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A H5-ös kontraprofilos technológia 
három különálló, de egymást erősítő 
innovációból áll össze, úgymint a szaba-
dalmaztatott körkéses marószerszám, 
a nyílászárók kontraprofilos önzáró és 
öntartó sarokkötéseinek a kifejlesztése 
és a szabadalmaztatott páros-végpro-
filozó gép.

A hazai fejlesztésekről a „Magyar 
Asztalos és Faipar című szaklapban több 
esetben beszámoltunk, és az információk 
a www metner.hu honlapunkon is meg-
találhatók. Jelentős azoknak a cégeknek 
a száma, amelyek évek óta eredményesen 
dolgoznak a H5-ös technológiával.

A körkéses marószerszám 
és a kontraprofilos kötések 
geometriai összefüggései

Az egyszerűen gyártható és nagy 
éltartalékkal rendelkező körkéses 
marószerszámot ipari méretekben az 
épületasztalos-ipar 1970-től 1992-ig 
használta.

Az akkori igényeknek megfelelően, a 
profilméreteket a körkéses marószer-
számok radiális irányban megtartották, 

Miért a H5-ös kontraprofilos 
technológia  
a legversenyképesebb?
A fa nyílászáró szerkezetek versenyképessége az elmúlt évek során folyamatosan csökkent. 
Nem egy jelentős vállalkozás ment tönkre, annak ellenére, hogy beruházási kedvezményt 
vagy jelentős pályázati támogatást élvezett. Arra, hogy hasonló esetek ne forduljanak elő, a 
presztízs beruházások helyett mindig a versenyképesség, a korszerű gyártástechnológia a 
biztosíték.

míg axiális irányban, a körkések hátrakö-
szörülése miatt, kismértékben változtak 
a méretek.

A kontraprofil kialakításával együtt 
járt a körkéses marószerszám tovább-
fejlesztése, az egységesítés és a pon-
tosság növelése, a cserelapkás elővágók 
alkalmazása, továbbá a számítógépes 
szerszámtervezés és a profiltorzulások 
számítása. 

A kontraprofil kialakításánál – szem 
előtt tartva az önzáró és öntartó sarok-

kötés feltételét –fontos szempont volt a 
körkés minél egyszerűbb gyártása.

Amennyiben az 1. ábrán látható pro-
filnál az alfa-szög egy bizonyos értéknél 
nem kisebb, az oldalhátszög megjelenésé-
vel változatlan keresztmetszetű körkés 
készíthető az állandó méretű kúpos 
ereszték marásához.

Az ablakszárny kontraprofilos össze-
építése a 2. ábrán látható, ahol a szárny 
belső felületén végigfutnak a kúpos alakú 
eresztékek, melyekbe az alkatrészek vég-
megmunkált kúpos fogazatai pontosan 
illeszkednek.

A pontosan illeszkedő eresztéket és 
végprofilt készítő körkések különböző 
élkörátmérőn dolgoznak, ennek megfele-
lően a fellépő torzulások miatt a körkések 
profiljai a 3. ábra szerint különbözőek.

Mindebből az következik, hogy a 
tartós és változatlan profilt csak olyan 
szerszám tudja biztosítani, aminek az 
élkörátmérője állandó használat során 
sem változik.

A H5 ablaktok 3. ábra szerinti ke-
resztmetszetének a kialakításánál is 
elsődleges szempont az önzáró és öntartó 
kontraprofil kialakítása, az egyszerűbben 
gyártható profil, illetve körkés.

1. kép: a profil axiális méretét biztosító 
cserelapkás elővágó és a körkés

1. ábra: állandó méretű körkéses profil 2. ábra: H5-kontraprofilos ablakszárny összeépítése
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A sarokkötésnél látható, hogy a ra-
gasztó a felületen maradva mindenhol 
nyomás alá kerül és a ferde felületeknek 
köszönhetően csak egy helyen alkalma-
zunk elővágót.

A körkéses marószerszám és a H 5-ös 
kontraprofilos technológia szimbiózisban 
van egymással, amiről a honlapunkon 
tájékozódhat.

