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ÜGYFÉLINFORMÁCIÓ

CSILLAG-VILLÁS KULCSOK
TERMÉK-ÖSSZEHASONLÍTÁS 

AZ ÖSSZEHASONLÍTOTT TERMÉKEK:
CSILLAG-VILLÁS KULCSOK, 13 ÉS 17 MM
Összehasonlításra kerültek a 7301364 cikkszámú (13 mm) és a 7301368 cikkszámú (17 mm) GRANIT BLACK EDITION csillag- 
villás kulcsok, valamint két vezető német prémium szerszámgyártó (a továbbiakban H márkát gyártó és K márkát gyártó) vele 
azonos szerszámai.

ISMERTETŐJEGYEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA
›› Az anyagösszetétel vizsgálata

›› Keménységvizsgálat, az ISO 1711 szabvány szerint

›› Nyomatékok vizsgálata az ISO 1711-1 szabvány szerint, 
 valamint a maximális nyomatékok vizsgálata

A VIZSGÁLATOK EREDMÉNYEI
ANYAGVIZSGÁLAT:
A vizsgálat során megállapításra kerülnek a felhasznált alapanyagok. Teherbírásuk és élettartamuk szempontjából a csillag- 
villás kulcsok alapanyagának megválasztása döntő jelentőségű. Az anyagelemzést szikragerjesztésű színképelemzés  
módszerével végezzük.

EREDMÉNYEK:
A GRANIT ugyanazokat a kiváló minőségű alapanyagokat használja, mint a H márkagyártó. Az alapanyag egy ötvözött hőkezelt acél, 
amely ideális választás szerszámok gyártásához. A K márkát gyártó itt is jó eredményeket ért el.
Megállapításra került, hogy mind a három gyártó az 1.2208 azonosítószámmal rendelkező 31CrV2 alapanyagot használja.

ÖSSZEGZÉS:
Mivel az alapanyag megválasztása a kéziszerszámok esetében döntő jelentőségű, fontos, hogy ezen a ponton költségmegtakarítás nem 
javasolt. A GRANIT a megfelelő utat járja, és kiváló minőségű alapanyagot használ.
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ÖSSZEGZÉS:
• Alapvetően mindegyik szerszámmárka betartja a szabványban foglalt követelményeket, így azok kielégítőnek   
 tekinthetőek.

• A GRANIT azonban ezen a ponton a legmeggyőzőbb, mivel a villa vagy a racsni deformációjának tekintetében a   
 legnagyobb keménységi értékek kiemelkedően hosszú élettartamot garantálnak.

Gyártó Minimális érték Mért keménységi érték

Csillag-villás kulcs, 13 mm 
K márkát gyártó

42 HRC 42 HRC

Csillag-villás kulcs, 13 mm
GRANIT

42 HRC 46 HRC

Csillag-villás kulcs, 13 mm 
H márkát gyártó

42 HRC 46 HRC

Csillag-villás kulcs, 17 mm
K márkát gyártó

42 HRC 42 HRC

Csillag-villás kulcs, 17 mm
GRANIT

42 HRC 48 HRC

Csillag-villás kulcs, 17 mm
H márkát gyártó

42 HRC 43 HRC

KEMÉNYSÉGVIZSGÁLAT ISO 1711-1 SZABVÁNY SZERINT:
Az ISO 1711-1 szabvány előírja, hogy az összehasonlított kulcsok keménységének legalább 42 HRC (Rockwell-keménység) kell 
lennie. A keménységvizsgálathoz a szerszámokat mintákra darabolják, ezáltal a keménységvizsgálat elvégezhetővé válik.
Természetesen a minták darabolásakor ügyelni kell, hogy a kenőanyag kellő módon hűtött legyen, így a vágás során fellépő 
hőhatás az anyag szerkezetét nem változtatja meg oly módon, hogy a vizsgálat fals eredményt adjon.

EREDMÉNYEK:
A keménységvizsgálat kimutatta, hogy minden gyártó betartja a szabvány által előírt keménységi értékeket. Figyelemre méltó 
azonban, hogy a GRANIT szerszámai jelentősen meghaladják a normatív követelményeket. A H márkát gyártó is megfelel a 
szabványnak, de nem olyan számottevően, mint a GRANIT. A K márkát gyártó csak a határértékeket éri el.

NYOMATÉKOK VIZSGÁLATA AZ ISO 1711-1 SZABVÁNY SZERINT, VALAMINT A MAXIMÁLIS 
NYOMATÉKOK VIZSGÁLATA:
A szabvány előírja, hogy a csillag-villás kulcsoknak deformálódás és törés nélkül ellen kell állniuk a meghatározott értékű 
nyomatékoknak.
Ezen vizsgálat során mindenekelőtt a szabványban rögzített, a nyomatékokra vonatkozó követelmények kerülnek ellenőrzésre. 
Ezt követően a nyomatékot addig növelik, amíg a szerszám jelentősen deformálódik vagy eltörik. Ezután az elért maximális 
nyomatékok kerülnek összehasonlításra.

EREDMÉNYEK:
A GRANIT szerszámai a szabványba foglalt valamennyi értéknek megfelelnek. A két márkát gyártó is eléri a szabvány által 
megkövetelt értékeket is. Azon vizsgálati eredményeket illetően, amelyek a szerszámok röviddel a meghibásodás előtt elért 
maximális nyomatékokat mutatják, a GRANIT a legfelső csoportba tartozik. A legnagyobb nyomatékot a GRANIT érte el, 
amely akár 20%-kal nagyobb, mint a K márkát gyártó értéke. A H márkát gyártóhoz képest az eredmény kiegyensúlyozott. A 
13 mm-es kulcs esetében a H márkát gyártó valamennyivel erősebb, mint a GRANIT, a 17 mm-es kulcs esetében a GRANIT a 
336 Nm érték alapján egyértelműen az összehasonlító teszt győztese.
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