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,+{zablakom a j<iv6m" cimmel szeptemberrr_-6nSopronbantartott szeminarium az1rtvolt p6lda6rt6kii,
mert
6tfog6anvizsg6lta a faablakok vil6g6nak_modern fejl6d6s6t.Az alapvet6irdnyt
egy6rtelmiiena jogszab6lyok
hatirozzik meg, de a hozz6juk val6 alkalmazkod6sitibb iisszetevds.Ennek
anal6gi6j6ra az eldadAsokon
a szersz6mok,g6pek,technol6gi6k, alapanyagok6s a vasalatok egyar6ntg6rcs6
aa tertittet<.Az egyest6maktirokben a
szakmajeles k6pvisel6ibesz6ltek.(M. L.)

Szigorodo
h6szigetel6si
param6terek
A rendeletiriton tcirt6n6szab6lyozisrat<ibb
mint 20 6wel ezel6tt keriilt sor. Akkor a
kii{s6 falakra o,7 ablakokra 3 Wm,K
h66tbocs6t6si6rt6ket irtak el6, mely hozzivetrileg a k6t l6gkamr6spVC vagr az 56
mm vastagegresitett tivegez6sii(h6szigetel6nekmondott) faablaktechnikai szintie.
Jellemzdenmindiga nemzetkcjzi
norm6kat
krivetjiik,n6h5ny6vesk6s6ssel.
A jelenleg
6rv6nybenl6v67/zoo6. (V. z+.) TNM rendelet,,az6piiletekenergetikaijellemz6inek
meghataroz6sdr6l"
a zooz-esuni6sdirektivdknyomdnl6pett6letbe.Ajogszab6lyaktu6lisverzi6jaa falakU-6rt6k6to,45@m,I(
mig a homlokzatinll6sz6r6k6t 1,6Wm,Kben ailapitja meg.Tehiitjelenlegezeknek
az elv6r6soknakkell megfelelni (korszerii
iivegez6ssel
a 68-asprofillalteljesithet6).
De mit hoz a j<iv6?- m6r err6'lis eg6sz
konkr6t inform6ci6k vannak. N6metorsz6gbanels6k<irbenaz ENEV 2oo9 rendelet szigoritotta az 6rt6keket,homlokzati
nyil6szdr6keset6benr,3 W/m"K-re 6sm6r
nemcsakaz rij 6piiletekre,hanem a fehiji_
t6sokrais rendelkeztek.
Nalunk is tervben

volt a ttibbl6pcs6s6t6ll6s,de eznemtijrt6nt
meg,iry ery iitemben kell jelent6sjavuldst
el6rni.Az rz46lzot3. (IV. 3o.) Korm6nyrendelet,,kdlts6goptimalizdltenergetikai
kovetelm6ny6rt6keket"ir el6, amelveket
kriz6piiletekn6lzor5. janu6r r-j6t61,mindenm6s6piileteset6ben
zor8.janu6rr-j6t6l

kell alkalmazni.Valamint azt is kikriti, hogr
eor5.janu6rr-j6tkdvet6enezt6rv6nyesits6k
paly6zatokn6l6s6llami t6mogat6sokkiir6saibanis. A h66tbocs6t6sit6nyez6kcivetelm6ny6rt6kehomlokzati falakndl o,24,
mig homlokzati nyfl6sz6r6k(fa, m(ianyag)
eset6benr,r5 flm"K Egr tovAbbikikot6s
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vonatkozikaziivegez6sre,mely szerint az
iivegnekminimum r,oo W/m,K 6rt6ket
kell biztositania. Aki exportra termelt,
annakm6r eddigis alkalmazkodniakellett
a szigorubbkrivetelm6nyekhez,
ajiiv6ben
viszonta hazaipiacis nehezebb
p6lyalesz,
hiszena miianyagablak-gr6rt6kazeryszeriibb technol6gidb6lkifoly6lag konnyebben tudnak reag6lnia v6ltoz6sokra.
(6sszefoglal6Papp Imre - az EMI
- el6ad6sdb6l.
vizsg6l6m6rnrjke
El6addsanyag letrilthet6: http://www.emi.hu/
EMI/web.nsf/Pub/rendezvenyek.html)

Milyen
szerszdmmal
gy6rtsunk?

