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Az anyag első részében (Magyar Asztalos és Faipar 2012. 09. szám) 
az ablakszerkezetek leggyakrabban alkalmazott sarokkötéseivel 
és a szerszámozással foglalkoztunk. Két fő csoportot különböztet-
tünk meg: az öntartó csapos és öntartó kontraprofilos, valamint 
az összehúzó vasalatos és köldökcsapos sarokkötéseket.

Legegyszerűbben a kontraprofilos és a csapos sarokkö-
tésű keretszerkezetek készíthetőek el, a köldökcsapos és 
az összehúzó-vasalatos megoldást csak CNC-gépekkel lehet 
kivitelezni, de még további utómunkára is szükség van.

Keretszerkezetek összeállítása
Az ajtó- és ablak-keretszerkezetekben a sarokkötések mellett 
még T-kötések, keresztkötések és ferdén csatlakozó kötések is 
vannak. A hatékonyság szempontjából fontos kérdés a különböző 
kötési formák kialakításának és széles körű alkalmazásának 
lehetősége. 

A kontraprofilos keretszerkezeteknél a kötések nincsenek 
helyhez kötve, mert a keretek éleiben végigfutó kúpos ereszté-
kekben az osztások tetszés szerinti helyre rakhatók, elhagyva 
a csapfészkek munkaigényes készítését (1. ábra).  

A kontraprofilos keretszerkezet előnyös összeépítésének 
lehetőségét reprezentálja a 2000. évben gyártott bejárati 
ajtó, mely rövidebb idő alatt és egyszerűbben készíthető el a 
hasonló, csapos összeépítésű ajtónál. (1. kép)

A kontraprofilos technológia további lehetőséget ad arra, 
hogy portálok, télikertek, nagyméretű falak stb. tokszerkezetei 
felületkezelt alkatrészenként a helyszínre szállítva kerüljenek 
összeállításra. (2. ábra)

Miért a H5-ös 
kontraprofilos technológia 
a legversenyképesebb?
Valaki úgy értékelt egy bevált fejlesztést (Kalasnyikov), hogy „nagyszerű, mert egyszerű”, de 
ismert az a mondás is, hogy „ami felesleges, az haszontalan”. Ezen szemlélet alapján közelebb 
jutunk a különböző gyártástechnológiák jellemzőihez és az elavult és a korszerű megoldások 
objektív megítéléséhez.

Ott ahol a nyílászárót a méretei miatt nem lehet egyben a 
helyszínre szállítani, szintén hasznos megoldás az összehúzó-
vasalatos tokszerkezet. (2. kép.)

A gyártástechnológia versenyképessége
Nyílászáró-szerkezetek kisüzemi gyártása

Sok kisüzem csapozóasztallal felszerelt marógépen gyárt 
csapos és kontraprofilos nyílászárókat. A H5-ös kontraprofilos 

2. ábra: tokszerkezetek összehúzó-vasalattal1. ábra: keresztszerkezet kötései: a.) kontraprofilos, b.) csapos
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II. rész
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technológiának köszönhetően a kerethez szükséges alapanyag 
a csapos szerkezetekhez képest 5–6%-kal kevesebb, és a 
végmarás (csapozás) is a felére csökken.

A körkéses marószerszámokhoz használható mágneses ajakle-
mezzel (3. kép) biztonságosabb a munkavégzés, de profilváltáskor 
sem kell a marógépet átállítani, ami jelentős időmegtakarítást ered-
ményez. (A www.metner.hu  honlapon videofelvételen látható.)

A H5-ös kontraprofilos szerkezetek, ellentétben a csapos 
szerkezetekkel, alkatrészben is gyárthatók, elhagyva az ajtó 
és ablak aljazását, így jelentősen kisebb termelőterületre van 
szükség.

