
Salt og peber leverer erkendelser til 
optimeringen

Som producent af jordbearbejdningsredskaber har vi gennem efterhånden en del år 
markedsført hårdmetalbelagte redskaber af egen produktion. Under mærket „eXtreme 
Carbide-Line“ arbejder vi fortsat på at optimere redskabsgeometrien af hårdmetal og 
eXtreme Cast. Til det formål leverer vores testanlæg vigtige erkendelser i løbet af ganske 
kort tid.
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I 30 cm dybde kører de to grubberskær rundt og rundt i stålbaljen med en diameter på 6 m og 
fuld af abrasivt granitgrus med en bestemt kornstørrelse. Denne kornblanding kaldes inden for 
byggebranchen for „salt og peber“. 25 m³ kan anlægget rumme, og her kan redskaberne 
arbejde i op til 50 cm dybde. På elektromotoren i centrum er monteret en tværbjælke, og for 
enden af denne er jordbearbejdningsredskaberne fastgjorte i et indstilleligt parallellogram. 
Daglig køres der i cirkler med trinløst op til 20 km/h. Et indbygget nedbørsanlæg sprayer 
granitblandingen, når den bliver for støvet.
Ved hjælp af en manuel hydraulikpumpe løfter medarbejderne stålarmen med 
redskabsholderen op, så skæret går fri af granitgruset og kan iagttages. Extreme-Cast-skæret, 
der er udstyret med en hårdmetalplade i spidsen, begynder at vise de første tegn på slitage. 
Tolv timers granitgrusbehandling har den bag sig.
„Hvor god er redskabernes geometri i virkeligheden? Er hårdmetalbelægningen optimalt 
tilpasset til redskabsformen?“ Den slags spørgsmål kan udviklerteamet nok bedre svare på. I 
2014 startede Industriehof Scherenbostel sin egenfremstillede redskabsserie med påloddet 
hårdmetalbelægning. Praksis viser, at pålodning af wolframcarbidskæl, der på grund af deres 
høje carbidindhold har en langt højere slidstyrke end hærdet stål eller støbegods, forlænger 
levetiden af et redskab adskillige gange sammenlignet med et standardskær. 



Langtidsforsøg inden for praktisk landbrug har imidlertid vist, at der her fortsat er potentiale 
for forbedring. Målsætningen er at gøre redskaberne endnu lettere og solidere. Eftersom der 
indtil nu ikke er udviklet et simulationsprogram, som en computer kan bruge til simulering af 
jordstrømninger og deres indflydelse på carbid og bæremateriale, er der kun testkørslen i 
marken tilbage. Til den ende bliver vi som regel støttet af landbrug med engagement og store 
dyrkningsarealer samt god tid. For hurtigere og nemmere at opnå resultater lokalt 
konstruerede og byggede Industriehofs udviklingsteam det beskrevne anlæg som supplement 
til de omfattende markforsøg.
Den ca. 150 000 euro dyre investering, der for størstepartens vedkommende blev bygget af 
virksomhedens eget smedeværksted som intern leverance, har efterhånden nogen tids 
vellykket kørsel bag sig, og redskaberne bliver løbende afprøvet. 

Der er allerede opnået velfunderede erkendelser. Således eksempelvis en mindsket 
materialeafslidning på stærkt belastede steder på redskabet. Efterfølgende kan 
materialetykkelsen dér og dermed komponentens vægt optimeres, således at levetiden bliver 
længere til gavn for slutbrugerne.

Som led i Industriehofs joint-venture med et kinesisk støberi bearbejder vi til dettes 
komponentsortiment udelukkende den til støberiets behov udviklede Extreme-Cast-serie. Det 
specielle ved dette såkaldte bainitiske støbejern (ADI), er den forandring af 
materialestrukturen, der finder sted under tryk og afslidning: Med en høj kærvslagsstyrke og 
en selvhærdende overflade, der kan nå en hærdningsgrad på over 60 HRC, erstatter det 
borstål og Hardox inden for en lang række anvendelsesområder. Desuden bevarer Extreme-
Cast-redskaberne ved pålodning af carbidskæl ved over 700 °C deres fysiske egenskaber, så 
de ikke behøver hærdes på ny.
I de seneste år har Industriehof oplevet en mangedobling af efterspørgslen efter 
hårdmetalbelagte redskaber. For at betjene det voksende marked er der anskaffet yderligere 
et endnu effektivere loddeanlæg.
For landbruget er hårdmetalbelagte komponenter en lønsom investering. Den længere levetid 
samt den ensartet gode arbejdskvalitet i marken gennem et længere tidsrum og ikke mindst 
den sparede arbejdstid til skift af redskaber og monteringselementer bevirker, at 
efterspørgslen fra professionelle landbrug er i fortsat vækst.
Det er også tanken, at „Industriehof extreme“-programmet skal vedblive at vokse. Og „salt og 
peber“ accelererer udviklingsprocessen. 

Vi betragter redskabet af Extreme Cast og hårdmetalskæl som en enhed, som vi i 
designmæssig henseende stadig kan optimere med hensyn til pris og levetid. Her er denne 
livetest til enorm hjælp.

„Vores testanlæg kommer ekstremt tæt på forsøgene i landbruget,“ fortæller projektleder 
hårdmetal Fritz Brockmöller, der sammenligner komponenter fra langtidsforsøg i landbruget 
med dem fra anlægget. 

Også redskaber til førende OEM'er inden for jordbearbejdningsteknik gennemløber anlægget, 
der muliggør en kontinuerlig forbedring af komponentgeometrien. Over hundrede forskellige 
carbidbelagte redskaber har vi allerede i sortimentet under varemærket „Industriehof 
extreme“.

Der findes fortsat ikke noget program til slitagesimulation 
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