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Ma az épületasztalosipari keretszer-
kezetek sarokkötései leggyakrabban, 
csapos, köldökcsapos és kontraprofilos 
összeépítésűek. A hagyományos csapos, 
újabban köldökcsapos technológiát meg-
valósító beruházások külföldi eredetűek, 
míg a kontraprofilos technológia hazai 
innovatív fejlesztés eredménye.

Ablakszerkezetek sarokkötéseinek 
gyárthatósága
Amíg, egyes országok a nyílászárókat nem csak hazai piacra gyártják, továbbá az export ter-
melésük is jelentősen nő, addig sok hazai cég defenzivvá válva részben felhagy a termeléssel 
és inkább importból beszerzett termékeket értékesít. Mindez nem a fejlődés iránya, nem le-
het versenyképes egy olyan százmilliós beruházás, ahol részleges magasfokú automatizálás 
ellenére is műszakonként 30 db ablak gyártható. Ha az import termékekkel versenyképesek 
akarunk lenni, akkor a megoldást nem külföldön kell keresni.

fűrésszel és két kiszolgáló egységgel 
rendelkezik, aminek szükségszerű kö-
vetkezménye a rendkívül terjedelmes, 
robosztus konstrukció.

Az ablakgyártó gépeknél az egyoldalas 
csapozó egységgel a csapozásokat két 
befogással lehet elvégezni. Ekkor az al-
katrészt rögzítő nehéz kocsiszerkezet 

I 13 orsós fúrófej, függőleges és víz-
szintes fúráshoz

I 2 marófej egyenként 15 KW teljesít-
ménnyel

I 72 helyes szerszám tár
I fűrész aggregát
I 4 orsós fúró és maró aggregát
I flex 5 fűrész, maró, fúró, stb.

Az önzáró és öntartó kontraprofi-
los sarokkötések technológiájához a 
megfelelő feltételeket biztosító profilki-
alakítást a körkéses marószerszámokat 
és a páros-végprofilozógépet a METNER 
Kft fejlesztette ki. Az önzáró és öntartó 
kontraprofil úgy van kialakítva, hogy 
köldökcsapos megerősítések nélkül, 
kizárólag a szorítás hatására a keret-
szorítóból várakozás nélkül kivehetők. 
(Hossztoldáshoz hasonló művelet). E 
technológiát ajtóknál 30, ablaknál 15 
éve alkalmazzák és a termékek szá-
ma azóta több százezres nagyságban 
mérhető.

A kontraprofilos technológia hagyomá-
nyos gépeken is igen hatékony gyártást 
eredményez, mivel csak fele alkatrészen 
kell a végprofilozást (csapozást) készíteni, 
de a marógépre készített vezető alkal-
mazásával még a marógép állítgatása is 
megszűnik.

Páros csapozógéppal gyártott alkatrész Ablakgyártógéppel készülő alkatrész

Ablakszárny sarokkötések

Szoros illeszkedés

Laza illeszkedés
Vastag 
ragasztóréteg

Hézagmentes illeszkedés A ragasztó a felületekbe préselődik
Önzáró és öntartóa ragasztó letolódik

Csapos Köldökcsapos Kontraprofilos

a ragasztó letolódik, a felületek rész-
ben deformálódnak

A fenti ábrán látható sarokkötések a 
rájuk jellemző gyártás technológiával, 
különböző értékű bonyolultságú és tel-
jesítményű gépekkel készülnek.

A csapos sarokkötéseket gyártó 
modern automatizált páros csapozógép 
négy szerszám toronnyal, két végelő 

2-3 m hosszan oda-vissza mozog. A 
csapozókocsitól különálló és a meg-
munkálást végző profilonként fűzött 
terjedelmes mobil szerszám-tornyokkal, 
a csapozás pontossága egyes gépeken 
nehezen biztosítható, a keretszerkezet 
sarok csatlakozásainak szintkülönbségét 
csiszolni kell.

A köldökcsapos sarokkötéseknél 
csak kontraprofilos összeillesztés van 
és a kötés szilárdságát a köldökcsapok 
biztosítják. A pontos köldökcsapos sarok-
kötés technológiájához sok műveletes 
bonyolult automatizált berendezés kis 
hatékonysággal üzemeltethető. (Asztalos 
és Faipar 2009/4.)

