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BIOKLIPPERKNIV
PRODUKT STANDARD 

KUNDEINFORMATION

FØLGENDE SAMMENLIGNINGER: 2-TANDS KRAT-/BIOKLINGE
GRANIT 2-tands krat-/bioklinge med best.-nr. 13271334 blev sammenlignet med et tilsvarende produkt fra OE producent.

SAMMENLIGNING
» Materialeanalyse

» Hårdhedsprøvning

»  Bøjetest i henhold til ISO 5718/2002

RESULTAT AF TEST

ANALYSE 1: MATERIALEANALYSE
Materialeanalysen afgør, om det rigtige materiale er anvendt til det tilsigtede formål. Det udføres ved hjælp af et lysbue spektrometer analyse, 
hvor de enkelte elementer som kulstof og mangan og deres koncentration bestemmes i procent . Denne analyse kan derefter tildeles de forskelli-
ge materialer.

RESULTAT AF MATERIALEANALYSEN:
GRANIT Kratklinge anvender stållegering 30Mn4 med stål materialenummer 1.1146. OE producenten anvender hærdet stål 34CrNiMo6 med 
materialenummer 1.6582. På grund af deres høje styrke samt ekstreme sejhed er begge legeringer velegnede som materialer til fremstilling af 
knivklinger.

ANALYSE 2: HÅRDHEDSPRØVNING:
Hårdhedsprøven giver indirekte information om den forventede slidadfærd og slidstyrke. I dette tilfælde blev Rockwell-testmetoden (HRC) 
anvendt. Samlet set bør der sigtes efter et perfekt forhold mellem sprødhed og sejhed. Fordi en for høj hårdhed fører til en højere grad til at 
materialet bliver sprød.
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Denne produktsammenligning blev 
udført på vegne af GRANIT Parts i  
samarbejde med Steinbeis-testcentrum.
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RESULTATER AF HÅRDHEDS TESTEN:
Følgende hårdheder blev målt:
GRANIT Parts 42,5 HRC (lag)
OEM producent: 54,1 HRC (lag)
Ifølge ISO 5718/2002 bør der sigtes efter en hårdhed på min. 38 HRC, hvorved der opnås de højeste værdier. Begge bio kratknive er langt 
over denne værdi. Forholdet mellem sprødhed og hårdhed demonstreres med følgende bøjningstest.

BØJETEST I HENHOLD TIL ISO 5718/2002
Under denne test, bøjes kniven ved hjælp af en dorn mellem to støttepunkter med en defineret afstand. Afhængigt af materiale tykkelsen 
kan der derefter opnås en defineret bøjningsvinkel, hvor der ikke må være revner i materialet. I dette tilfælde skal min. 45° opnås.

RESULTATER AF BØJETESTEN:

De tre prøver af bioklipper knive fra 
GRANIT viser ingen tegn på revner, ved 
en bøjevinkel på 45° og klarer derfor 
testen uden problemer. 

Illustration 1. Set fra siden af de tre GRANIT 
prøver efter bøjetesten. Ingen synlige revner.

Figur 2. De tre GRANIT Prøver efter bøjetesten, 
set forfra. Ingen synlige revner.

  

   SAMMENFATTENDE FACIT: 
GRANIT såvel som den originale producent anvender et materiale, der er velegnet til fremstilling af bio kratklinger. Hårdhedstesten viser 
imidlertid, at producenterne sigtede efter forskellige hårdhedsværdier ved hærdning og anløbning af materialet. GRANIT ligger her vægt 
på mere sejhed her, hvilket har haft en positiv effekt på resultatet i bøjetesten. 

I praksis betyder dette også en betydelig mindre risiko for brud , som f.eks. kan forekomme ved kontakt med et fremmedlegeme.  I fag-
pressen gøres der ofte opmærksom på farer, der kan opstå ved anvendelse af tilbehørs produkter, i en utilstrækkelig kvalitet.

GRANIT Bio-/ kratklinger er derfor ekstrem stabile samt sikrere, og er derfor det rigtige valg i haven og skoven.

Bioklipper kniven fra den originale 
producent viser allerede revner i alle tre 
prøver ved en bøjevinkel på mindre end 
45°. Det må antages, at materialet er 
for skør, pga. den høje hårdheds værdi.

Figur 3. Set fra siden af de tre OE producent 
prøver efter bøjetesten. Synlige revner på 
alle prøver.

Figur 4. De tre OE producent prøver efter bøje-
testen, set forfra. Synlige revner på alle prøver.


