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A versenyképesség feltételei nem a régi 
elavult technológiával, hanem az új fej-
lődésképes fejlesztésekkel, a hatékony 
gyártástechnológiával és gépparkkal 
biztosíthatóak.

A Metner Kft. kontraprofilos technológi-
ája az innovatív fejlesztések eredményeként 
nagymértékben kiteljesedett, lehetővé vált 
a hosszú keretanyagok előnyös profilozása, 
a maximális léckivétel és az első csiszolási 
művelet elhagyása. Mindez know-how-ként 
egy olyan gyártósor, melynek kapacitása 
200–250 db átlagos méretű ablak alkat-
részeinek a gyártása 1 műszak alatt. A 
gyártósor technológiailag két részből te-
vődik össze, az első a hosszú keretanyagok 
profilozása, a második a program szerinti 
alkatrészgyártás, a darabolás, végprofi-
lozás és a vasalathelymarás.

Hosszú keretanyagok 
profilozása
A hosszú keretanyagok profilozása hat-
fejes gyalugépen kompromisszumok 
nélkül igen hatékonyan, 10–12 m/p elő-
tolási sebességgel végezhető.

Korszerű ablakgyártás 
kontraprofilos technológiával
Nem elég, ha az ajtó és ablak kifogástalanul működik, nem elég, ha jó minőségben készül, 
és nem elég, ha veszteség nélkül adható el. A korszerű piacképes terméknek gazdaságosnak 
kell lennie. A termékhez a lehető legkevesebb anyagot használjuk fel, a lehető legkevesebb 
energiával munkáljuk meg a lehető legrövidebb idő alatt.

A keretanyag profilozását végző gyártó-
sor első egysége az adagolóberendezés, 
ami a léckivágást és az előforgácsolást 
végző többfejes gyalugépet szolgálja ki.

A kivágott lécek a görgősorról a tá-
rolókba kerülnek, majd az előforgácsolt 
keretanyag a Metner Kft. által kifejlesz-
tett felületjavító és profilozó gyalugépen 
megy át. A finom forgácsolással dolgozó 
gyalugép a profilozást és a síkfelületeket 
is csiszolásmentesre készíti (6. ábra).

Adagoló
A keretanyag egységrakatban kerül a 
felhasználóhoz (70x120x600 cm), moz-
gatását villás targoncával végzik. Az 
adagolóberendezés ezeket az egységra-
katokat fogadja, emelőasztala soronként 
emelkedik (1. ábra).

A keretanyagok vákuumos megfogással 
egyenként kerülnek az előtolásnál na-
gyobb sebességű görgősorra, biztosítva 
a folyamatos megmunkálást.

Léckivágás és előforgácsolás többfejes 
gyalugépen
Az aljazásoknál forgácsolás helyett 
hasznos lécanyagok vághatók ki, amit 
a technológiai lehetőségek és a többlet-
munka miatt, csak korlátozott mértékben 
hasznosítanak.

A megnövekedett keretanyag vastagsá-
gával az aljazások mérete is nagyobb lett, 

és így az ablakszárnynál már a kereszt-
metszet közel 50%-át, míg a tok 33%-át for-
gácsolják el. Elsősorban az üvegbeszegező 
léc gyártása jöhet szóba, kész profilként 
vagy kivágott lécből külön profilozva. A 
kontraprofilos technológia maximális 
lehetőséget ad a többfejes gyalugéppel a 
keretanyag aljazásaiból, a szárny külső 
aljazását is beleértve, a profilozott vagy 
fűrészelt léckivételre (2. ábra).

A szárny aljazásából (forgácsolás he-
lyett) kinyert 30x26 mm léc jól táblásít-
ható, 6 m-es szálból már 1 m2 táblafelület 
nyerhető (ajtóbetét).

A hosszú keretanyagok profilozásával 
a keretrendszerű gyártással szemben 12–
14%-kal jobb a hasznos faanyag kihozatal. 
Érdemes visszatekinteni a hagyományos 
keretrendszerű ablakszárny aljazására, 
ahol a kereteket külön technológiai műve-
letként teljes mértékben kiforgácsolták, 
mindez gép- és létszámigénnyel, jelentős 
anyagmozgatással és termelőterület 
igénybevételével járt.