I

I

A m6gjelenlegis alkalmazott68 mm-es
profilok eg'6rtelmiien kiszorulnaka 9'6rt6sb6l,hiszen r,r5-tis Uw-6rt6ketszinte
semmilyen iivegez6sselnem k6pesek
teljesiteni.Az 6sszeriis6gettekintve ezen
hatdr6rt6k eset6ben78 mm-es profilt6l
felfel66rdemesgondolkozni.Tehdt szinte
elengedhetetlen a szersz6mberuh6z6s,
amit a hazai nagrobb S'aft6k tobbs6ge
m6r meg is l6pett. A vastagabbiiveg, az
er6sebbkeretekazonbang'akran eszt6ti-
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kai k6rd6seketis felvetnek,ez6rta szerszhmg/6rt6knak a keresztmetszetek
ntivel6s6vel
pdrhuzamosana formai megielen6sreis
gondolniuk kell. M6r nem ritka a 4o-5o
vagzakdr56 mm-esiivegez6svastags6g
sem,
ame\mekelhelyezlsea szirnybankonstrukci6sk6rd6s(m6lyebbfalco( szintbez6r6d6s
stb.).N6metorszdgi
adatokatn6zveviszont
ajriv6 a kombin6ltfa-alu.szerkezetek6.
Mig
a faablakr6szar6nyacsrjkken6tendencidt
mutat, addiga fa-alu.szerkezetek
alkalmaz5safolyamatosaner6scidik.Szint6ndivatosak mostanilbanazrigmevezettszintben
z6r6d6iiveggelk6sziiltv6ltozatok.
A Leitz c6gtribbf6lemegold6stis kin6l
a lehets6ges konstrukci6kat illet6en,
ablakry6rt6kcizpontokra6sCNC-reegrar6nt. A legjiratosabba Climatrend-rendszer, amely a hagrom6nyos megold6s
mellett fa-alu. v6ltozatban is el6rhet6.
Emellett f6k6nt olasz piacra k6sziil a
Visione Clima, mig az elmrilt id6szakfejleszt6senyom6n megjelenteka legrijabb
divatotkrivet6v6ltozatokis. Ilyen p6ld6ul
az Optiwin profil, amelybena kiils6 sikra
tolt6k az iiveget,va$/ a Pollux megold6s,
beragasztottiiveggel.Tal6l6 a c6g szlogenje: ,,Mi form6ljuk a jiiv6t!", hiszen a
nyil6sz6r6kkivitel6benmeghat6roz6szerepevan a gr6rt6szersz6mnak.
(6sszefoglal6 Kala Tibor - a Leitz
miiszakitan6csad6ja- el6ad6s6b6l.)

a frizeknek- a vasalatoknakis alkalmazkodniukkell, s6t,kezel6sikomforttekintet6beniiv6ka f6szerep.Eg5nenagyobbakaz
elv6r6sokezena t6ren,f6lega mag6nmegrendel6sekeset6ben.KiinnyedmozgatAs,
min6l rejtettebbforma, 6sfunkci6slehet6s6gek.O1,eddig nem szokAsosnyit6sm6dokjelentek megazismert buk6-nll6
nyitSsm6d mellett, mint a kifel6 nll6,
vagy kifel6 felnfll6, vagy ak6r a h6romsz6rnyritok oszt6n6lkiili szerkezet.
A buk6-nll6 balkonajt6k eset6ben
niivekszikaz ig6ny az alacsony,akaddlymenteskiiszribbelszereltv6ltozatokir6nt,
az als6 l6gzilr6sj avit6saautomatakiiszcibbel kedveltmegold6s.
Akivitelt illet6enma
mir nem el6gk6t fajta ablakkilincsetk6t
szinbenkin6lni, a vev6.sz6mos
designvari6ci6kriziil szeretnev6lasztani,amelyszinben is igazodik a bels6ajt6-kilincsekhez.
Ez pozitir,umk6ntis felfoghat6,hiszenez
azt jelenti, hogr az ablak bels66pit6szeti
egys6gk6nt
is szerepetkap.
Emellettsz6mosolyanfunkci6van,amely
kiviilr6'l talan fel semtiini\ m6gisa vasalat
,,felel6s"6rtiik. Ilyen p6ld6ul a16,gz6ris,a
betiir6sv6delem,a hangszigetel6s,
valamint
ateherbir6s,hiszenakereszhnetszetek
n<iveked6s6vel
mar r5o l1g-os(s6tteraszajt6keset6benzoo kg-os)teherbir6sirvasalatokra
is
sziiks6gvan. Az 6pit6si divat alakul6s6val
grakranterveznekl6tv6nyos,teljesbelm6ret
magassdgri
balkonajt6kat,amelyek3 r6tegii
iiveggelszerelvejelent6s iinsrillyal birnak.
Ezut6bbi szerkezetekn6l
kiemelthangsrilyt
kap mostan6bana betcir6sv6delem
szerepe,
ugyanisszdrnosesetbena kert fel6'lkis6relnek megbettir6stcsal6dihezaknel.
A nyil6sz6r6kter6nbevezetettv6ltoz6sok(6sszefoglal6
Kocsisl,ajos- a Rototerhoz- 6pprigy,ahogyaziivegez6snek
- el6ad6s6b6l.)
vagr m6kmenedzsere

