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A H5-ös kontraprofilos technológia a 
műanyagablak-gyártással nagyon sok 
hasonlóságot mutat. Mindkét esetben az ál-
talános felhasználású magas készültségű, 
hosszú keretanyagból készítik a program 
szerinti termékek alkatrészeit.

Az alkalmazható gyártástechnológia 
sokkal egyszerűbben, olcsóbban és ter-
melékenyebben valósítható meg, mint 
a keretanyag feldarabolásával kezdődő 
alkatrészgyártás (ablakgyártó és CNC-
gép).

Ahhoz, hogy megfelelően értékeljük 
a H5-ös kontraprofilos sarokkötéseket, 
a hatékonyság mellett a legfontosabb a 
sarokkötések minősége és tartóssága.

Kontraprofilos és csapos 
sarokkötés
Harminc éve gyártanak H5-ös technológi-
ával nyílászárókat, melyek már százezres 
nagyságrendben kerültek beépítésre.

Miért a H5-ös  
kontraprofilos technológia  
a legversenyképesebb? III. rész
A megszokottól eltérő új fejlesztéseket a tapasztalat hiánya miatt mindig fenntartással fo-
gadjuk. Így volt ez a hossztoldással is, aminek igen sok ellenzője akadt. Félve a hossztoldott 
anyagok „széthullásától”, csak a hossztoldás nélküli szerkezeteket fogadták el annak ellenére, 
hogy a fa hosszát többszörösen meghaladó hossztoldott tartószerkezeteket is gyártottak.
A keretszerkezetek csapos összeépítése az asztalosság legrégebbi és leggyakrabban alkal-
mazott megoldása, ezért először a H5-ös kontraprofilos technológiát is – érthető módon – 
bizalmatlanul fogadta a szakma.

A kontraprofi-
los kötések alkal-
mazásának a lehe-
tőségét az elmúlt 
évek fejlesztései 
tették lehetővé, az 
ipari keretanya-
gok minősége, a 
pontos és méret-
tartó körkéses 
marószerszám, 
a korszerű víz-
álló ragasztó és 
a keretszorító 
megjelenése.

A H5-ös önzá-
ró és öntartó kontraprofilos technológia 
lényege, hogy az üzemszerű termelésnek 
megfelelően a keretek a szorítóból rögtön 
kivehetők és rövid várakozás után már a 
következő művelet végezhető rajtuk.

A sarokkötések pontosságát jelentősen 
befolyásolja az alkalmazott szerszámok 

összeépítése és geometriai kialakítása. 
A csapos sarokkötéseket nagy átmérőjű 
csapozótárcsákkal készítik, ahol az egy-
másra rakott tárcsák az elérhető gyár-
tási pontosság mellett is 0,1–0,5 mm-es 
tűréssel dolgoznak (1. ábra).

A kontraprofilos végmarást pedig az 
egész keretanyag vastagságát átfogó kis 
átmérőn pontosan dolgozó körkés végzi.

A csapos és a kontraprofilos sarokkötés 
ragasztásának és szerkezeti összeépíté-
sének jellemzőit a 2. ábrán látjuk.

Az előzőek alapján megállapítható, 
hogy a csapos sarokkötésnél a szilárd 
ragasztás feltétele nincs meg. A ragasztó 
nagyobb része letolódik a hézagmente-
sen illeszkedő felületekről, vagy vastag 
lesz a ragasztó és hiányzik a ragasztási 
felületre ható nyomás.

A ragasztásra ható nyomás jelentős 
szerepet játszik a ragasztás alapvető 
feltételeinek a megteremtésében és fel-
tétlenül szükséges a megfelelő ragasztási 
szilárdság eléréséhez.1. ábra: csapos és kontraprofilos végmegmunkálás

2. ábra: csapos és kontraprofilos kötés ragasztása
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Ellentétben a csapos sarokkötéssel, a 
pontosan illeszkedő kontraprofilos sa-
rokkötésnél a ragasztó a felületen marad, 
nem tolódik le, és összeszorításakor a 
teljes ragasztási felület nyomás alá kerül, 
a ragasztó a felületbe préselődik.

A sarokkötések ragasztásával a 
Magyar Asztalos 2005/2. számában 
foglalkoztunk.

Három ragasztási esetet modellez-
tünk, a szorosan egymáson csúszó, a 
szorítás nélkül egymásra helyezett és 
az összeszorított hasáboknál mértük a 
sarokkötésekre jellemző nyírófeszült-
séget (3. ábra).

A ragasztási minták alapján megállapí-
tást nyer, hogy a csapos sarokkötés szoros 
illesztésekor csak 50%, laza illesztéskor 
pedig 70%-os a ragasztás szilárdsága a 
kontraprofilos kötéshez képest.

Vagyis minél pontosabb és simább a 
felülete a csapozásnak, annál gyengébb 
a ragasztás.

