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ajtó-ablak melléklet

Tapasztaltuk ezen idézet igazsá-
gát a körkéses marószerszámmal 
és a kontraprofilos sarokkötéssel 
kapcsolatban is.
A H 5 -ös kontraprofilos tech-
nológiát megvalósí tó páros -
végprofilozógép esetében még 
komoly ellenzés stádiumában 
vagyunk, de meggyőződésünk, 
hogy az idő a „nyilvánvalót”  fogja 
igazolni.
Az előző  anyagokban (Magyar 
Asztalos 2012/9–11 és a 2013/1) 
ismertetésre került a H 5-ös kontra-
profilos technológiát megvalósító 
körkéses marószerszám, a kontra-
profilos keret-összeépítés, a kis- és 
nagyüzemi gyártás folyamata.
Mindezek a gyakorlatban megva-
lósult, hazailag gyártható szaba-
dalmaztatott fejlesztések, melyek 
külön-külön is versenyképesebbek 
a külföldről behozott technoló-
giáknál.
A közelmúltban többször olvastunk 
a „Közép-Magyarország legna-
gyobb ablakgyára”, „A legkor-
szerűbb technológiával dolgozó 
ablakgyártás”, „ez már a csúcs” 
jelzőkkel kitüntetett beruházások-
ról, majd ezek megszűnéséről is.
A hazai faablakgyártás az általá-
nos válságon kívül saját válságát is 
elősegítette, amikor figyelmen kívül 
hagyta a versenyképességet.
Míg a műanyag ablak térnye-
rését nagyban támogatta, hogy 
lényegesen alacsonyabb beruhá-
zást igényelve (mind gép, mind 
szerszám) a gyártási folyamatok 
korszerűbbek és könnyen elsajá-
títhatók lettek.
A faablakgyártásnál viszont telje-
sen ellentétes irányú fejlesztések 
valósultak meg, a korszerűtlen, 
alacsony termelékenységű gyár-

Miért a H 5-ös kontraprofilos 
technológia? 4. rész

„Az új megoldásokat először kinevetik, má-
sodszor komolyan ellenzik, végül nyilván-
valónak tartják” (Dr. Matthias Roth)

tástechnológiához bonyolult, drá-
ga, de korszerű gyártású gépeket 
készítettek.
A hazai ablakgyártás az alacsony 
termelékenységű ablakgyár tó 
CNC-gépekkel (max. 60, ill. 30 db 
ablak) elveszítette a versenyképes-
ségét a külföldi importtermékekkel 
szemben.
Az ablakgyártás így kiszorult a kis-
szériás termelésre, ahol alacsony 
önköltségével már a kontraprofilos 
ablak gyártása is versenyképes.
Az eltérő méretű kisszériás ablak-
gyártáshoz „pontosabban” dol-
gozó ablakgyártó CNC-gépeket 
használnak, de ezek sem alkal-
masak a különleges egyedi termék 
előállítására, amit csak hagyomá-
nyos módon lehet elkészíteni. (lásd 
II. rész kapu)
A gyakorlatban bevált kontra-
profilos nyílászáró-szerkezetek 
hatékony gyártása eredményez-
te a szabadalmaztatott páros-
végprofilozógép kifejlesztését, a 
korszerű H 5-ös gyártástechnoló-
gia megvalósítását.
A hagyományos kisüzemi kontra-
profilos technológiát meghaladó 
H 5-ös páros-végprofilozógép 
alkalmazását azoknak az üzemek-
nek javasoljuk, melyek legalább 
75%-ban nyílászárógyártással 
foglalkoznak.
A H 5 -ös gyár tástechnológia 
lényegében két eltérő tevé-
kenységből, a ke-

retanyagok hosszprofilozásából 
és a teljesen elkülönített végprofi-
lozásból tevődik össze, e technoló-
giával rendkívül leegyszerűsödik, 
hatékonnyá és rugalmassá válik az 
ajtó- és ablakgyártás.

A profilozás hatékony-
sága a H 5 és a CNC-
technológia szerint
A H 5-ös technológiával többfe-
jes gyalugépen nem csak 1800–
2000 fm végleges profilozott keret-
anyag készíthető egy műszak alatt, 
hanem a kontraprofilnak köszönhető-
en már a „csapozás” fele is kész.
Továbbá a keretanyagból forgá-
csolás helyett hasznos lécanyag 
nyerhető, mint az üvegléc, sa-
rokléc, takaróléc stb., ez 14%-os 
keretanyag-nyereség a forgácsolás 
helyett.
Többfejes gyalugépen a hosszú 
keretanyag folyamatos előtolással 
és két fogással pontos vastagsági 
és profilozott szélességi megmun-
kálást eredményez.
A teljes keresztmetszetében pro-
filozott keretanyag impregnáló, 
szálfelhúzást rögzítő folyadékba 
mártható.
Száradás után a profilozott ke-
retanyag szálban jól csiszolható, 
illetve a csiszolás gépesíthető.
A megszáradt, csiszolt, profilozott 
keretanyag feszültségmentessé 

