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KUNDEINFO

TESTRAPPORT-NR.:.2020-01 / 1237

ROTOR KNIVBLAD   
PRODUKT STANDARD 

ROTOR KNIVBLAD CM 120
Rotor knivblad fra GRANIT med best.-nr. 525CM-120/25 ble sammenlignet med et knivblad fra en førende OEM produsent og et 
annet merke.

SAMMENLIGNING
» Materiale, mikrostruktur analyse og hardhetstesting

» Bøyetest i henhold til ISO 5718/2013

RESULTAT AV TEST
MATERIALE-, MIKROSTRUKTUR ANALYSE OG HARDHETS TEST  

Denne testen gir informasjon om de brukte materialer og knivens belastnings-
kapasitet.

Fra valg av de riktige materialer, hardhets verdier og til den riktige materiale 
struktur er avgjørende for holdbarheten på knivblad.

• Alle tre produsentene bruker samme legering til å produsere knivbladene - 36Mn5.
• det er også den beste legeringen, da manganinnholdet øker slitestyrken og dermed forlenger holdbarheten.
• undersøkelsen av de forskjellige rotorknivene har vist, at alle hadde en optimal mikrostruktur. Dette betyr, at alle knivene er  
 riktig anløpet.
• dermed viser knivene fra de tre produsenter forskjellige hardhets verdier. Standardnormen krever en minimumshardhet på 38 HRC.
 OEM produsenten har valgt en relativt høy hardhet på 51 HRC. GRANIT rotorkniv blad lå med 46 HRC litt lavere, og kniver fra det  
 andre merket, ligger på 41 HRC litt over det krevede intervall.
• den brukte legeringen og anløping av materialet må betraktes å være stort sett den samme for alle tre produsenter. Bare ved   
 hardheten av rotorblad er det valgt forskjellige normer. En hardhet på 46HRC må regnes for å være et godt kompromiss mellom   
 lang holdbarhet og motstå blad-brudd. Ved en høyere hardhet, økes risikoen for brudd på bladet, noe som naturligvis   
 fører til en øyeblikkelig feil, i motsetning til slitasje på bladet. I tillegg kan fragmenter fra bladet fly ukontrollert ut av maskinen,   
 eller komme i fôret.
 Motsatt betyr en lavere hardhet, som bladene fra det andre merket, at holdbarheten er betydelig kortere, og utgifter til   
 slitedeler økes.

Illustr.: Mikrostruktur analyse med 200 x forstørrelse

Denne produktsammenligningen ble 
utført på vegne av GRANIT PARTS i 
Steinbeis Transfer Center laboratorium.



BØYE TEST I HENHOLD TIL ISO 5718/2019 

Under denne test bøyes rotor knivblad i en presse, ved hjelp av en definert geometrisk form.

• de testede rotorbladene har en tykkelse på 3 mm, det betyr at de skal kunne motstå en bøyevinkel på minst 75° uten å vise  
 noen tegn på revner i materialet.

• alle knivbladene fra de tre produsentene besto denne testen: Ingen av bladene viste tegn på revner.

• alle 3 produsentene har valgt den riktige anløping og framstillingsmetode (f.eks. valseretning) på rotorblad. Utfall pga.   
 framstillings problemer kan ikke forventes ved disse rotorblad.

KONKLUSJON 
GRANIT ROTOR KNIVBLAD - DET BESTE VALGET
• GRANIT rotor knivblad viser en gjennomgående god produksjonskvalitet.

• det ble funnet en perfekt balanse mellom slitedelens holdbarhet og styrke, hvilket viser fordelene i åkeren.

• de internt avtalte produktkravene hos GRANIT Parts, fører til konstant høy produktsikkerhet.

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

Illustr.: Skisse av bøye-/testanordningen
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