Fontosszerep
a vasalatoknak
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A gy6rtdstechnofogia
j<iv6je

Korszerfitrizek
Olyanparam6tereketv6rnakel manaps6g
a fa ablakfrizelt6l, amelya tulajdons6gal
ib6l ad6d6 korl6tokat er6sen srirotlala
friznek tart6snakkell lennie,mesfelel6en
masszivnak,
er6snek,u$ranakkorkciny_

Boroui (geszt)z-g,
jegenyez, Iucz,
udrdsfenyS
z,
RedGrandk3-4,
tdlgy4,
Accoya5.

nyfil*, kiemelth6szigetel6
k6pess6gfinek,
eszt6tikusnak,ktinnyenmegmunk6lhat6_
nak 6sm6gsorolhatn6nk.
Ez6rt sziilettek kiilijnf6le fejleszt6sek,
amelyekjavitjdk a trimrirfa tulajdons6_
gait.A tart6ssdgotnciveli,ha pl. a kiilsd
lamell6banem keriil geszt,de ugyanebb6l
a c6lb6lalkalmaznakh6kezeltfianyagot.
A h6szigetel6s kiikjnf6le szendvi-cs_
szerkezetekkel, illetve a trimcjrfdban
elhelyezett l6gkamr6kkal javithat6.
Nagym6retri.keretek
eset6nfelmeriilhet_
nekstabilit5siprobl6mdkis, ilyen esetekre
fejlesztett6kki a karbonsz6llaler6sitett

