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gép-szerszáM

A fejlesztések hatékonyságát mindig 
az alkalmazható gyártástechnológia 
határozza meg. Az épület-asztalosipari 
szerkezeteknél a sarokkötések szerint 
lehet csapos, köldökcsapos és H5-ös 
kontraprofilos.

A keretszerkezetek csapos összeépítése 
kiforrott technológia, ezért fejlődéskép-
telen, jelentősebb eredményre nem lehet 
számítani, csak még nagyobb, jobb és 
drágább gépekre. A köldökcsapos bo-
nyolult CNC-technológia gazdaságtalan, 
mert a magas beszerzési költség mellett 
legkisebb a termelékenysége, előnye az 
íves szerkezetek gyártása, ami 2–3% 
körül van.

A H5-ös kontraprofilos technológia 
három szabadalommal támogatott eljárás, 
az egyszerűségénél fogva a legjobban gé-
pesíthető, gazdaságos és termelékeny.

Továbbá fejlesztés alatt áll az íves 
alkatrészek gyártása is.

A legjobb szabadalmak jellemzője az 
egyszerűség és a használhatóság. Az 
egyszerűségben garancia a hazai megva-
lósítás lehetősége, használhatóságában 
pedig a bevált fejlesztések: körkéseknél 
közel 50 év, H5-ös kontraprofilnál a 30 
év, páros végprofilozó gépnél pedig a 
7, illetve 5 év üzemi tapasztalata. Az, 
hogy egy szabadalom szerinti megoldás 
mennyire hasznos, mindig a hasonló 
feladat legfejlettebb megoldásával kell 
szembeállítani.

CNC-ablakgyártás
Az utóbbi időben a CNC-gépek továbbfej-
lesztésével lehetővé tették a köldökcsapos 
összeépítésű ajtó- és ablakgyártást. Az 
alapötletet a fémiparból vették át, amikor 
egy pozícióban rögzített alkatrészen 
igyekeznek minden gyártási műveletet 
elvégezni, mint a végmarást, aljazást, 
furat- és vasalathelymarást.

Az összetett, bonyolult feladat automa-
tizálása célszerűen csak a szerszámtáras, 
kisméretű és magas fordulatú szerszá-
mokkal valósítható meg. Az egyidejűleg 
végezhető gyártási műveletek ellenére 

Nyílászáró gyártása hazai mintára
Többszörös válságban van a faablak és -ajtó gyártása, a nagy értékű, nagy rezsiköltséggel 
és alacsony termelékenységgel dolgozó gépekkel, amit a piac kínál. Választható viszont a kis 
rezsiköltséggel termelékenyen dolgozó, hazai fejlesztésű H5-ös kontraprofilos technológia, 
melyről bővebb információ honlapunkon olvasható.

több művelet csak egymást követően 
végezhető, és így az alacsony terme-
lékenységgel (20–30 ablak) jelentős a 
beruházási költség. A leszabott, előre 
gyalult alkatrészek kerülnek a CNC-gépre, 
és már kész alkatrészekként szedhetők 
le, továbbá gyártható ferde és íves ablak 
egyaránt. A nyílászárók CNC-gépen 
történt gyártása nem a legszerencsé-
sebb ötlet, mivel a fémiparhoz képest 
lényegesen terjedelmesebb (hosszabb) 
alkatrészeket kell a nehéz, gyorsan 
mozgó szerkezetekkel megmunkálni, 
melynek rezgéscsillapítása nagy tömegű 
öntvény gépágyat és asztalszerkezetet 
igényel (3–6 t).

Ajtó és ablak gyártásának 
hazai fejlesztései
Míg a külföldi fejlesztések elsősorban a 
hagyományos csapos és köldökcsapos 
sarokkötésű keretszerkezetek bonyolult 
gyártástechnológiájának az automatizá-
lására fókuszálnak, addig a Metner Kft. 
az általa kifejlesztett, leegyszerűsített 
gyártástechnológiát valósította meg.

Mindez az épületasztalos-ipari szerke-
zetek gyártásának a szokásostól eltérő, 
teljesen új, H5-ös technológiája teszi 
lehetővé, az önzáró és öntartó kontra-
profilos kötés, a körkéses marószerszám 
és a páros végprofilozógép.

H5 kontraprofil

Az épületasztalos-ipar keretszerkezetek csapos sarokkötései helyett az önzáró és öntartó 
kontraprofilos kötéseket cégünk fejlesztette ki.

Az ábrán látható, hogy a csapos sarokkötésnél nincsenek meg a szilárd ragasztás feltételei, 
a ragasztó nagyobb része letolódik a felületekről vagy vastag a ragasztóréteg.
Kontraprofilos kötésnél a ragasztó a felületen marad és összeszorításakor ellentétben a 
csapos kötéssel, a teljes ragasztási felület nyomás alá kerül.
Az önzáró és öntartó kontraprofilos keretösszeépítés feltétele a sarokkötések síkban történő 
mérettartó, fokozott pontosságú illesztése.

Az illesztés akkor jó, ha:
I A szárazon összenyomott kontraprofil az ábra szerint csak 15 kp-nál nagyobb erővel 

húzható szét.
I A húzóerővel egyező felületek illesztésekor a felületek közé helyezett 0,05  mm-nél véko-

nyabb papírcsík kihúzás helyett elszakad.
I Az összeillesztett felületek síkban vannak.
I E három feltétel teljesítése esetén lesz csak a kontraprofilos sarokkötés önzáró, a ke-

retszorítóból várakozás nélkül kivehető és öntartó, ami a köldökcsap nélküli hatékony 
keretösszeépítést eredményezi.

I E szigorú követelményeket csak olyan forgácsolószerszám tudja teljesíteni, melynek a 
profilmérete axiális és radiális irányban állandó, használat során sem változik, ezáltal a 
kiforgácsolt profil mérete is változatlan marad.
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