Jó termékból
Az

ÉpíTOiPARI

is lehet selejt

KIVITELEZÉS SOK ESETBEN

EREDMÉNYEZ

FURCSASÁGOKAT,

MELYEKBEN A SZAKÉRTO SZEM A SZERELOK,
BEÉpíTOK TUDÁSÁNAK HIÁNYOSSÁGAIT,
VAGY TÉVEDÉSEIT FEDEZI FEL.

tanított

munkást

kénytelen

foglalkoztatni,

emiatt csorbát

szenved a szakmai odafigyelés.
A legfeltunobb hiba : a vízveto méretpontatlansága - egy
ütközo beállítási pontatlanságára,

a gyakori használat miatti
elállítódásra vezetheto vissza. Feltételezhetoesetleg az is, hogy
a méret leszabását ceruzarajz után (szemre) végezték el, és az
ellenorzo mérés elmaradt.
Az összeszerelo munkások

hanyagság át jelzi, hogy meg

sem próbálták tömíto anyaggal, a végzáró alkatrész ráfesZÍtésével a tok és a végzáró közötti, vagy a fémalkatrész és a
muanyag közötti rést eltüntetni. Annak ellenére sem, hogy
a felhasznált alkatrészek ismertetoje szerint az illesztést a
vízzáróság elérése érdekében tartósan rugalmas tömítoanyaggal kell rögzíteni és tömíteni. Ennek nyomát sem látni
a képen.
A gyártás technológia egyik lépésénekkihagyását mutatja nevezetesena felület festésrevaló elokészítését- a csiszolás elmaradása, mely látható, és kézzel is érezheto érdességben
nyilvánul meg a kész felületen.
A felületkezeloa szóráshoz túlzottan felhígította a lazúrt,
vagy a színezett anyag megfolyásától tartva takarékoskodott
a felhordott lazúrmennyiséggel. Ennek eredménye a matt,
kissé érdes kész felület.

Beázik, hamarabb
Az építtetok általában megbíznak a szakemberek tudásában,
precizitásában, s az esetek többségében a kivitelezok rá is szolgálnak erre. Elofordul azonban, hogy már csak a beruházás
befejezésekor derülnek ki a hibák, hiányosságok, melyek sok
bosszúságot okoznak. Ilyen szakszerutlen munkát fedezhetünk fel az írásunkhoz mellékelt fotón, melyen egy ablaktok
alsó sarka és az abban található alumínium vízzáró profil és
annak végzáró eleme látható. A szerkezeti megmunkálás és a
felhasznált

alkatrészek

arra utalnak,

hogy egy korszeru,

új

károsodik

Áz alumínium VÍzveto és a végén lévo végzáró közötti hézag
miatt az ablak a legkisebb széllel együtt érkezo esotol beázik.
Az érdesség miatt a nyílászáró felületére hamarabb rakódik
szennyezodés. A nem kello vastagságú felületkezelo anyag
nem védi eléggéa faanyagot a nap tiV sugaraitól. Ennek eredményeképpen hamarabb kell a felületet felújítani, vagy jobban károsodik az ablak alapanyaga. Mindezek együttesen elégedetlenségetváltanak ki a termékkel kapcsolatban, közvetve
pedig nagy mértékben csökkentik tartósságát.

nyílászáróról van szó, ám közelrol szemlélve a laikusnak is
feltunik a muanyag alkatrész illeszkedésének pontatlansága.
Ez leginkább a sarokban, illetve a csatlakozási hézagnál tunik
fel, ferdesége miatt. Eredeti funkcióját a tömíto alkatrész nem

Mi a megoldás?

látja el.
A felületkezelés alatt a faanyag felülete érdes, a lazúr matt

Ezen az ablakon mindössze két percnyi munkával, a VÍzveto

fényébol a szakérto szem látja, hogy a felvitt
ség kevesebb, mint a gyártó ajánlása.

anyagmennyi-

Milyen hibát vétettek a kivitelezó'K.?
A vállalkozónál tartott bejárás azt mutatta,
nos igyekezett

mindent

megtenni

hogya

kiszerelésével, és sziloplaszttal történo tömítéssel meg Iehetett
oldani a vízzárási problémát.
A felhasznált anyagokból, korszeru alkatrészekbol el lehet
készíteni a jó minoségu, magas muszaki paraméterekkel rendelkezo fa ablakot. Fontos azonban betartani, betartatni a
gyártási technológiát, és az anyagok, alkatrészek felhasználási útmutatóiban foglaltakat.

tulajdo-
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annak érdekében, hogya

megrendeloket a legkorszerubb nyílás záró kkal szolgálhassa
ki. Korszeru muhelyt épített, megvásárolta a nagy értéku gé-

Épftésügyi

Az asztalos üzemben azonban a munka megszervezésére, a

Minoségellenorzo

.

ellenorzésére már nem maradt elég energiája. A
szerszámok élezése, a gépek karbantartása csak tuzoltó jelleg-

gel történik. A termékek gyártásához egyre több segéd- és be-

Innovációs

Papp

I végrehajtás
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peket és szerszámokat, sZÍnes ismertetoket készített, és bemutatóteremben várja az érdeklodoket.
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