Az alábbiakban összefoglaljuk a kisüzemi nyílászáró- 
szerkezetek kontraprofilos gyártástechnológiájának az 
előnyeit:
I Keretszerkezeteknél nem kell csaphelyet készíteni, így 

felére csökken a „csapozási” művelet.
I Csapozás helyett kontraprofilos kötés alkalmazásával 5-6% 

keretanyag takarítható meg.
I Lehetőség van az alkatrészgyártásra, a keretszerkezet al-

jazásának a kiváltására, a termék kisebb termelőterületen 
készíthető.

I Kis területű munkahelyen is gyártható nagyméretű keret-
szerkezet össszehúzó-vasalatos (oldható) megoldással.

I Bonyolultabb keretszerkezetek gyártása egyszerűbbé 
válik.

I Mágneses ajaklemez használatával gyorsabb és biztonsá-
gosabb a munkavégzés, jobb a forgácselszívás.

I Jelentősen termelékenyebb és nagyobb igényeket elégít ki 
a kontraprofilos gyártás.

2. kép: házgyári ablak összehúzó vasalatos tokkal 3. kép: mágneses rögzítésű ajaklemez
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Nyílászáró-szerkezetek közép- és nagyüzemi gyártása
A nyílászáró-szerkezetek üzemszerű gyártásához alkalmaz-

ható kulcsgépek – az előmunkálatokat végző többfejes gyalu-
gépen kívül – az ablakgyártó gép, a CNC-megmunkálóközpont 
és a kontraprofilos páros-végprofilozógép.

A három lehetséges gyártástechnológiai folyamat látható 
a 3., 4. és az 5. ábrán.

Figyelembe véve a gyártástechnológia versenyképességét, 
jelentős különbségek vannak a gyártás rugalmassága, a gyártás 
kapacitása és a gyártási költségek vonatkozásában.

Az ablakgyártó és a CNC-gép esetében a gyártási program 
a készletezett keretanyagból rögtön az alkatrészszabászattal 
kezdődik (4. kép), míg a páros-végprofilozógép a már teljesen 
kiprofilozott és felületileg előkezelt (csiszolt) magas készült-
ségű hosszú keretanyagból darabolja és egyben végprofilozza 
az alkatrészeket.

Vagyis ez két alapvetően eltérő gyártástechnológiával 
dolgozó folyamat.

A H5-ös gyártástechnológiával a keretszerkezetek – a 
munkából nagyobb részt kitevő – hosszmegmunkálása igen 
termelékenyen, nagyüzemi szinten végezhető.

Első műveletként a többfejes gyalugépen a hosszú keret-
anyagból a 2 mm-nél nagyobb anyagfelesleg, a léckivágással 
(14% hasznos anyag) egy időben lemarásra kerül. 

A második művelet során – többfejes gyalugépen vagy kétfejes 
célgépen – a körkéses marószerszámok tisztító forgácsolással 
készítik el a végleges profilt. (6. a, b ábra)

A profilozott keretanyagok előkészítése szálfelhúzásos 
impregnálással kezdődik, majd a száradást követően csiszolva 
lesznek készletezve.

Miért előnyös a keretanyagok  
előprofilozása?
I A keretanyag előprofilozása a legtöbb üzemnél nem igényel 

külön beruházást, mert a meglévő többfejes gyalugépen 
(asztali maró) elvégezhető.

I A készletezett keretanyag egyidejű profilozása a hasznos 
lécanyagok kinyerésével, minimális gépbeállításokkal, igen 
termelékenyen végezhető.

I Üzembiztosabb és rugalmasabb termelés valósítható meg a 
magasabb készültségű, előprofilozott keretanyag felhasz-
nálásával.

I Csak profilonkénti (3 profil) mennyiséget kell számításba 
venni, nincs szükség elaprózott, alkatrészenként progra-
mozott szerszámváltásokra.

I A hosszú profilozott keretanyagok csiszolása a keretszer-
kezetekhez képest jobban gépesíthető.

I A profilozást követően a vetemedett keretanyag kiselejtez-
hető, nem kerül gyártásba.

