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Az épületasztalos-ipari szerkezetek ver-
senyképes gyártásához nagymértékben 
hozzájárultak a Metner Kft. 2011-ben 
megvalósult fejlesztései, mint a H 5-ös 
92-es minőségi ablak, a ragasztott és 
bevonatolt körkés, a fix marógépveze-
tő és a hibamentesen üzemelő páros 
végprofilozó gép továbbfejlesztése. Az 
épületasztalos-iparban a körkéses ma-
rószerszámok széles körű elterjedése a 
kedvezőtlen fogadtatás ellenére az 1970-
es években fejeződött be. Előzményeként 
a szerszámozás színvonalát jól jellemzi 
az, hogy a többfejes gyalugép késfejébe 
a profilnak megfelelően feldarabolt 
gyalukéseket fognak be, kézből történt 
élezést alkalmazva.

Az alakos körkéses szerszámot a fémipar 
az egyszerű gyártása és nagy éltartaléka 
miatt régóta használja. Az Oppold cég ké-
szített először a faipar számára körkéses 
marószerszámot, amit profilmarásra csak 
korlátozott mértékben lehetett használni. 
(A.E. GRUBE „Forgácsoló szerszámok” című 
könyve 1963-ban jelent meg, több körkéses 
marószerszám változatot ismertetve.)

A gyárthatóságot figyelembe véve a 
körkéses szerszámok közül a továbbfej-
lesztés lehetőségét  az 1. ábra C változata 
adta, annak ellenére, hogy üzemi terme-
lésre teljesen alkalmatlan, kezdetleges 
konstrukció volt.

A szerszámkonstrukcióval 
kapcsolatos elvárás
I Egységes, széles körűen használható 

szerszámcsalád
I Egyszerű és hatékony szerszám-

gyártás

Ötlettől a biztonságos, nagy teljesít-
ményű körkéses marószerszámig

I Kedvező szerszámköltség, nagy élet-
tartam

I Gyors és pontos beállítás, egyszerű 
élezés

I Mélytagozatú profilmarás lehetősége
I Mérettartó minőségi profilkialakítás.

A hazai fejlesztés eredménye a 
szabadalmaztatott körkéses maró-
szerszám, mely az épületasztalos-ipar 
leghasználhatóbb szerszáma lett (H 5 
kontraprofil).

A magas fordulaton dolgozó körkéses 
marószerszám konstrukció kialakítása, 
szakszerű kivitelezése és kezelése, felté-
tele a biztonságos munkavégzésnek.
I A befogófejek és a körkések csak mi-

nősített anyagból készülhetnek.
I A befogófejekben a körkések a be-

fogótárcsák zárt mélyedésekben, 
kirepülést megakadályozva, alakilag 
vannak befogva.

I A nagyszilárdságú acélból készült 
befogófej tízszeres biztonságra van 
méretezve és próbapörgetéssel ellen-
őrizve.

I Marógépen csak fogásvastagság-ha-
tárolást biztosító körkéses marófejek 
használhatók.
Az ajtó- és ablakalkatrészeket számos 

cégnél asztali vagy ablakgyártó maró-
gépen készítik. Csapozáshoz szükség-
szerűen nagy átmérőjű csapozókat, míg 
profilmaráshoz kisebb forgácsolószer-
számot használnak. A marógépvezető-
nél és a csapozó elszívóburkolatánál a 
különböző átmérőjű szerszámok miatt 
balesetveszélyes nyitott rések keletkez-
hetnek (2. ábra).

Az előtoló helytelen beállítása miatt 
előfordulhat, hogy a rövidebb alkatrész 

a marógépvezető nyitott nyílásánál 
befordulva balesetet okozhat, hason-
lóan a csapozásnál a rosszul rögzített 
munkadarabhoz. 

A balesetmentesebb munkavégzés-
hez létezik olyan vezető, melynek a 
hornyaiba a pálcikák a kívánt méretre 
állíthatók. 

A költséges vezető beállítása a pálci-
kák egyenkénti rögzítésével időigényes 
művelet. 

Marógépvezető körkéses 
marószerszámhoz
A kontraprofilos technológia szerint a 
profilozást és a végmegmunkálást végző 
összes körkéses marószerszám minimális 
élköre és bázismagassága változatlanul 
egyforma, és használat során sem változik. 
A körkéses marószerszámoknál ezért 
lehetőség van a rögzített szerszámorsó 
mellett fix marógépvezetőt alkalmazni, 
megszüntetve a profilváltáskor a gépál-
lítást a próbamarásokkal (1. kép).

A körkéses marógépvezető a szerszám 
szerint többféle ajaklemezzel készül, 
mindegyiknél a forgácsolóélt követve kis 
réssel. A mágnessel rögzített ajaklemezek 
gyorsan cserélhetők, és a felére csökkenő 
végmarással rugalmas és hatékony munka 
végezhető.

Ragasztott körkések
Az ablak szelvényvastagságának növe-
lésével már olyan karcsú körkéseket 
kellene alkalmazni, melyek teljes ke-
resztmetszetükben átedzve biztonsági 
okokból nem használhatók. A megoldást 
a faipariszerszám-gyártásban még nem 
alkalmazott ragasztási technológiával 
oldottuk meg, az eljárás lényege, hogy 
az átedzett forgácsolóélt szívós hordo-
zótestre ragasztjuk. A ragasztási eljá-
rás jelentős előnyökkel jár, az értékes 
késanyag-kihozatal 44%-ról 83%-ra 
növekszik, míg az éltartósság is 30–40%-
kal nagyobb (2. kép).

