STEMPEL OG CYLINDERFORING
PRODUKT STANDARD
KUNDEINFORMATION
STEMPEL OG CYLINDERFORING 100 MM
Stempel og cylinderforing fra GRANIT med best.-nr. 38002061 blev sammenlignet med stempel/forings-sæt fra OE-producenter
samt en anden stor europæisk producent.

SAMMENLIGNING
» Materiale analyse og hårdheds prøvning
» Makroskopisk undersøgelse af stemplet på indslutninger samt støbefejl
» Bestemmelse af forkromnings belægning på stempelringe

TEST RESULTATER

TESTRAPPORT NR. 2020-01 / 1212

Denne produktsammenligning blev
udført på vegne af GRANIT Parts i
samarbejde med Steinbeis-testcentrum.

MATERIAL ANALYSE OG HÅRDHEDSPRØVNING
Disse test giver information om de anvendte materialer samt produkternes belastningsstyrke. Valget af de rigtige materialer er
afgørende for holdbarheden af stempel og forings-sæt.
• stempel: Ved alle tre fabrikanter anvendes AlSi12CuMgNi som legering. Hårdheds værdier fra alle producenter er
næsten identiske.
• stempelringe: Det samme materiale anvendes af alle producenter. Den i relevant teknisk faglitteratur anbefalede hårdheds
værdi for stempelringe, med en middel hård belastning, overholdes af alle.
• cylinderforing: Alle cylinderforinger er fremstillet i samme materiale, samt hårdheds værdier er i overensstemmelse med
specifikationerne.
• de anvendte materialer og hårdheds værdier er identiske hhv. sammenlignende for alle tre testede producenter

MAKROSKOPISK UNDERSØGELSE AF STEMPLET PÅ INDSLUTNINGER ELLER STØBEFEJL
Ved makroskopisk undersøgelse af stemplet skæres stemplet op. Billeder
af stempelsnit, undersøges indgående på støbehuller og indslutninger.
Stempel, der har sådanne støbehuller eller indslutninger, kan føre til brud
på materialet, og dermed føre til større motorskader.
• på makrobilledet af tværsnittet på stemplerne fra OE-producenten
og GRANIT er der ingen synlige støbehuller eller indslutninger.
• på slibebilledet fra stempel fra den europæiske konkurrent vises tydeligt
støbehuller og indslutninger.
• ved de testede stempler fra OE-producenten og GRANIT er kvalitet og materiale den samme høje kvalitet. Indslutninger og
støbehuller, som ses i prøver fra den europæiske konkurrent, indikerer mangelfuld fremstillingsproces, der kan føre til større
motorskader, som f.eks. stempelbrud.
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BESTEMMELSE AF FORKROMNINGS BELÆGNING PÅ STEMPELRINGE
Disse tests gør det muligt at drage konklusioner om slidstyrke og holdbarhed af stempelringe. At vælge den rigtige
belægningstykkelse er alt afgørende for stempelringernes holdbarhed.
• ud fra et teknisk synspunkt, tilstræbes et kromlag på stempelringe mellem 100 µm til 150 µm.
• stempelringe-sæt fra OE-producent og GRANIT overholder ved alle test disse værdier. Ved stempelring-sæt fra den
europæiske konkurrent, falder værdi ved den anden stempelring under værdi og ved skrabering markant.
• ved stempelring-sæt fra OE-producenten og GRANIT overholdes alle krævede værdier. Dermed opnås den bedste
beskyttelse mod slid, og forlænger holdbarhed. Ved stempelringe-sæt fra den europæiske konkurrent, kan det antages,
at slid på skrabering øges meget, og at holdbarhed dermed reduceres.

Måleværdier

OE - producent

Europæisk konkurrent

GRANIT

Hårdhed HB

321

278

255

Støbejernstype

GG

GL

GL

Krombelægning

111 µm

104 µm

101 µm

Hårdhed HB

285

255

255

Støbejernstype

GL

GL

GL

Krombelægning

146 µm

91 µm --

103 µm

Hårdhed HB

224

220

217

Støbejernstype

GL

GL

GL

Krombelægning

142 µm

69 µm

101 µm

Stempelring 1

Stempelring 2

Stempelring 3
(skrabering)

BEMÆRK:
Sammenlignet med de andre producenter har stempelringe (1 + 2) ved GRANIT den laveste hårdhedsværdi, men dette
repræsenterer ingen kvalitets kendetegn. I den relevant litteratur er 200-350 HB nævnt som den optimale værdi. Så en
værdi på 255 HB er en god positiv værdi. For høje hårdheds værdier fører hurtigt til, at stempelringe går i stykker, og
stempelringernes slidstyrke garanteres af kromlaget. Hårdheds værdier er nøjagtigt de samme på ring 1 og ring 2 og
vidner dermed om et meget højt niveau under fremstillings processen.

FAZIT
GRANIT STEMPEL OG CYLINDERFORING SVARER TIL OE-KVALITET
• de hos GRANIT Parts intern aftalte produkt kvalifikationer, fører til konstant høj produktsikkerhed.
• GRANIT Parts holder hvad de lover og tilbyder et perfekt pris-/ydelsesforhold.
• mangelfulde reservedele kan føre til høje omkostninger i form af reparation og driftstab.
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