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,+{z ablakom a j<iv6m" cimmel szeptember rr_-6n Sopronban tartott szeminariu m az1rtvolt p6lda6rt6kii, mert6tfog6an vizsg6lta a faablakok vil6g6nak_ modern fejl6d6s6t. Az alapvet6 irdnyt egy6rtelmiien a jogszab6lyok
hatirozzik meg, de a hozz6juk val6 alkalmazkod6sitibb iisszetevds. Ennek anal6gi6j6r a az eldadAsokon a szer-sz6mok, g6pek, technol6gi6k, alapanyagok 6s a vasalatok egyar6nt g6rcs6 aa tertittet<. Az egyes t6maktirokben aszakma jeles k6pvisel6i besz6ltek. (M. L.)

Szigorodo
h6szigetel6si
param6terek
A rendeleti riton tcirt6n6 szab6lyozisra t<ibb
mint 20 6wel ezel6tt keriilt sor. Akkor a
kii{s6 falakra o,7 ablakokra 3 Wm,K
h66tbocs6t6si 6rt6ket irtak el6, mely hoz-
zivetrileg a k6t l6gkamr6s pVC vagr az 56
mm vastag egresitett tivegez6sii (h6szige-
tel6nek mondott) faablak technikai szintie.
Jellemzden mindig a nemzetkcjzi norm6kat
krivetjiik, n6h5ny 6ves k6s6ssel. A jelenleg
6rv6nyben l6v6 7/zoo6. (V. z+.) TNM ren-
delet ,,az 6piiletek energetikai jellemz6inek
meghataroz6sdr6l" a zooz-es uni6s direkti-
vdk nyomdn l6pett 6letbe. Ajogszab6ly aktu-
6lis verzi6ja a falak U-6rt6k6t o,45 @m,I(
mig a homlokzati nll6sz6r6k6t 1,6 Wm,K-
ben ailapitja meg. Tehiit jelenleg ezeknek
az elv6r6soknak kell megfelelni (korszerii
iivegez6ssel a 68-as profillal teljesithet6).

De mit hoz a j<iv6? - m6r err6'l is eg6sz
konkr6t inform6ci6k vannak. N6metor-
sz6gban els6 k<irben az ENEV 2oo9 ren-
delet szigoritotta az 6rt6keket, homlokzati
nyil6szdr6k eset6ben r,3 W/m"K-re 6s m6r
nemcsak az rij 6piiletekre, hanem a fehiji_
t6sokra is rendelkeztek. Nalunk is tervben

volt a ttibbl6pcs6s 6t6ll6s, de ez nem tijrt6nt
meg, iry ery iitemben kell jelent6s javuldst
el6rni. Az rz46lzot3. (IV. 3o.) Korm6ny-
rendelet,,kdlts6goptimalizdlt energetikai
kovetelm6ny6rt6keket" ir el6, amelveket
kriz6piiletekn6l zor5. janu6r r-j6t61, min-
den m6s 6piilet eset6ben zor8. janu6r r-j6t6l

kell alkalmazni. Valamint azt is kikriti, hogr
eor5.janu6r r-j6t kdvet6en ezt 6rv6nyesits6k
paly6zatokn6l 6s 6llami t6mogat6sok kiir6-
saiban is. A h66tbocs6t6si t6nyez6 kcive-
telm6ny6rt6ke homlokzati falakndl o,24,
mig homlokzati nyfl6sz6r6k (fa, m(ianyag)
eset6ben r,r5 flm"K Egr tovAbbi kikot6s
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vonatkozik az iivegez6sre, mely szerint az
iivegnek minimum r,oo W/m,K 6rt6ket
kell biztositania. Aki exportra termelt,
annak m6r eddig is alkalmazkodnia kellett
a szigorubb krivetelm6nyekhez, a jiiv6ben
viszont a hazai piac is nehezebb p6lya lesz,
hiszen a miianyagablak-gr6rt6k az erysze-
riibb technol6gidb6l kifoly6lag konnyeb-
ben tudnak reag6lni a v6ltoz6sokra.