Az éltartósság azért növekszik, mert a 
ragasztáshoz sűrűn bevágott körkésgyűrű 
edzésénél elérhető a kritikus lehűlési 
sebesség, ezáltal a körkésben a legke-
ményebb edzési szövezet, a martenzit 
alakul ki.

1. ábra: marófejek kör alakú körkésekkel
a) fémipari körkés
b) Oppold típusú marófej  (NSZK)
c) a Sternberg cég marófeje (Svédország)

a. b. c.
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A forgácsolószerszámok bevonatolása 
az utóbbi időben jelentős fejlődésen 
ment keresztül. A fémiparban  általá-
nosan elterjedt a keményfém lapkák 
bevonatolása, ezáltal megtöbbszörözve 
az éltartósságot.

A faipari szerszámok bevonatolása 
korlátozott, a teljesen bevonatolt élű 
szerszámot csak ott alkalmazzák, ahol 
a megmunkált felületek nem látszanak. 
Olyan forgácsolóélek, ahol a homlok- és 
hátfelület bevonatolva van, megnövekszik 
az élsugár, ezáltal romlik a megmunkált 
felület minősége, ezért a profilmarást 
végző keményfém lapkás szerszámok-
nál nem alkalmazható. Más a helyzet 
a körkésnél, ahol csak a hátfelület van 
bevonatolva, míg a homlokfelület sokszor 
élezhető. (3. ábra)

Különösen előnyös a ragasztott kör-
kések körgyűrűben való bevonatolása, 
mert a jobban hasznosuló bevonattal 
kedvezőbbek a költségek. A korszerű 
bevonatolással készült ragasztott körké-
sek éltartóssága vetekszik a folyamatosan 
dráguló keményfém lapkával (3. kép).

Páros végprofilozógép
2011. év elején merült fel az igény a 
92 mm-es kontraprofilos ablak páros 
végprofilozógépen történő gyártására, 
egyébként a 2005-ben és 2007-ben gyártott 
gépek az elvárásoknak megfelelően, hiba- 
és szervizmentesen üzemelnek. A páros 
végprofilozógépet 2011-ben tovább kor-
szerűsítettük, az elkészült dokumentáció 
alapján készen áll a gyártásra (4. ábra) 

2. ábra
a) marógépvezető; b) csapozó elszívó burkolata 1. kép: körkéses marószerszámokhoz kifejlesztett marógépvezető 

hossz- és végmaráshoz

2. kép: ragasztott körkésmarófej (92-es 
ablak)

4. ábra: páros végprofilozógép működése

a. b.

Az épületasztalos-ipari szerkezetek 
gyártásának fejlesztése a sarokkötés sze-
rint három fő irányba határozható meg.
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I ablakgyártó gép, csapos sarokkötés
I CNC-ablakgyártó, köldökcsapos sa-

rokkötés
I	 páros	végprofilozógép,	kontraprofilos	

sarokkötés
E	három	gyártási	 eljárás	 közül	 a	

legegyszerűbben	és	 leghatékonyabban	
a	páros	végprofilozógéppel	készíthető	
ajtó	és	ablak,	mert
I	 legkisebb	a	beruházási	költség
I	 nagyon	 termelékeny,	 10	mp/alkat-
rész

I	 legkisebb	rezsiköltség
I	 legkisebb	létszám	és	termelőterület-
igény

I	 rugalmas	gyártás

I	 minimális	szervizigény.
A	megrendelések	 rövid	határidőre	

való	 teljesítése	 egyre	 fontosabb	kér-
dés.	 A	 három	 gyártási	 technológia	
közül	 a	kontraprofilos	 technológiával	
lehet	a	 legrövidebb	határidőt	vállalni,	
mert	a	magasabb	készültségű,	teljesen	
profilozott	 és	 csiszolt	 keretanyagból	
a	 páros	 végprofilozógéppel	 rögtön	
keret-összeragasztásra	kész	alkatrész	
készíthető,	 és	még	 a	 keret	 utólagos	
aljazási	művelete	is	elmarad.	Szemben	
a	csapos	és	a	köldökcsapos	technológi-
ával,	 ahol	 először	 előmunkálatonként	
darabolni,	majd	méretre	kell	 gyalulni	
az	alkatrészeket.

Az	újdonságokat	 és	 fejlesztéseket	
természeténél	 fogva	 fenntartásokkal	
szoktuk	 fogadni,	 ezért	megfelelő	 in-
formációt	 szolgáltatunk	az	érdeklődő	
partnereinknek,	a	gyakorlatban	bevált	
fejlesztésekről.
A	páros	végprofilozógép	H	5-ös	gyár-

tástechnológiájával	 legutóbb	a	Magyar	
Asztalos	2011/12.	 számában	a	 „Nyí-
lászáró	gyártása	hazai	mintára”	címen	
foglalkoztunk,	de	bővebben	a	metner.hu	
honlapon	is	megtalálható.

Metner Lajos

www. metner.hu

Faipari Szerszámgyártó Kft. 
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3. ábra: keményfém lapka és a körkés 
bevonatolása

3. kép: bevonatolt körkésgyűrű és a nagy teljesítményű  
ragasztott körkés

lapka körkés