válva felveszi a végleges alakját, 
és attól függően, hogy mennyire 
görbült vagy vetemedett, osztá-
lyozható.
Az osztályozás szerint az egye-
nes profilozot t keretanyagból 
hosszabb alkatrészek, míg a kis-
sé görbült anyagból a rövidebb 
alkatrészek gyárthatók.
Az ablakgyártó CNC-technológia 
szerint az első művelet a keret-
anyag alkatrész szerinti darabo-
lása, majd a leszabott anyagok 
többfejes gyalugépen tör ténő 
méretre gyalulása.
Az ablakgyártó CNC-gépeken 
az alkatrész hosszprofilozása 
oldalanként egymást követően 
külön-külön történik.
Az ablakszárny al jazásából 
kinyert üveglécen kívül a többi 
mélytagozatú aljazásokat kétké-
ses marófejek lassú előtolással 
teljes mértékben kiforgácsolják.
Ha ehhez hozzávesszük, hogy 
még plusz külön művelet a köldök-
csaphelyek készítése is, a H 5-ös 
kontraprof i los technológia a 
mellékidőket is beszámítva 8–10-
szer termelékenyebb.
Az ablakgyártó CNC-gépen a 
leszabott alkatrész keresztmet-
szetének közel 50%-os elforgá-
csolásával – a rögzítés feloldá-
sával vetemedett alkatrésszel is 
számolhatunk, aminek utólagos 
pótlása akadályozza a folyamatos 
gyártást.

1. kép: az első kontraprofi-
los páros-végprofilozógép 

(vásárdíjas)
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1. ábra: a páros-végprofilozógép működése

A kontraprofilos páros-
végprofilozógép ismer-
tetése
Az első kontraprofilos páros -
végprofilozógép hét éve, a to-
vábbfejlesztett változata pedig öt 
éve készült el, mind a két gép a 
mai napig hibamentesen üzemel 
(1. kép).
Az elmúlt évek tapasztalatának a fel-
használásával és az újabb lehetősé-
gek figyelembevételével a szabadal-
maztatott páros-végprofilozógépet 
a CNC-technológiával tovább-
fejlesztettük és a felhasználási 

lehetőséget is bővítettük (1. ábra). 
A páros-végprofilozógép működé-
sének szemléltetése szerint a hosszú 
keretanyagot egy szalagadagoló 
továbbítja az energiaelnyelő vég-
ütközőhöz, majd a darabolófűrész 
az alkatrész hosszát levágja. Ezt 
követően a lineáris egységek befo-
gószerkezetei az alkatrészt rögzítik 
és szabályozható előtolással a vég-
profilt készítő körkéses marófejek kö-
zött átvezetik, illetve alaphelyzetbe 
visszahozzák.
Az alaphelyzetbe került végprofi-
lozott alkatrészt a végprofilozásra 
váró keretanyag továbbítja a 
gyorsítóig, lehetőséget adva a le-

süllyedt végütköző aktiválására.
A végprofilozott keretanyagon 
rögtön elvégezhető a vasa lat -
helymarás, így a darabolással 
összevont végprofilozással két 
fővel átlag 10 másodpercenként 
készül egy alkatrész. 
A gép a programozás szerint auto-
matikusan folyamatosan dolgozik.

Az ablakgyártó CNC- 
és a páros-végprofilozó-
gép működése
A faiparban ma már nélkülözhe-
tetlen a CNC-gépek alkalmazása. 
Mindez nem jelenti azt, hogy min-
den területen, így az ablakgyártás-
ban is előnyös a használatuk.
Az ablakgyártáshoz a konzolos 
CNC-gépeket alkalmazzák, ahol 
a konzolon tárolt szerszámokkal 
egy felfogással 2–4 db alkatrészt 
munkálnak meg (2. ábra).
A nagyobb igénybevétel miatt 
megerősített 1,5–1,8 t súlyú a 
konzol, a lengések mérséklésére a 
gépágy is eléri a 5–5 t tömeget.
A konzol és a szerszám hosszú 
lineáris vezetékekben mozognak. 
A nagytömegű konzol és a szer-
szám egy alkatrészre vetítve 4-5 
alkalommal gyorsít, illetve lassít és 
a szerszámváltással is általában 
kétszer számolhatunk.