(6sszefoglal6 Papp Imre - az EMI
vizsg6l6m6rnrjke - el6ad6sdb6l. El6adds-
anyag letrilthet6: http://www.emi.hu/
EMI/web. nsf/Pub/rendezvenyek.html)

Milyen
szerszdmmal
gy6rtsunk?
A m6g jelenleg is alkalmazott 68 mm-es
profilok eg'6rtelmiien kiszorulnak a 9'6r-
t6sb6l, hiszen r,r5-tis Uw-6rt6ket szinte
semmilyen iivegez6ssel nem k6pesek
teljesiteni. Az 6sszeriis6get tekintve ezen
hatdr6rt6k eset6ben 78 mm-es profilt6l
felfel6 6rdemes gondolkozni. Tehdt szinte
elengedhetetlen a szersz6mberuh6z6s,
amit a hazai nagrobb S'aft6k tobbs6ge
m6r meg is l6pett. A vastagabb iiveg, az
er6sebb keretek azonban g'akran eszt6ti-

kai k6rd6seket is felvetnek, e z6rt a szerszhm-
g/6rt6knak a keresztmetszetek ntivel6s6vel
pdrhuzamosan a formai megielen6sre is
gondolniuk kell. M6r nem ritka a 4o-5o
vagz akdr 56 mm-es iivegez6svastags6g sem,
ame\mek elh elyezlse a szirnyban konstruk-
ci6s k6rd6s (m6lyebb falco( szintbez6r6d6s
stb.). N6metorszdgi adatokat n6zve viszont
a jriv6 a kombin6lt fa-alu. szerkezetek6. Mig
a faablak r6szar6nya csrjkken6 tendencidt
mutat, addig a fa-alu. szerkezetek alkalma-
z5sa folyamatosan er6scidik. Szint6n diva-
tosak mostanilban azrigmevezett szintben
z6r6d6 iiveggel k6sziilt v6ltozatok.

A Leitz c6g tribbf6le megold6st is kin6l
a lehets6ges konstrukci6kat illet6en,
ablakry6rt6 kcizpontokra 6s CNC-re egra-
r6nt. A legjiratosabb a Climatrend-rend-
szer, amely a hagrom6nyos megold6s
mellett fa-alu. v6ltozatban is el6rhet6.
Emellett f6k6nt olasz piacra k6sziil a
Visione Clima, mig az elmrilt id6szak fej-
leszt6se nyom6n megjelentek a legrijabb
divatot krivet6 v6ltozatok is. Ilyen p6ld6ul
az Optiwin profil, amelyben a kiils6 sikra
tolt6k az iiveget, va$/ a Pollux megold6s,
beragasztott iiveggel. Tal6l6 a c6g szlo-
genje: ,,Mi form6ljuk a jiiv6t!", hiszen a
nyil6sz6r6k kivitel6ben meghat6roz6 sze-
repe van a gr6rt6szersz6mnak.

(6sszefoglal6 Kala Tibor - a Leitz
miiszaki tan6csad6ja - el6ad6s6b6l.)

Fontos szerep
a vasalatoknak
A nyil6sz6r6k ter6n bevezetett v6ltoz6sok-
hoz - 6pprigy, ahogy az iivegez6snek vagr
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a frizeknek - a vasalatoknak is alkalmaz-
kodniuk kell, s6t, kezel6si komfort tekinte-
t6ben iiv6k a f6szerep. Eg5ne nagyobbak az
elv6r6sok ezen a t6ren, f6leg a mag6nmeg-
rendel6sek eset6ben. Kiinnyed mozgatAs,
min6l rejtettebb forma, 6s funkci6s lehe-
t6s6gek. O1, eddig nem szokAsos nyit6s-
m6dok jelentek meg az ismert buk6-nll6
nyitSsm6d mellett, mint a kifel6 nll6,
vagy kifel6 felnfll6, vagy ak6r a h6rom-
sz6rnyri tok oszt6 n6lkiili szerkezet.

