	sz.	kép: A munkahenger belső nézete. Mérési 
tartományok a két dugattyútömítés funkcionális 
felületének érdességi tényezőihez.

2.	sz.	kép:	Fékdugattyúk.

Versenytárs

Versenytárs

Eredeti	beszállító

GRANIT	PARTS

Eredeti	beszállító GRANIT	PARTS

Tömítések

Érdességi	tényezők	méréstartományai

Fékdugattyú

Dugattyú	futófelülete 1 2 3
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Gyártó, beszállító Mérési 
tartomány 

Mért érdességi 
tényező Ra

Mért érdességi 
tényező Rz

Mért érdességi tényező 
Rmax

Mért érdességi tényező Rsm

GRANIT

1 0,1658	µm 1,5957	µm 2,1639	µm 15,1947	µm

2 0,1488	µm 1,3878	µm 2,5449	µm 14,7500	µm

3 0,1863	µm 1,7515	µm 2,6879	µm 14,5971	µm

Eredeti beszállító

1 0,1790	µm 1,6376	µm 1,2564	µm 21,7623	µm

2 0,2119	µm 1,8026	µm 2,1158	µm 22,6371	µm

3	 0,2409	µm 2,4189	µm 2,0547	µm 21,3226	µm

Versenytárs

1 0,4035	µm 4,4468	µm 4,1639	µm 44,4483	µm

2 0,5056	µm 6,0913	µm 6,5449	µm 59,5299	µm

3 0,5532	µm 6,0285	µm 2,5569	µm 64,6066	µm

4.	sz.	kép: Az érdességi tényezők. 

5.	sz.	kép: A rugóerő meghatározása. 

Versenytárs

GRANIT

Eredeti	beszállító

A BEÉPÍTETT DUGATTYÚRUGÓK NYOMÓPRÓBÁJA
A főfékhenger elülső részén egy erős nyomórugó található. Ezen rugó hatására a dugattyú minden fékezés után az eredeti pozíciójába áll vissza. A 
spirálrugónak ehhez egy adott erővel kell rendelkeznie, és ezt hosszú távon is meg kell tartania. 

Ezt nyomópróba alapján határozták meg. Minél jobban összenyomódik a rugó, annál nagyobb ellenerőt kell kifejtenie. Az eredmények és az értékek 
változása erő-út diagram segítségével ábrázolható.

Mindhárom rugó alakváltozása közel azonos, ezért egyenértékűnek tekinthető.
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6.	sz.	kép: A felülvizsgálat felépítése.

7.	és	8.	sz.	kép: Lehetséges nyomásfelépítés a légtelenítés előtt és után.

ÖSSZEGZÉS:
• A versenytárs főfékhengere jóval nagyobb felületi érdességgel rendelkezik, mint az eredeti beszállító és a GRANIT termékei. 

• Ebből az érdességből adódóan feltételezhető, hogy a munkahenger futófelületének súrlódó felületeként a fékdugattyú tömítései fokozott  

 mértékű kopásnak vannak kitéve, így élettartamuk jelentősen csökken. Ez a főfékhenger tömítetlenségéhez vagy akár teljes  

 meghibásodásához vezethet.

• Az eredeti beszállító és a GRANIT főfékhengerei egyenértékűnek tekinthetők. A nagy árkülönbség alapján a GRANIT terméke vonzó  

 ár-érték aránnyal rendelkezik. 

A FÉKRENDSZER MŰKÖDÉSI PRÓBÁJA, LÉGTELENÍTÉSE
A teszt során a főfékhenger hidraulikus működését ellenőrzik. Ebből a célból a vizsgálandó eszközt a tömítettség, a nyomásfelépítés és a 
légtelenítés lehetőségének tekintetében is vizsgálat alá vetik.

A vizsgálat egy működtető karral ellátott főfékhengertartóból és egy nyomásmérő órával rendelkező fékmunkahengerből áll. A tömítettséget 
eközben vizuálisan értékelik. A légtelenítés a normál üzembe helyezéshez hasonlóan történt. A felépíthető rendszernyomás alapján a 
légtelenítés folyamata a teljes légtelenítésig megfelelőnek értékelhető.

A főfékhenger rögzítését és a féktömlők felszerelését 
illetően probléma nem volt megállapítható. A 
féktömlők rögzítésére szolgáló menetes furatokat 
minden gyártó szakszerűen és precízen készítette. 
A három főfékhenger utólagos légtelenítése is 
zökkenőmentesen elvégezhető. Mindhárom  
főfékhenger megfelel annak funkciójának.