A technologia bonyolultságát jól jellem-
zi a köldökcsapos technológiával dolgozó 
berendezés felépítése, mely komplett 
alkatrészt gyárt vasalathely-marással 
együtt. A gép főbb szerkezeti egységei:
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A kontraprofilos technológia kulcsgépe 
a páros-végprofilozógép ami lehetővé teszi 
a teljes keresztmetszetében profilozott 
(H5) hosszú keretanyagok fogadását, 
amit egy műveletben feldarabol és végp-
rofiloz, elhagyva más technológiáknál 
alkalmazott előszabászatot.

A kontraprofilos technológia kitel-
jesedéséről „A korszerű ablakgyártás 
kontraprofilos technológiával” címmel 
a Magyar Asztalos 2010/10 számában 
olvashattunk.

A továbbfejlesztet CNC vezérléssel 
működő páros-végprofilozógép a hosz-
szú profilozott keretanyagot (K1) gyártási 
program szerint automatikusan darabolja 
és végprofilozza. A gép üzemeltetése le-
het egyedi, illetve gyártósorba beépítve 
folyamatos működtetésű. A profilozott 
keretanyag mozgatását a főegység szala-
gos adagolója (1.4) működteti, az előtolást 
a mozgóegység energia elnyelő ütközője 
(2.3) állítja meg, mely az ütköztetést köve-
tően a felfekvő bázisfelület alá süllyed. A 
nyugalmi állapotban került keretanyagot 
a főegység fűrésze ledarabolja, majd a 
szinkronba mozgó lineáris előtoló egységek 
(1.2 és 2.2) szorító szerkezetei rögzítik. A 
keretanyag (K 2) a lineáris előtoló egysé-
gek szabályozott előtolásával körkéses 
marófejek (1.1 és 2.1) között átvezetve 

Az első vásárdíjas páros-végprofilozógép

Mérettartó és pontos kontraprofil

kerül végprofilozásra. Alaphelyzetbe a 
végprofilozott alkatrészt (K3) a leszabás-
ra kerülő keretanyag a mozgóegységig 
nyomja, amikor a gyorsító (2.4), így a két 
anyagot eltávolítja egymástól, helyet adva 
a végütköző (2.3) kiemelésére.

A művelet addig ismétlődik, míg a 
maradék keretanyag (K0) már rövidebb 

szerű gyártás egyik jellemzője, hogy a 
terméket minél több magas készültségű 
félkész anyagból állítsák elő.

A nyílászáróknál is igen jelentős 
előrelépést jelent az iparilag előállított 
keretanyagok felhasználása, ami nagyfokú 
minőség javítás mellett a gyártás átfutási 
idejét is lerövidíti. A magasabb készültségű 

A továbbfejlesztet CNC vezérléssel működő páros-végprofilozógép (trv. védve)

Kétféle típusú körkéses marószerszám

az alkatrész hosszánál, amit a szalagos-
adagoló visszaad. A nagyon rövid eseléket 
pedig, a kitolószerkezet távolítja el, helyet 
adva a következő keretanyag fogadására. 
A művelet a végprofilozási idő alatt megy 
végbe biztosítva a folyamatos gyártást. 
A gép 6 db alkatrészt készít percenként 
0,1 mm-es hosszméret tűréssel.

A gyártás korszerűsége:
A gyártás korszerűségét nem a beren-

dezések nagysága és automatizáltsága az 
ára vagy a felkapott irányzatok határozzák 
meg, hanem a célszerűség, a minőség és 
mindenek előtt a gazdaságosság. A kor-

hosszú profilozott kész keretanyagokkal 
– és a páros-végprofilozó géppel – még 
sokkal egyszerűbbé és termelékenyebbé 
válik a nyílászárók gyártása.

A kontraprofilos technológia alapja a 
körkéses marószerszám (magyar szaba-
dalom) aminek a pontos profilképzésen 
túlmutatva igen fontos szerepe van a 
leegyszerűsödött gyártástechnológia 
megvalósításában is. Az egységes kör-
késes marófejek egyaránt használhatók, 
marógépen, a többfejes gyalugépen és a 
páros-végprofilozógépen.

A marófejekből két típust alkalma-
zunk, ahol a profiloktól függetlenül a 