A buk6-nll6 balkonajt6k eset6ben
niivekszik az ig6ny az alacsony, akaddly-
mentes kiiszribbel szerelt v6ltozatok ir6nt,
az als 6 l6gzilr6s j avit6sa automata kiiszcib-
bel kedvelt megold6s. Akivitelt illet6en ma
mir nem el6g k6t fajta ablakkilincset k6t
szinben kin6lni, a vev6.sz6mos designvari-
6ci6 kriziil szeretne v6lasztani, amely szin-
ben is igazodik a bels6ajt6-kilincsekhez.
Ez pozitir,umk6nt is felfoghat6, hiszen ez
azt jelenti, hogr az ablak bels66pit6szeti
egys6gk6nt is szerepet kap.

Emellett sz6mos olyan funkci6 van, amely
kiviilr6'l talan fel sem tiini\ m6gis a vasalat
,,felel6s" 6rtiik. Ilyen p6ld6ul a16,gz6ris, a
betiir6sv6delem, a hangszigetel6s, valamint
a teherbir6s, hiszen a kereszhnetszetek n<ive-
ked6s6vel mar r5o l1g-os (s6tteraszajt6k ese-
t6ben zoo kg-os) teherbir6sirvasalatokra is
sziiks6g van. Az 6pit6si divat alakul6s6val
grakran terveznek l6tv6nyos, teljes belm6ret
magassdgri balkonajt6kat, amelyek 3 r6tegii
iiveggel szerelve jelent6s iinsrillyal birnak.
Ez ut6bbi szerkezetekn6l kiemelt hangsrilyt
kap mostan6ban a betcir6sv6delem szerepe,
ugyanis szdrnos esetben a kert fel6'l kis6rel-
nek meg bettir6st csal6di hezaknel.

(6sszefoglal6 Kocsis l,ajos - a Roto ter-
m6kmenedzsere - el6ad6s6b6l.)
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Korszerfi trizek
Olyan param6tereket v6rnak el manaps6g
a fa ablakfrizelt6l, amely a tulajdons6gal
ib6l ad6d6 korl6tokat er6sen srirotlala
friznek tart6snak kell lennie, mesfelel6en
masszivnak, er6snek, u$ranakkor kciny_

,,statikfrizeket". Hasonl6 elgondol6sok
alapj6n k6sziilnek az figrnevezett ,,stabil_
ragasztott" frizek, amelyben a lamell6k a
lapfeliiletre mer6legesen helyezkednek el,
erre svartniboritiis keriil.

(Osszefoglal6 Orovecz p6ter - a Holz
Schiller GmbH k6pvisel6j6nek el6ad6s6b6l.)

A gy6rtds-
technofogia
j<iv6je
Nagyobb az 6rverseny, ami azt jelenti,
kisebb 6rr6ssel lehet 6rt6kesiteni aierm6_
keket, igy az egy alkatr6szre vetitett profit
is kevesebb. pontosan ismerni kell a fel_
meriil6 krilts6geket ahhoz, hogy az 6rr6st
realiz6lni tudjuk. A jelenlegi gy6rt6si
technol6giSk sor6n az informdci66ram_
l6s hib6i, a holtid6k, illetve a technol6gi6k
kriztitti transzport bizonytalans6got Jkoz
a rendszerben, ami kisz6mithatatlannd
teszi a krilts6gek alakul6s6t. A tervez6st6l
a gy6rt6sig, minden folyamatnak szinkro_
niz6ltnak hell lennie ahhoz, hogy pontos
5rr6st tudjunk sz6molni. Erre siolg6lnak
a szoftverek.
Mit kell tudnia egy korszerii szoftver_
nek? Minden tipusf alkatr6szt meg kell
tudni rajzolni, alapanyagok 6s tartoZkok
adatb6zis6val rendelkezni 6s abb6l kon_
szign6ci6t k6sziteni. Tartalmaznia kell a
vasalatadatokat, 6s term6szetesen az is
l6nyeges, hogygyorsan lehessen vele ai6n_
latot k6sziteni 6s nyomon tudja kOvltni
a_gy6rtdsi folyamatot, illetve a gy6rt6si
id6ket.

