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ajtó–ablak mellékletszerszám

Az Európai Unióban már évek 
óta tapasztalható a hőtechnikai 
paraméterek elvárásainak a 
szigorodása. Ehhez igazodik 
a Leitz fejlesztési iránya, és a 
szigorodó elvárásokhoz is kí-
nálnak korszerű szerszámrend-
szert, mellyel gazdaságosan 
legyártható a kívánt paramé-
tereket teljesítő nyílászáró. 
Legyen szó különböző nyitási 
módú ablakról, erkélyajtóról, 
vagy éppen bejárati ajtóról. 
A már említett szigorodó hő-
szigetelési képesség miatt a 
68 mm-es szerkezetekről nap-
jainkra a hangsúly áttevődött 
a 78 mm-es keresztmetszetre, 
sőt egyre jobban terjed el a 
90 mm-es, illetve a passzívhá-
zak számára is megfelelő 106 
mm-es faszerkezetű nyílászáró. 
Sőt az előrejelzések szerint 
2018-ra az uralmat már a 90-
es szerkezetek veszik át. Ennek 
oka elsősorban a nagyobb 
hőszigetelési tulajdonsággal 
bíró üvegszerkezetek megvas-
tagodásával magyarázható. A 
78-as Climatrend már alkalmas 
a 40 mm-es üvegfalc kialakítá-

Ablakot csak időtállót!

A Leitz az elmúlt években folyamatos fejlesztéseket végzett a korszerű, a jövőbeli követel-
ményeknek is megfelelő nyílászáró szerkezetek kifejlesztésére. A kutatások eredménye-
ként született meg a Climatrend-rendszer, mely nemcsak a megrendelők esztétikai igénye-
it elégíti ki, hanem megfelelő hőszigetelő képességgel és nem utolsósorban gazdaságos 
gyártástechnológiával is bír.

sára, de ugyanez a 90-esnél 
már akár 52 mm is lehet. A 78-
as szerkezet 32 mm-es szélzó-
nával rendelkezik és alkalmas 
megerősített vasalatrendszerek 
(13,5 mm-es vasalatközép) 
befogadására. Mindez ösz-
szességében egy masszívabb 
szerkezetű nyílászárót ered-
ményez. Igaz, ugyan létezik 
68 mm-es alu.-fa szerkezetű 
nyílászáró, amely teljesíteni 
tudja az elvárásokat, ezek ára 
lényegesen magasabb, mintha 
a fríz keresztmetszetet növeljük. 
Továbbá az említett nagyobb 
üvegfalc, illetve vasalatközép 
kialakítására statikai kompro-
misszumokat kell kötnünk. 
A korszerű nyílászáró szerke-
zetek gyártását könnyíti meg 
a Leitz PlugTec sarokkötése, 
mely ötvözi a hagyományos 
csapréses és köldökcsapos 
sarokkötések előnyeit. A csap-
réses kötés nagy szilárdságot 
biztosít, azonban a rugalmas és 
nagy kapacitású gyártást egy-
aránt lehetővé tevő CNC-meg-
munkálási technológiában nem 
igazán terjedt el a nagy szer-

számátmérő igénye miatt, ezért 
inkább itt a köldökcsapos meg-
oldást részesítették előnyben. A 
gyártás szempontjából viszont 
ennél is problémák merültek fel 
a kapacitás kihasználtságában. 
A megfelelő kötésszilárdságot 
biztosító nagyszámú tiplifuratok 
kialakítása sok időt felemésztő 
megmunkálási feladat, és a 
köldökcsapok behelyezése is 
külön berendezést kívánt, ha 
a gyártás szinkronitását fenn 
kívántuk tartani. 

A PlugTec sarokkötésnél az 
alkatrészre a fríz anyagából 
munkálnak meg lekerekített élű 
csapokat és ahhoz pontosan il-
leszkedő réseket. A megmunká-
lás két részre tagolható. Először 
a csapozómaróval kialakítjuk a 
kívánt alkatrész konter illeszté-
seket, majd második lépésként 
egy ujjmaróval megmunkáljuk a 
PlugTec kötési rendszer csapját 
és fészkét. 
A kisebb átmérőjű csapozó ma-
róval és a mindössze 12 mm-es 
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szerszám