A többfejes gyalugépen a léckivágással 
együtt előforgácsolt keretprofilok ké-
szülnek, melyeken csak 2 mm-nél kisebb 
ráhagyások vannak.

Előforgácsolt keretprofilok felület-
finomítása és profilozása
A többfejes gyalugépből a görgősorra 
kerülő előprofilozott keretanyagból a 

1. ábra: az adagoló szerkezeti felépítése 2. ábra: keresztmetszeti megmunkálás léckinyeréssel
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lécek a megfelelő helyen leválnak és a 
tárolókba hullanak.

Az előforgácsolt keretanyag egy olyan 
felületjavító négyfejes gyalugépen megy 
át, melynek alsó és felső késfejei a pon-
tos vastagsági méretre, max. 0,5 mm-t 
forgácsolnak le.

A keretprofil alsó-felső felületének 
a minősége a „hidrofejes” gyalulással 
egyenértékű, de az eredmény eléré-
séhez más megoldást alkalmazunk 
(3. ábra).

A feltűzhető késfej és a felfogótengely 
között a megengedett mérettűrés 0,05 mm, 
és így a felületkialakításban csak egy for-
gácsolóél venne részt, ennek elkerülésére  
kerül alkalmazásra a központosítást bizto-
sító „hidrofej”. A felületjavító gyalugépnél 
a nagy fordulatú pontossági csapágyak a 
kör alakú csapágyházakkal együtt alkot-
nak egy komplett egységet.

A késcseréhez az egész egység a tar-
tószerkezetből kivehető, és mivel nem 

3. ábra: csiszolásmentes felület kialakítása hidro és csapágyas késfejjel

feltűzhető a késfej, kisebb terjedelmű 
és súlyú.

A felületjavító gyalugépen a keret-
anyag előforgácsolt profiljait körkéses 
marófejek tisztítják meg, melynek mű-
ködése megegyezik a páros élprofilozó 
géppel (Nyílászárógyártás hazai mintára 
című cikk-Magyar Asztalos 2010/04).

Alkatrészgyártás
A kontraprofilos technológia szerint 
az ablak vagy ajtó alkatrészei a teljes 
keresztmetszetében kiprofilozott keret-
anyagból készülnek.

E gyártástechnológiához a Metner 
Kft. kifejlesztette a szabadalmaztatott 
páros-végprofilozó gépet, mely a program 
szerint a hosszú profilozott keretanyagot 
pontos méretre darabolja és egyben vég-
profilozza (Magyar Asztalos, 2008/08).

A gép továbbfejlesztett változata szerint 
programozható az optimális anyagkiho-
zatal, így egy szál keretanyagból tetszés 
szerint lehet különböző hosszúságú al-

katrészt előállítani.

Csiszolást kiváltó 
csapágyas késfej 
(Metner Kft.)

Páros végprofi lozó gép Érintőképernyő Végprofi lozás

Az alkatrész hosszméretének a tű-
rése 0,1 mm és a sarokcsatlakozásnál a 
szintkülönbség sem lehet ±0,1 mm-nél 
nagyobb.

A páros végprofilozó gép munkájának 
egyik fontos kritériuma az alkatrészek 
végprofilozásának kiszakadásmentes 
gyártása (4. ábra).

A kiszakadásmentességet a pontos 
ellenprofilú telített fa, illetve műanyag 
betét profilhoz való szorítása teszi le-
hetővé. Az ellenprofilt a kontraprofilos 
körkéssel pontosan és egyszerűen el 
lehet készíteni. A betétek helyzetét az 
állítható ütközők határozzák meg, gyors 
cserélhetőséget biztosítva.

Az alkatrész precíz megfogása, a li-
neáris egység pontos megvezetése és a 
végprofilt készítő forgácsolóélek stabil 
helyzetének az eredménye a kiszakadás-
mentes végprofilozás.

4. ábra: páros végprofi lozó gép megfogó-
szerkezete
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Vasalathelymarás
A vasalathelymarás nem az összeépített 
keretszerkezeten, hanem a páros vég-
profilozó gép után, a pontos hosszméretű 
alkatrészen történik.

A vasalathelymaró gép a tokállóban 
egyszerre marja ki a pánthelyeket, a 
szárnyállón pedig a kilincshelyfúrást 
végzi.