Es ezzel el6rtiink a g6pi technol6-
gi6khoz. Sokszor a technol6sia lassri_

Boroui (geszt) z-g,
jegenye z, Iuc z,
udrdsfenyS z,
RedGrandk 3-4,
tdlgy 4,
Accoya 5.

nyfil*, kiemelt h6szigetel6 k6pess6gfinek,
eszt6tikusnak, ktinnyen megmunk6lhat6_
nak 6s m6g sorolhatn6nk.

Ez6rt sziilettek kiilijnf6le fejleszt6sek,
amelyek javitjdk a trimrirfa tulajdons6_
gait. A tart6ssdgot nciveli, ha pl. a kiilsd
lamell6ba nem keriil geszt, de ugyanebb6l
a c6lb6l alkalmaznak h6kezelt fianyagot.
A h6szigetel6s kiikjnf6le szendvi-cs_
szerkezetekkel, illetve a trimcjrfdban
elhelyezett l6gkamr6kkal javithat6.
Nagym6retri.keretek eset6n felmeriilhet_

nek stabilit5si probl6mdk is, ilyen esetekre
fejlesztett6k ki a karbonsz6llal er6sitett
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sfga miatt keriil h6tr6nyba a faablak a
miianyaggal szemben. Rengeteg a miive-
let, 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 ter-
vez6szoftver adatai alapj6n a frizgySrt6
fel6 kiildritt konszign6ci6 szerint meg-
felel6 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 lap-
feliileteit megcsiszolj6k, ami szint6n
manu6lis mozgat6si, rakod6si munk6kat
kiisziibtil ki. A f6 egys6g, az ablakgy6rt6
kiizpont jiiv6j6t a min6l automatizdl-
tabb CNC-megold6sok jeientik, amelyek

k6szalkatr6s zgy 6rt6sr a k6pesek e gyetlen
iitemben 6s term6szetesen egyedi m6re-
tekben. A g6p megv6lasztAsakor azonban
6rdemes gondosan ktiriilj6rni a szempon-
tokat. Alapvet6 a szerviz 6s a betanit6s
k6rd6se. Emellett a mai piaci viszonyok
mellett fontos, hogy az egyedi gy6rt6s-
nak ne szabjon korl6tokat (5D-s g6pek),
hiszen a divat 6s ajogszabAlyi krirnyezet
is folyamatosan v6ltozik. Es besz6lni kell
m6g a hat6konys6gr6l, ami gyors 6s gaz-
das6gos gy6rt6st eredm6nyez. Mint p6l-
d6ul az rigynevezett ,,splitting" technika,
melynek sor6n ugyanazt a profilt tdbb
szersz6m egyiittes risszehangolt miikii-
d6se alakitja ki. El6nye, hogy ugyanazzal
a szerszimgarnitirr6val szdmos kiil6n-
biiz6 profilt lehet kialakitani.

Fontos felismerni azt, hogy a sikeres
ry5rt6si folyamat csak egym6st krivet6
helyes l6p6sekkel 6rhet6 el, az ablak ter-
vez6s6t6l a csomagol6s6ig 6s sz6llit6s6ig
bez6r6lag. AWoodissimo ezen a teriileten
szakosodott elemz6sre 6s szakmai tan6cs-
ad6sra.

(Osszefoglal6 Luc Van Gucht - a Wor-
king Process srl 6rt6kesit6si vezet6j6nek
el6ad6s6b6l.)

5D az
ablakgyflrlflsban
Kezdetben feleslegesnek v6lt6k az 5-tenge-
Iyes technika alkalmazSsit az ablakryir-
t6sban, m6ra azonban bebizonyosodott,
hogy magasabb min6s6g, naryobb sebes-
s6g el6r6se lehets6ges, 6s olyan miiveletek is
elv6gezhet6k, amelyek a haryom6nyos tech-
nol6gi6kkal nem. A g6pek 6s a szersz6mok
fejleszt6se parhuzamosan zajlott, 6s manap-
sig m6r sz6mos he$en alkalmazz6k. N6mi-
k6pp m6s szersz6mozotts6got ig6nyel, mint
a haryom6nyos technol6gi6k. Az 5D-tech-
nika p6ld6ul lehet6s6get ad a dtintiitt ten-
gelyi szerszimmal v6gzett forg6csol6sra,
ami a megvSltozott forg6csol6si szrig miatt
l6nyegesen finomabb feliiletet eredm6nyez.
De szint6n ez a technol6gia ad lehet6s6get a
ferde szersz6mmal tiirt6n6 el6mar6sra. Ezt
kiivet6en m6r csak sarkokat kell kimarni
a profiloz6 szersz6mnak. A pontoss6gban
naS/ szerepetkapnak a zsugorkrit6ses befo-
g6sok, mig az 6ltart6ss6g fokoz6s6ra klikjn-
b<iz6 bevonatokkal l6tj6k el az 6leket.