A páros-végprofilozógép műkö-
dése során viszont a csekély súlyú 
keretanyag van mozgásban, a 
forgácsolószerszámok felfogása 
pedig rögzített.
Mindez azt eredményezi, hogy a 
gép vázszerkezete öntöttvas helyett 
lemezből hegesztett modulokból ál-
lítható össze, hazailag gyártható.
A páros-végprofilozó gépen talál-
ható a végprofilozó egység, ahol 
az alaplap egyik oldalára a fix épí-
tésű szerszámfelfogó tengely, míg 
a másik oldalára a keretanyag-be-

2. ábra: konzolos 
ablakgyártó gép 
felépítése

3. ábra: végprofilozó egység

ablakgyártás
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fogószerkezettel a lineáris egység 
van rögzítve (3. ábra).
A készen kapható lineáris egység 
minimális súlyú terheléssel rövid úton 
mozog. A nagypontosságú lineáris 
vezetők esetleges meghibásodás 
esetén egyszerűen cserélhetők.
A kisméretű végprofilozó egysé-
gen lévő körkéses marószerszám 
szerkezetileg szilárdan össze 
van építve az alkatrészt megfogó 
lineáris vezetővel, ezért a végpro-
filozás nagyon pontosan, szintkü-
lönbségek nélkül végezhető.

Szerszámváltás
Az ablakgyártó CNC-gépnél a 
szerszámváltás automatikusan al-
katrészenként többször ismétlődik, 
a páros-végprofilozógépnél vi -
szont a szerszámváltás lényegesen 
ritkábban, manuálisan történik.
Egy általános szériát számítva, 
míg tíz kétszárnyú ablak gyártása 
esetén a CNC-gép a szerszámvál-
tást 240-szer ismétli meg, addig 
a páros-végprofilozógépnél csak 
négyszer kell szerszámváltást esz-
közölni.
A CNC - gép több min t  60 -
szor vált szerszámot a páros-
végprof i lozógéphez képes t , 
ahol egy betanított munkás az 
ellenprofilcserét is beszámítva az 
átállást két perc alatt végzi el, ér-
telmetlenné téve a szerszámcsere 
költséges automatizálását.

A forgácselszívás haté-
konysága
Az ablakgyártó CNC-gépeknél 
nagy a forgácsleválasztás, aminek 
maradéktalan eltávolítása jelentős 
energiafelhasználás mellett sincs 
megoldva. Az alsó, nem takarható 
nyílás miatt a forgács egy része 
lehullik, míg a gyenge elszívás 
miat t a forgácsolószerszámra 
rakódva kiegyensúlyozatlanságot 
okoz, rezgés keletkezik, ezért a 
szerszámokat tisztítani kell.
A páros végprofilozógépnél meg-
oldott a forgácselszívás, energia-
szükséglete mindössze 1,5 kW.

Villamosenergia- 
költség
A rezsiköltség meghatározó té-
nyezője a villamosenergia-szük-
séglet. A fajlagos költség, ami 

egy termékre vonatkozik, a gép 
energiaigényétől, de elsősorban a 
gép termelékenységétől függ.
Mivel a páros-végprofilozógép 
többszörösen termelékenyebb, így 
a fajlagos villamos energia költsége 
termékenként kb. 6–8-szor keve-
sebb. A páros-végprofilozógép 
energiaszükséglete forgácselszí-
vással együtt 13 kW.

A gépek kiszolgálása
A kisebb költségű CNC-gépeknél 
az alkatrészeket egyenként kéz-
zel helyezik fel és szedik le a 
megfogószerkezetekről.
A költségesebb megoldás az ada-
golóegység alkalmazása, ahol 
az alkatrészek pozicionálása is 
automatikusan történik, de a fel- és 
lerakás manuális.
A páros-végprofilozógépnél a 
görgősorra több mint 6 méter 
hosszú profilozott keretanyag rak-
ható fel, ahol a gép automatikusan 
pozicionálja és végprofilozza az 
alkatrészeket.
A keretanyag adagolása és a kész 
alkatrészek leszedése folyama-
tosan végezhető, a gépnél nincs 
mellékidő.

Alkatrészek befogása
A CNC-gépen 5–8 gerenda 
található a leszorítópapucsokkal, 
melyek az alkatrészeket rögzítik. 
Egy hosszabb alkatrészt válta-
kozva több leszorítópapucs fog 
meg, beállításuk automatikusan és 
manuálisan végezhető.
A páros-végprofilozógépnél az 
alkatrész megfogását a lineáris 
egységre épített többfunkciós be-
fogószerkezet végzi (4. ábra).
A befogószerkezet egyik feladata 
a végprofilozáskor a profilozott 
alkatrész kiszakadásának a meg-
akadályozása.
A minőségileg kifogástalan vég-
profilozásnak a feltételeit a lineáris 
vezetővel fixen összeépített szer-
számfelfogás és a profil pontos, 
hézagmentes megtámasztása teszi 
lehetővé.