Ablakkeretek sarokkötései
A versenyképességet, illetve önköltséget 
legjobban a különböző gyártástechnoló-
giával készülő keretszerkezetek sarok-
kötései befolyásolják. (5. ábra)
a) csapos
b) összehúzó-vasalatos
c) köldökcsapos
d) H5 kontraprofilos sarokkötések

A csapos és kontraprofilos keretszer-
kezet sarokkötései saját keretanyagból 
összeépítve önhordókká válnak.

A bonyolultabb összehúzó-vasalatos és 
a köldökcsapos sarokkötések drága, ala-
csony termelékenységű CNC-ablakgyártó 
gépekkel készíthetők.

Itt a keretek összeállítása még további 
időigényes munkát igényel, például egy 

120x140 cm  kétszárnyú ablaknál a 
sarkok összefogására 24 db facsavart 
(kiegészítőkkel) kell behajtani, vagy 96 db 
köldökcsaphelyhez kell ragasztót juttatni 
és 48 db köldökcsapot a helyére ütni.

A szerszám  
és a profilkialakítás
A versenyképesség meghatározó része a 
rezsiköltség, melynek egyik fontos eleme 
az alkalmazott szerszám.

Esetünkben a 2. képen a cserelapkás és 
a körkéses profilmaró eltérő konstrukciós 
kialakítása látható, melynek következ-
tében jelentősek a szerszámköltségek 
közötti különbségek.

A cserelapkás szerszámok egyedi, 
profilkövető késtestekből állnak össze, és 
csak az adott profilhoz használhatók.

A szerszámtestek kialakítása, a kések 
befogása költséges marási munkával 
készíthető, profilváltáskor pedig új 
szerszámtesteket kell készíteni.

2. kép: cserelapkás és körkéses marószerszám

3. ábra: a profiltorzulások szemléltetése

5. ábra: különböző megoldások ablakszárny sarokkötéseinek összeépítésére

a) csapos b) összehúzó-vasalatos c) köldökcsapos d) kontraprofilos

a) ereszték körkése b) végprofil körkése

4. ábra: 92-es tok ablakprofil kontraprofilos sarokkötése
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Az egyszer használatos keményfém 
cserelapkáknak pazarló az anyagfelhasz-
nálása, ára a wolfram világpiaci árával 
folyamatosan emelkedik.

Az egységesített körkéses marószer-
számnak csak egy kéttárcsás és egy 
háromtárcsás, univerzálisan használható 
befogófeje van.

A nagy éltartalékkal (50–100-szor 
élezhető) rendelkező körkések igény 
szerint különböző éltartóssággal választ-
hatók, egészen a keményfémig. (Magyar 
Asztalos 2012/4)

Az egyszerűen kezelhető és rugalmasan 
használható körkéses marószerszámok 
költsége csak igen kis töredéke a lapkás 
szerszámoknak.

A profilkialakítás tekintetében a csere-
lapkás szerszámokra jellemző a „szögletes” 
profil, mivel a finomabb profilkészítés 
jelentős többletköltséggel járna.

A H5-ös kontraprofil nem csak önzáró 
és öntartó sarokkötést tesz lehetővé, de 
a lapkás szerszámmal készített profi-
lokhoz képest az ablak is jobban teljesíti 
funkcióját.

A kedvező forgácsolást (ferde felület) 
elősegítő kontraprofil euronútos és a 
kiszellőzést biztosító kamrával készül, a 
profil nagy külső és belső kerekítése és 
a 90 foknál nyitottabb felületei könnyen 

3. kép: 92-es 
kontraprofilos (H5) 

ablakszárnyak 
felületkezelése

tisztíthatók.
A szélnyomásnak az üvegléc ereszté-

kes rögzítésével áll ellen, üvegcserénél 
pedig az üvegléc roncsolásmentesen 
ki- és berakható.

Az önköltség szempontjából nem 
mindegy, hogy a csapos és kontraprofilos 
sarokkötés saját anyagából kialakítva 
önhordó lesz, vagy összehúzó-vasalattal, 
ill. köldökcsappal külön megerősítést kell 
alkalmazni.

A nyílászáró szerkezeteknél a H5-ös 
kontraprofilos technológia teljes mér-
tékben kiváltja és feleslegessé teszi a 
nagy rezsiköltséggel dolgozó CNC-gépek 
alkalmazását, melyek köldökcsapos vagy 

összehúzó-vasalatos technológiával 
dolgoznak.

(Folytatjuk)
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