marószerszámmal megmunkált 
PlugTec kötési rendszerrel je-
lentős megmunkálási költséget 
spórolhatunk meg. A kisebb 
átmérőjű szerszám egyszerűbb 
szerszámbefogást igényel, 
emellett a forgácsolási energia 
is kisebb.
A csapok elhelyezkedése és 
keresztmetszete azonban egye-
di, ötvözi a köldökcsap és a 
csapréses kialakítás nyújtotta 
előnyöket. A PlugTec sarokkö-
tés rendkívüli stabilitását az 
egymásra merőleges elren-
dezésű csapok adják, ezért a 
megfelelő helyre pozícionált 
sarokkötési csaprések válto-
zatos felhasználást tesznek 
lehetővé. Legyen szó anyagát 
tekintve: fa, illetve alu.-fa ablak 

szerkezetről, vagy nyitási mód 
szerint bukó, nyíló, vagy akár 
ezek együttes kombinációjáról. 
Még a különlegesen elhelyezett 
falcolások kiállítására is kínál 
megoldást ez a forradalmian 
új sarokkötési megoldás. A 
hagyományos csapréses csa-
pozással összehasonlítva az 
egymáshoz képest merőlege-
sen kialakított csapok nemcsak 
a kötési szilárdságot növelik, 
hanem elrendezésükkel az 
adott ablakprofilhoz is jobban 
illeszthetők úgy, hogy a külön-
böző aljazások sem gyengítik a 
szerkezet stabilitását.
A PlugTec lehetővé teszi a 
gyártás hatékonyságának nö-
velését is. Nincs szükség kü-
lön kötőelemek beszerzésére, 

beépítésére. Nem kell hosszú 
és rövid tipliket használni, az 
alkatrészeket plusz furatozni. 
Mindezzel időt takarítva meg a 
gyártási folyamat során. A ha-
gyományos átmenő csapréses 
sarokkötésnél is nagyobb szi-
lárdságot biztosító PlugTec-kel 
még alapanyag-takarékosság 
is elérhető. Egy átlagos mére-
tű nyílászárónál ez akár 30 
centiméteres frízmegtakarítást 
is jelenthet a hosszú csapos 
szerkezethez képest. 
A CNC-gépekkel végezhető 
korszerű sarokkötési megoldás 
megmunkálást elősegíti, ha 
a szerszámhüvelyket chip-es 
megoldással használjuk. A 
rendszer nagy előnye, hogy 
a szerszámot elláthatjuk egy 
olyan azonosítóval, amely tar-
talmazza a szerszám CNC-gé-
pen használatos paramétereit. 
Ezt a szerszámtárba bárhova 
behelyezhetjük, a megmunkáló-
gép képes azt beazonosítani, 
és a szerszámhüvelyben tárolt 
paramétereknek megfelelően 
használni. Ezzel elkerülhe -
tő a sokszor időigényes és 
bonyolult szerszámtárhely-
nyilvántartások vezetése, vagy 
a gép újra szerszámozásakor 
a hosszadalmas beállítási fo-
lyamata. 
A Climatrend szerszámrendszer
változatos felhasználást tesz
lehetővé, többek között hasz-
nálható az alu.-fa szerkezetek 

megmunkálására is. A különbö-
ző nyitási mód kialakítása sem 
jelent problémát. Sőt a kismé-
retű ablakoknál is könnyedén 
buktatható a szárny, nyitáskor 
nem súrolja a tok felső részét. 
A felületkezelési problémák 
kiküszöbölésére is tettek lépé-
seket a Leitz fejlesztő mérnökei. 
A jelenlegi design elvárások 
a letisztult vonalú, határozott 
éllel rendelkező nyílászárókat 
helyezik előtérbe. A kis rádiu-
szos éllekerekítések azonban 
felületkezelési problémákat 
vetnek fel. A sarkos élen nem 
tapad meg a felületkezelő 
anyag, így annak tartóssága 
jelentősen lecsökken. Korábban 
a Climatrend nyílászárók éppen 
ezért nagyobb éllekerekítéssel 
rendelkeztek. Azonban a vásár-
lói igények előtt meghajolva, 
de a felületkezelés tartósságát 
is szem előtt tartva egy olyan 
köztes megoldás született, mely 
mindkét félnek megfelelő. A 
kisebb lekerekítési sugár már 
határozott élkialakítást mutat a 
vásárlók részére, azonban ez a 
méret még megfelelő az ideális 
felületkezelés elvégzésére is.
Forrás: Kala Tibor, Leitz Hungá-
ria Szerszám Kft.
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