
STEMPEL OG SYLINDERFORING 100 MM
Stempel og sylinderforing fra GRANIT med best.-nr. 38002061 ble sammenlignet med stempel/forings-sett fra OE-produsenter 
samt en anden stor europeisk produsent.

SAMMENLIGNING
»  Materiale analyse og hardhets prøving

» Makroskopisk undersøkelse av stemplet på innslutninger og støpefeil

» Bestemmelse av forkromnings lag på stempelringer 

TESTRESULTATER
MATERIALEANALYSE OG HARDHETSPRØVING  
Disse testene gir info om de brukte materialer samt produktenes belastningsstyrke. Å velge de riktige materialene er avgjørende 
for holdbarheten til stempel og foringssett. 

• Stempel: Ved alle tre fabrikanter brukes AlSi12CuMgNi som legering. Hardhetsverdi fra produsentene er nesten identisk.

• stempelringer: Det samme materialet brukes av alle produsenter. I den relevante tekniske faglitteraturen anbefales det at  
   hardhetsverdien for stempelringer, med en middels hard belastning, overholdes av alle. 

• Sylinderforing: Alle sylinderforinger er laget av samme materiale, og hardhetsverdier er i overenstemmelse med spesifikasjonene.

• de brukte materialene og hardhetsverdier er identiske hhv. sammenlignende for alle tre testede produsenter.   

MAKROSKOPISK UNDERSØKELSE AV STEMPLET PÅ INNSLUTNINGER ELLER STØPEFEIL 
Når man undersøker stemplene makroskopisk, skjæres det gjennom 
stemplene. Snittbilder blir undersøkt i detalj for hulrom og innslutnin-
ger. Stempel som inneholder slike hulrom eller innslutninger, kan føre til 
brudd i materialet, og dermed føre til større motorskader. 

• På makrobildet av tversnittet på stemplene fra OE-produsenten og  
   GRANIT er det ingen synlige støpehull eller innslutninger.

• På slipebildet fra stempel fra den europeiske konkurrent vises tydelig  
   støpehull og innslutninger.

• ved de testede stempler fra OE-produsenten og GRANIT er kvalitet og materiale den samme høye kvalitet. Innslutninger og  
   støpehull, som ses i prøver fra den europeiske konkurrenten, indikerer mangelfull framstillingsprosess, som kan føre til større  
   motorskader, som f.eks. stempelbrudd.
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Denne produktsammenligningen ble 
utført på vegne av GRANIT PARTS i 
Steinbeis Transfer Center laboratorium.



 

KONKLUSJON 

GRANIT STEMPEL OG SYLINDERFORING ER LIK MED OE KVALITET 
• de internt avtalte produktkvalifikasjoner hos GRANIT Parts, fører til konstant høy produktsikkerhet.

• GRANIT Quality Parts holder hva de lover og tilbyr et perfekt pris-/ytelsesforhold.

• mangelfulle reservedeler kan føre til høye omkostninger i form av reparasjon og driftstap.
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BESTEMMELSE AV FORKROMNINGS LAG PÅ STEMPELRINGER
Disse testene gjør det mulig å trekke konklusjoner om slitasjestyrken og holdbarheten på stempelringene. Valget av de 
riktige materialer er avgjørende for holdbarheten på stempelringer. 

• ut ifra et teknisk synspunkt, tilstrebes et kromlag på stempelringer  mellom 100 µm til 150 µm. Stempelring-sett  
   fra OE-produsent og GRANIT overholder ved alle testene disse verdier. Ved stempelring-sett fra den europeiske  
   konkurrenten, faller verdien ved den andre stempelringen under verdi og ved skrapering markant.

• De nødvendige verdiene opprettholdes for stempelringsettene fra OE-produsenten og GRANIT. De gir derfor den  
   beste beskyttelse mot slitasje, og forlenger holdbarheten. Med stempelring-sett fra den europeiske konkurrent kan  
   det antas at slitasje på skraperingen øker mye, og at holdbarheten på hele stempelring-settet dermed reduseres.

Måleverdier OE-produsent Europeisk Konkurrent GRANIT

Stempelring 1

Hardhet HB 321 278 255

Støpejernstype GG GL GL

Krombelegg 111 um 104 um 101 um

Stempelring 2

Hardhet HB 285 255 255

Støpejernstype GL GL GL

Krombelegg 146 um 91 µm -- 103 um

Stempelring 3 (skrapering)

Hardhet HB 224 220 217

Støpejernstype GL GL GL

Krombelegg 142 um 69 um 101 um

MERK
Sammenlignet med de andre produsenter har stempelringer (1 + 2) ved GRANIT den laveste hardhetsverdi, men dette 
representerer ingen kvalitets kjennetegn. I den relevante litteraturen er 200-350 HB nevnt som den optimale verdien. 
Så en verdi på 255 HB er en god positiv verdi. For høye hardhetsverdier fører hurtig til at stempelringer går i stykker, 
og stempelringernes slitestyrke garanteres av kromlaget. Hardhetsverdier er nøyagtig de samme på ring 1 og ring 2 og 
vitner dermed om et veldig høyt nivå under framstillings prosessen. 