A gépek  
üzembiztonsága
A kulcsgépek használhatóságának 
az egyik legfontosabb jellemzője 
az üzembiztonság, amire befolyás-

sal van a gép bonyolultsága, a mű-
ködése, a szerkezetek kiváltása, 
kezelése és karbantartása.
A páros-végprofilozógéphez hason-
lítva a CNC-gép lényegesen bonyo-
lultabb, a működése során szerkeze-
tének nagy igénybevétele  miatt rö-
videbb az élettartama. A CNC-gép 
konstrukciós szerkezete sok egyedi, 
saját gyártású mozgó gépelemet 
alkalmaz, mint a forgácsolóegység, 
az alkatrészmegfogó szerkezet, 
lineáris szerkezetek  stb. Az egyedi 
mozgó szerkezetek meghibásodá-

Műgyanta

Szorító erő: 100 kp

4. ábra: keretanyag megfogása

sa esetén, a pótlásuk és javításuk 
jelentős költséggel és kieső idővel 
jár. A páros-végprofilozógép az 
egyszerűségénél fogva csak mini-
mális egyedi szerkezetet alkalmaz, 
többsége kereskedelemben kapható 
gépelemekből tevődik össze.

Gép- és élőmunka- 
szükséglet
A páros-végprofilozógép ala-
csony önköltségével nemcsak 

2. kép: rezgésmentes a keretanyag végprofilozása

3. kép: hosszú szálanyag-
ban profilozott  keretanya-
gok végprofilozása

Csak kontraprofil!

ablakgyártás
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a nagyüzemi (5. ábra), hanem 
kisüzemi gyártásra is alkalmas, a 
magas készültségű keretanyag-
ból egyedi termékek is gyorsan 
készíthetők.
A páros-végprofilozógép jobb 
kihasználásával lehetőség van 
rövid és keskeny (üvegosz tó 
borda) aj tóalkat részek vég -
prof i lozására,  de a géppel 
ajtótokgyártás és nagyon pontos 
alkatrészszabászat is végezhető 
(3. kép).
A CNC-gépnél az élőmunka több-
letszükséglete jelentkezik az alkat-
részszabászat, a gépkiszolgálás 
és a köldökcsapkötés miatt.

Adagoló tároló Felületjavító és profilozógép Lécgyűjtés 6 fejes gyalugép Adagoló

Vasalathelymaró
Páros végprofilozó

Rövid anyagok gyűjtése

Mi a korszerű?
Ha a kiállításon egymás mellé ke-
rülne az ablakgyártó CNC-gép és 
a páros-végprofilozógép, nem len-
ne látogató, aki nem a CNC-gépet 
mondaná korszerűnek, főleg ha 
működés közben látja.
Ha a gépekről felvilágosítást 
kérne, akkor a CNC-gép 3-4-szer 
kerülne többe, teljesítménye pedig 
8–10-szer kisebb, mint a H 5-ös 
technológiával dolgozó páros-
végprofilozógép.
A várható üzemeltetésről pedig az 
előzőekből lehet következtetni. A 
kérdés az, hogy melyik gyártás-

5. ábra: nagyüzemi keretszerkezet gyártása
Termelékenység: 200–250 ablak/műszak

technológia és gép konstrukciója 
a korszerűbb?
A CNC-gép, melynél 2–10 kg 
súlyú alkatrész rögzítve van, amit 
15–18 q-s nehéz konzol szakaszos 
mozgással jár körbe többszöri 
szerszámváltással vagy a páros-
végprofilozógép, ahol az össz-
mozgótömeg 30–40 kg és az alkat-
rész két végét a rögzített marófejek 
egyszerre végprofilozzák.
A CNC-gép, melynél a gép -
ágyon a konzol lineáris megve-
zetései és a forgácsolószerszám 
közötti távolság 2–2,5 m adja 
a várható pontosságot, vagy a 
páros-végprofilozógép, ahol a fix 

Faipari Szerszámgyártó Kft. 

Csak kontraprofil!

68–78–92 mm

Költségkímélő körkéses 
marószerszám

Kontraprofilos 
kötések

Tel.: 30/600-1526. www.metner.hu

Minőségi profilok

forgácsolófej össze van építve a 
lineáris egységgel.
A CNC-gép, melynél köldökcsa-
pos a sarokkötés vagy a páros-
végprofilozógép, ahol önzáró 
és öntartó kontraprofilos kötés 
alkalmazható.
A CNC-gép, ahol a bonyolult tech-
nológiához magasszintű vezérlést 
kell alkalmazni és kezelni vagy a 
páros-végprofilozógép, melynél 
a leegyszerűsített technológiával 
csak az alkatrész hosszméretét és a 
gyártandó darabszámot kell figye-
lembe venni, a gép üzemeltetését 
betanított munkás is kezelheti.

Metner lajos

ablakgyártás