Nagyobb az 6rverseny, ami azt jelenti,
kisebb6rr6ssellehet6rt6kesiteniaierm6_
keket,igy azegyalkatr6szrevetitett profit
is kevesebb.pontosanismerni kell a fel_
meriil6 krilts6geketahhoz,hogy az 6rr6st
realiz6lni tudjuk. A jelenlegi gy6rt6si
technol6giSksor6n az informdci66ram_
l6s hib6i, a holtid6k, illetve a technol6gi6k
kriztitti transzportbizonytalans6gotJkoz
a rendszerben,ami kisz6mithatatlannd
teszi a krilts6gekalakul6s6t.A tervez6st6l
a gy6rt6sig,minden folyamatnakszinkro_
niz6ltnakhell lennieahhoz,hogypontos
5rr6sttudjunk sz6molni.Erre siolg6lnak
a szoftverek.
Mit kell tudnia egy korszerii szoftver_
nek? Minden tipusf alkatr6sztmeg kell
tudni rajzolni, alapanyagok6startoZkok
adatb6zis6valrendelkezni6s abb6l kon_
szign6ci6tk6sziteni.Tartalmazniakell a
,,statikfrizeket". Hasonl6 elgondol6sok vasalatadatokat,
6s term6szetesenaz is
alapj6nk6sziilnekaz figrnevezett,,stabil_ l6nyeges,
hogygyorsanlehessenveleai6n_
ragasztott"frizek, amelybena lamell6ka latot
k6sziteni6s nyomon tudja kOvltni
lapfeliiletremer6legesen
helyezkednek
el, a_gy6rtdsifolyamatot, illetve a gy6rt6si
erresvartniboritiiskeriil.
id6ket.
(Osszefoglal6Oroveczp6ter - a Holz
Es ezzel el6rtiink a g6pi technol6SchillerGmbHk6pvisel6j6nek
el6ad6s6b6l.) gi6khoz. Sokszor a technol6sia
lassri_
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sfga miatt keriil h6tr6nyba a faablak a
miianyaggal szemben. Rengetega miivelet, amelyek kijzdtt transzport 6s t6rol6si
folyamatok szerepelnek 6s mindegyik
6llom6son benne van a szem6lyi hiba
lehet6s6ge. Teh6t le kell korl6tozni az
alkatr6szek felesleges mozgat6s6t, 6s ki
kell kiisziibrilni az emberi t6nyez6kb6l
ad6d6 hibalehet6s6geket.
Ennek els6 l6p6se, ami n6lunk m6g
kev6sb6 terjedt el, de N6metorsz6gban
m6r bevett gyakorlat, az alkatr6szek
,,konfekcion6l6sa".Az alkatr6szek a tervez6szoftver adatai alapj6n a frizgySrt6
fel6 kiildritt konszign6ci6 szerint megfelel6 hosszm6retre szabva, szortirozva
6rkeznek az izembe, amellyel mhr az
elej6n sz6mos miivelet megsp6rolhat6,
mivel riigton felkeriilhet az alkatr6sz a
megmunk6l6g6pre.
L6teznek olyan 6-tengelyes gyaluk,
amelyek a keresztmetszet gyalul6sa
sor6n egy iitemben az alkatr6sz lapfeliileteit megcsiszolj6k, ami szint6n
manu6lis mozgat6si, rakod6si munk6kat
kiisziibtil ki. A f6 egys6g, az ablakgy6rt6
kiizpont jiiv6j6t a min6l automatizdltabb CNC-megold6sokjeientik, amelyek