Az alkatrész pozícióit, (átforgatás 
nélkül) a jobbos-balos alkatrészt az 
aktuális végütköző határozza meg. 
A görgősorról leszedett alkatrészek 
szemrevételezés után a keretszorítóhoz, 
illetve alternatívaként felületkezelésre 
kerülnek.

Kontraprofilos alkatrészek össze-
építése
A kontraprofilos alkatrészek keretben 
történő összeragasztása szakszerűen 
keretszorítóval végezhető.

Az 5. ábra szerint a keretsarok pontos 
illesztését a keretszorító vízszintesen 
szorító papucsa az álló (fekvő) alkatrész 
végütköztetésével végzi, míg a függőle-
gesen szorító papucson erős mágnessel 
rögzített betét van.

A keretszorítóból az önzáró és ön-
tartó keretszerkezet várakozás nélkül 
kivehető és rövid várakozási idő után 
továbbadható.

A gyártás programozása
Különböző méretű ablakok azonos profi-
lú alkatrészei a gyártósoron folyamatos 
megmunkálással készülnek, a mennyiséget 
az adagolóberendezés programozásával 
végezzük.

A kontraprofilos technológiával a kü-
lönböző méretű termékek általánosan 
használható kész keretanyagból készül-
nek, ezáltal egy rugalmas és termelékeny 
programozás valósítható meg.

A többfejes gyalun, a felületfinomító 
és a páros végprofilozó gépen pozicionált 

5. ábra: kontraprofilos keretszerkezetek ragasztása

szerszámfelfogás van, így 
a szerszámcsere állítgatá-
sok nélkül gyorsan elvé-
gezhető, feleslegessé téve 
a bonyolult gépek fűzött 
szerszámrendszerének a 
programozását.

Egyébként is, a keret-
rendszerű gyártásnál 
szükségszerűen több 
át állítással több a mel-
lékidő.

A gyártósor kapacitása 
műszakonként 3500–4000 
fm. csiszolásmentes keret-
anyag.

A hosszú keretanyagoknál a gyárt-
mányok alkatrészeinek elkészítését a 
CNC-vezérlésű páros végprofilozó gép 
készíti.

A program szerint optimális anyag-
kihozatallal a megfelelő darabszámú és 
hosszúságú alkatrész teljesen automati-
kusan készül. A páros végprofilozó gép 
kapacitása 6 db alkatrész percenként 
(6. ábra).

Alternatíva:
Ellentétben a hagyományos, kiforrott 
keretrendszerű gyártással, az új kont-
raprofilos technológia bevezetése még 
mindig jelentős tartalékokkal rendelkezik 
és számos alternatívát vet fel.

Az egyik ilyen felvetés a tömegszerű 
gyártással lépést tartó felületkezelés.

A csapos sarokkötéssel szemben a 
kontraprofilos sarokkötés lehetővé te-
szi az alkatrészben történő mártásos 
felületkezelést, sőt a hosszú profilozott 
keretanyagok felületkezelése is meg-
oldható.

Speciális ragasztóval a felületkezelt 
alkatrészek összeragaszthatók.

A felület-előkészítés és a felületkezelés 
alkatrészben és hosszú keretanyagban 
jól gépesíthető.

Megjegyzés:
H 5-ös technológiával közel 150 üzem 

dolgozik, melyből 50 cég már CE minősí-
téssel rendelkezik.

Metner Lajos

Metner Kft.
1103 bp., vaspálya út 55.

tel.: 1/433-4070.
www.metner.hu

6. ábra: kontraprofilos ablak-ajtó gyártási folyamata (know-how)

Főbb paraméterek

Termelékenység: 6 db alkatrész/
perc, kb. 200–250 ablak/műszak.
Létszámszükséglet: 2 fő szakmun-
kás, 2 fő betanított munkás.
Anyagmegtakarítás: végprofilozás-
nál 6%, keresztmegmunkálásnál 
14%, össz.20%.
Villamosenergia-szükséglet: gépek 
68 kW, forgácselszívás 11 kW, 
össz. 79 kW.
Levegőelszívás: 12 500 m3/óra
Termelőterület: 30x8 m.

Adagoló tároló Felületjavító és profilozógép Lécgyűjtés 6 fejes gyalugép Adagoló

Vasalathelymaró
Páros végprofilozó

Rövid anyagok gyűjtése

Megszűnik a keretek aljazása és csiszolása 