A kontraprofilos és a csapos 
sarokkötések alkalmazása  
a gyakorlatban
A H5-ös kontraprofilos technológiánál 
kidolgozást nyert az a követelményrend-
szer, ami a garantált szilárd sarokkötést 
eredményezi (4. ábra).

Az illesztés akkor jó, ha...
I a szárazon összenyomott kontraprofil 

a 4. ábra szerint csak 15 kp-nál na-
gyobb erővel húzható szét.

I a húzóerővel egyező irányú felületek 

közé helyezett 0,05 mm-nél vékonyabb 
papírcsík kihúzás helyett elszakad.

I az összeillesztett felületek síkban 
vannak.

A három feltétel teljesítése esetén lesz 
csak a kontraprofilos sarokkötés önzáró és 
öntartó, ami a köldökcsap nélküli hatékony 
keret-összeépítést eredményezi.

A kereskedelmi forgalomba került, 
szériában gyártott ablakok csapos sa-
rokkötéseinél látható a pontatlan meg-
munkálás, ahol a felületeknek csak 32%-a 
érintkezik, 68%-a pedig a „levegőben” 
van. A csapvállak pontos illesztésének 
hiánya miatt bizonytalan a keretszerkezet 
síkban tartása is.

Az ablakgyártó gépek a cserelapkás 
szerszámokkal az 1. ábra szerinti pontos-
sággal dolgoznak, de a 600 mm hosszú 
tengelyre felfűzött szerszámcsoportnál 
a gyártási tűrések összeadódásán kívül 
még a hőmérséklet-változással is szá-
molni kell.

1. kép: ablaktok sarokkötései

4. ábra: kontraprofil ellenőrzése 2. kép: ajtó sarokkötései

3. ábra: különböző ragasztási feltételek

E szigorú feltételeket csak olyan forgá-
csolószerszám tudja teljesíteni, melynek 
paraméterei axiális és radiális irányban 
állandó használat során sem változnak, 
ezáltal a kiforgácsolt profil mérete is 
változatlan marad.

Ablaktok kontraprofilos és csapos 
sarok-összeépítése látható az 1. képen. A 
kontraprofilos sarokkötésnél a profilok 
úgy vannak kialakítva, hogy összeszorí-
táskor a szorítással megegyező irányú 
felületekről sem tolódik le a ragasztó, a 
szorítás végére az ékhatás következtében 
mégis nyomás alá kerül.



90 2013. 01. I Magyar asztalos és Faipar

hírek

A sarokkötések tartóssága
A sarokkötések tartósságát, a ragasz-
tás minőségét az alábbiak határozzák 
meg:
I a ragasztási feltételek biztosítása
I a sarokkötésekben keletkezett feszült-

ségek
I külső behatások
I állandó minőség.

A ragasztási feltételek a csapos sa-
rokkötéseknél nem biztosítottak, ezért 
a ragasztás szilárdsága – az előzőek 
szerint – elmarad a kontraprofilos sa-
rokkötésekétől.

A sarokkötésekben keletkezett fe-
szültséget a ragasztó zsugorodása és a 
fa mozgása okozza.

A 2. képen a csapos sarokkötésnél 
látható is a ragasztási feszültség okozta 
hézag, ami gyakran csak a festékrepe-
désben jelentkezik.

A kontraprofilos sarokkötés esetében 
nincs olyan nagyágú erő, mely az össze-
ragasztott kontraprofilokat elválasztaná 
egymástól. (Csapos kötésnél nagy, kont-
raprofilnál kicsi az átfedés).

Külső behatásként a csapos ablak-
szárny aljazásában csapvégeket találunk, 
melyek a legtöbb esetben a felületekről 

3. kép: csapvégek az aljazásban

kitüremlenek, a festékrétegben repedést 
okozva (3. kép). A beszivárgó nedvesség 
hatására megbomlik és leválik a festék. 
A kontraprofilos ablakszárny függőleges 
aljazásában nincsenek csapvégek.

Az állandó minőséget a kontraprofilos 
technológiára kidolgozott követelmény-
rendszer biztosítja, de ehhez hozzájárul az 
önkontroll is, mert csak szoros illesztéssel 
lehet a keretet összeállítani.

A csapos sarokkötésnél az 1. képen 
látottak alapján változó a minőség.

Nem véletlen, hogy harminc év tapasz-
talata szerint a szakszerűen beépített 
nyílászáró-szerkezetek kontraprofilos 
sarokkötéseivel kapcsolatban minőségi 
kifogásról nem hallottunk, egyetlen 
keretszerkezet sem „esett” szét és a 
csatlakozásoknál még a felület bevonata 
sem repedt meg.

Összességében megállapítható, hogy 
a kontraprofilos technológia a csapos 
sarokkötéshez képest nem csak hatékony, 
hanem korszerű, jobb minőségű és tartó-
sabb keretösszeépítést eredményez.
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