zgy6rt6sra k6pesekegyetlen
k6szalkatr6s
egyedim6reiitemben6sterm6szetesen
azonban
tekben.A g6pmegv6lasztAsakor
ktiriilj6rni a szempon6rdemesgondosan
tokat. Alapvet6a szerviz6s a betanit6s
k6rd6se.Emellett a mai piaci viszonyok
mellett fontos, hogy az egyedigy6rt6snak ne szabjonkorl6tokat(5D-sg6pek),
krirnyezet
hiszena divat 6s ajogszabAlyi
kell
Es
besz6lni
v6ltozik.
is folyamatosan
gyors
gazami
6s
m6ga hat6konys6gr6l,
Mint p6ldas6gosgy6rt6steredm6nyez.
d6ul az rigynevezett,,splitting"technika,
melynek sor6n ugyanazta profilt tdbb
szersz6megyiittesrisszehangoltmiikiid6sealakitjaki. El6nye,hogyugyanazzal
a szerszimgarnitirr6valszdmoskiil6nbiiz6 profilt lehet kialakitani.
Fontos felismerni azt, hogy a sikeres
ry5rt6si folyamat csak egym6st krivet6
helyesl6p6sekkel6rhet6el, az ablak ter6s sz6llit6s6ig
vez6s6t6la csomagol6s6ig
a teriileten
ezen
AWoodissimo
bez6r6lag.
szakosodottelemz6sre6sszakmaitan6csad6sra.
(Osszefoglal6
Luc Van Gucht- a Working Processsrl 6rt6kesit6sivezet6j6nek
el6ad6s6b6l.)
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5D az
ablakgyflrlflsban
Kezdetbenfeleslegesnekv6lt6k az 5-tengeIyes technika alkalmazSsit az ablakryirt6sban, m6ra azonban bebizonyosodott,
hogy magasabb min6s6g, naryobb sebess6g el6r6selehets6ges,6s olyan miiveletek is
elv6gezhet6k,amelyek a haryom6nyos technol6gi6kkal nem. A g6pek 6s a szersz6mok
fejleszt6separhuzamosanzajlott, 6smanapsig m6r sz6moshe$en alkalmazz6k.N6mik6pp m6s szersz6mozotts6gotig6nyel,mint
a haryom6nyos technol6gi6k. Az 5D-technika p6ld6ul lehet6s6get ad a dtintiitt tengelyi szerszimmal v6gzett forg6csol6sra,
ami a megvSltozott forg6csol6si szrig miatt
l6nyegesen finomabb feliiletet eredm6nyez.
De szint6n ez a technol6gia ad lehet6s6geta
ferde szersz6mmaltiirt6n6 el6mar6sra.Ezt
kiivet6en m6r csak sarkokat kell kimarni
a profiloz6 szersz6mnak.A pontoss6gban
naS/ szerepetkapnaka zsugorkrit6sesbefog6sok,mig az 6ltart6ss6gfokoz6s6raklikjnb<iz6bevonatokkal l6tj6k el az 6leket.
(OsszefoglaloPdloczyBertalan- a Leitz
mtiszaki tan6csad6j6nakel6ad6s6b6l.)
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El6nkii I6s az 6pit6-parban
69csakjriliusiadatokatismeriink, de tgy n6zki, 6szlelhet6
erykis nriveked6saz 6pit6iparban. Jriliusbanaz6pit6ipart7,g%'kalvolt
magasabbazeg' 6wel kor6bbin6l.Az
is biztat6jel, hog' az 6v els6h6t h6napj6ban a termel6szt,Bo/o-kalb6viilt
zor3
azonosid6szak6hozm6rten.Mindk6t
6pitm6nyf6csoport
termel6semeghaladta
azegy6wel kor6bbit: az6piiletek6pit6se
z4,g%-kal.Az
9,6, azegy6b6pitm6nyek6,
eg'ik vezet6mag'arorsz6Lgi
bank vezet6elemz6jeszerintazonbanaz6pit6ipart
els6sorbanaz6llamiberuh6z6sok
h&zzil<.
Az 6piiletek6pit6s6nek
fellendiil6s6ta
mag6nberuhilzilsok,
illetvea lakossdgihitelfelv6telsegithetn6,
de ezena teriileten
6rdemi6ttcir6snemldthat6.
Az dsszesitett
adatokalapjanazonban
jarul6stapasztalhat6
a lakas6pit6siszektorbanis,legal6bbisbizonyosr6gi6kban.2or4
els6f6lev6benSz6Sfj lakas6piilt, zzo/o-kal
tcibbmint ery 6wel kor6bban.A kiadott
lakas6pit6si
enged6lyeksz6rna
4oo9 volt, ez
jelenta zog. januarr8%-osnriveked6st

jfniusi adatol*rozk6pest.Az 6vels6hat h6napjdbankiadottrij lakas6pit6sienged6lyek
szitmaz3%-ka1.
meghaladtaa haszn5latba
vettlakasok6t.
Az 6pit6iparalakulisa szorosaniisszefiigg
a hazaiablakpiaccalis, hiszenaz ablakaz
6piilet szerveseg's6ge.Ahogran Moln6r P6ter, azOAISZ elnrikea Sopronbanmegrendezett,Ablakomajrivdm" cimii rendezv6ny
megnyit6jan megfogalmazta
:
fogalom,amit
,,Az ablak6piiletszerkezeti
az6t tal6ltakki 6sein\ hory lakhelyeikbea
f6nybejusson,
a leveg6be-6ski6ramoljon,
igr a lak6teret6lhet6v6tegre,az6letmin6s6getjavitsa.Ezeka kezdetil6p6sekvezettek
oda,hory ablakainkeljutottaka mai formSjukhoz."
Az ablaliszerkezetek
fejl6d6seazonban
azut6bbi id6benegne gyorsul,els6sorban
ajogszab6lyiel6ir6sokszigorod6samiatt.
Teh6taz6pit6sipiaccal,,sodr6dva"a faablak$/art6knakm6ga technikaiparam6terek
javitas6nakneh6zs6geivel
is megkell ktizdeniiik. Ez ut6bbir6l a 14.oldalontal6lhat6
cikktinkbenolvashatnak.

Epil6sienged6lyek,
lakisepit6sek
Magyarorszdgon
(2014.
l. f6t6v)
A kiadott
tii bke#pftesiengd6lyd<
szhna
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