I A nyílászárók leegyszerűsített gyártásával az alkatrészek 
végprofilozásához kifejlesztett páros–végprofilozógép 
kompromisszumok nélkül, hazailag kedvező költségen 
gyártható.

Nyílászáró gyártása rugalmasan  
és gazdaságosan
A nyílászárók gyártástechnológiai folyamatait (3., 4., 5. 
ábra) össszehasonlítva látható, hogy a korszerű és hatékony, 
magas készültségű keretanyag feldolgozását csak a páros-
végprofilozógéppel lehet elvégezni (lásd. műanyagablak-
gyártás).

A versenyképesség szempontjából is fontos kérdés a megren-
delések minél rövidebb határidőre való teljesítése, ami szintén 
a profilozott „félig kész” keretanyagból oldható meg.

Piaci versenyhelyzet és változó megrendelések esetén 
lényegi kérdés a termelőberendezések kihasználása. A H5-ös 
technológiánál a többfejes gyalugép más feladatokra is igénybe 
vehető, a páros-végprofilozógép, mely ajtó- és ablakgyártásra 
használható, még alkatrészszabászatra is alkalmas.

Többfejes gyalugépen a keretanyag kétoldali profilozása 
8–10 m/perc előtolással végezhető, a páros-végprofilozógép 
pedig, a szabászattal együtt a végprofilozást 10 sec/ alkatrész 
készíti el.

Az ablakgyártó és a CNC-gépen egy időben egyoldalas meg-
munkálás van 3,2–4 m/perc előtolással, ha ehhez még hozzá 
vesszük az utómunkát, CNC-gépen pedig az alkatrészenkénti 
többszörös szerszámváltást, bonyolulttá és időigényessé válik 
a gyártás.

Ezt igazolja a gépek teljesítménye is: az ablakgyártóval 
30–60 db, a CNC-géppel 16–30 db, a kontraprofilos páros-
végprofilozógéppel pedig 180–240 db normálméretű kétszárnyú 
ablak gyártható műszakonként.

Metner Lajos
(Folytatjuk)

H5 Kontraprofil Faipari Szerszámgyártó Kft.
1103 Budapest, gyömrői út 76–80.

tel./fax: 1/433-4070.
Mobil: 06-30/600-1526.

e-mail: metner@t-online.hu  
Web: www.metner.hu
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6. ábra
4. kép: keretanyag alkatrész szabászata

a.) léckivágás 
előforgácsolással

b.) előforgácsolt anyag 
profilozása



10 2012. 11. I Magyar asztalos és Faipar

Faipari Szerszámgyártó Kft. 

Csak kontraprofil!
Költségkímélő körkéses 

marószerszám

Kontraprofilos 
kötések

1103 Budapest, Gyömrői út 76–80. (Bejárat Vaspálya u. 55.) Tel./fax: 06-1/433-4070. Tel.: 30/600-1526. 
E-mail: metner@t-online.hu. www.metner.hu

Minőségi profilok

AsztAllábAk, bútorlábAk
Szekszárd Kft., 7100 Szekszárd, Mátyás király u. 66. Tel./fax: 74/511-977, 74/315-357.
E-mail: valum@terrasoft.hu. Web: www.valum.hu

bútorvasalatok az importőrtől

Felületkezelés: gAlvAnizált és Festett kivitelben
irodák, szállodák, konFerenciAtermek, éttermek prAktikus berendezései

ART58
h=720 mm

ART75
h=710 mm

ART 201
 25x25 mm
 40x40 mm

h=100–300 mm

ART 110
Ø 35

h=100–300 mm

ART56
talp Ø520

cső Ø80
h=730 mm

ART 240
Ø 25

h=100–700 mm

ART 990 J/Y
h=740 mm

ART 23R
h=710 mm

ART 75
h=710 mm

ART55
talp Ø450

cső Ø80
h=730 mm
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