(Osszefoglalo Pdloczy Bertalan - a Leitz
mtiszaki tan6csad6j6nak el6ad6s6b6l.)
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El6n kii I6s az 6pit6-parban

69 csakjriliusi adatokat isme-
riink, de tgy n6zki, 6szlelhet6
erykis nriveked6s az 6pit6ipar-

"&kefe'er# fa*tus*fr exx *&fsftpfccrei

ban. Jriliusban az 6pit6ipar t7,g%'kalvolt
magasabb az eg' 6wel kor6bbin6l. Az
is biztat6 jel, hog' az 6v els6 h6t h6nap-
j6ban a termel6s zt,Bo/o-kalb6viilt zor3
azonos id6szak6hoz m6rten. Mindk6t
6pitm6nyf6csoport termel6se meghaladta
az egy 6wel kor6bbit: az 6piiletek 6pit6se
9,6, az egy6b 6pitm6nyek6, z4,g%-kal. Az
eg'ik vezet6 mag'arorsz6Lgi bank veze-
t6elemz6je szerint azonban az 6pit6ipart
els6sorban az 6llami beruh6z6sok h&zzil<.
Az 6piiletek 6pit6s6nek fellendiil6s6t a
mag6nberuhilzilsok, illetve a lakossdgi hi-
telfelv6tel segithetn6, de ezen a teriileten
6rdemi 6ttcir6s nem ldthat6.

Az dsszesitett adatok alapjan azonban
jarul6s tapasztalhat6 a lakas6pit6si szektor-
ban is, legal6bbis bizonyos r6gi6kban.2or4
els6 f6lev6ben Sz6S fj lakas 6piilt, zzo/o-kal
tcibb mint ery 6wel kor6bban. A kiadott
lakas6pit6si enged6lyeksz6rna 4oo9 volt, ez
r8%-os nriveked6st jelent a zog. januar-

jfniusi adatol*roz k6pest. Az 6v els6 hat h6-
napjdban kiadott rij lakas6pit6si enged6lyek
szitma z3%-ka1. meghaladta a haszn5latba
vettlakasok6t.

Az 6pit6ipar alakulisa szorosan iisszefiigg
a hazai ablakpiaccal is, hiszen az ablakaz
6piilet szerves eg's6ge. Ahogran Moln6r P6-
ter, az OAISZ elnrike a Sopronban megren-
dezett,Ablakom a jrivdm" cimii rendezv6ny
megnyit6j an megfogalmazta :

,, Az ablak 6piiletszerkezeti fogalom, amit
az6t tal6ltak ki 6sein\ hory lakhelyeikbe a
f6nybejusson, a leveg6 be- 6s ki6ramoljon,
igr a lak6teret 6lhet6v6 tegre, az 6letmin6-
s6getjavitsa. Ezek a kezdeti l6p6sekvezettek
oda, hory ablakaink eljutottak a mai formS-
jukhoz."

Az ablaliszerkezetek fejl6d6se azonban
az ut6bbi id6ben egne gyorsul, els6sorban
a jogszab6lyi el6ir6sok szigorod6sa miatt.
Teh6t az 6pit6si piaccal ,,sodr6dva" a faab-
lak$/art6knak m6g a technikai param6terek
javitas6nak neh6zs6geivel is meg kell ktiz-
deniiik. Ez ut6bbir6l a 14. oldalon tal6lhat6
cikktinkben olvashatnak.

Epil6si enged6lyek, lakisepit6sek Magyarorszdgon (2014. l. f6t6v)
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