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MGrendezvény

hőszivattyús fűtési rendszerek 
energetikai optimalizálásával. 
Fókuszáló napkollektort építet-
tünk, amely képes magas hő-
mérsékletű közeget előállítani, 
mivel a kollektort olajjal hűtjük.  
A kísérleti magas hőmérsékletű 
hőtároló tömböt jelenleg nap-
elemmel megtermelt árammal 
fűtjük fel. Elvégeztük a magas 
hőmérsékletű tömb hőtechnikai 
és energet ikai e lemzését. 
Lignocellulóz alapú napener-
gia-hasznosító rendszer fejlesz-
tése a TÁMOP-pályázatnak 
köszönhetően egy új kutatási te-
rület a Simonyi Károly karon. A 
faanyag ökológiai lábnyoma a 
többi építőanyaghoz viszonyít-
va lényegesen kisebb. Ezért fog-
lalkoztunk a fa és faalapú anya-
gok modifikációjával. Építészeti, 
épületszerkezeti megoldások 
jelentősen meghatározzák egy 
épület energiahatékonyságát. 

Európai Szociális
Alap

Éppen ezért egy könnyűszerke-
zetes építési katalógus előkészí-
tése történt meg, amely magas 
színvonalú, egységesített meg-
oldásokat kínál különböző hő-
szigetelésű épületek szerkezeti 
megoldásaira nézve. Kiemelten 
foglalkoztunk a nyílászárók 
energetikájával és élettartam-

elemzésével. Különleges és 
jövőbe mutató eredmény a 
kéregalapú hőszigetelő tábla. 
A jelenleg hulladéknak számító 
anyagból értékes, természetba-
rát építőanyag válhat.
„A kutatás a Környezettuda-
tos energia hatékony épület 
című TÁMOP-4.2.2.A-11/1/

KONV-2012-0068 azonosítójú 
pályázat keretében az Európai 
Unió támogatásával és az Euró-
pai Szociális Alap társfinanszíro-
zásával valósult meg.”

Mohácsiné Ronyecz 
Ildikó

Mohácsi Kristóf

A faépítészetben és az ácsipar-
ban a marási műveleteknél nem 
ritka jelenség a faanyag kisza-
kadása. A bosszantó jelenség 
kiküszöbölésére fejlesztet te 
ki a Leitz az új HeliCut maró-
fejét, mely nagy keresztmet-
szetek megmunkálásakor is a 
bútorgyártásnál elvárt felületi 
minőséget garantál. Legyen 
szó kereszt- vagy hosszirányú 
marásról, a felület minden eset-
ben kifogástalan, nincs szükség 
utómunkákra, így az alkatrész 
közvetlen felületkezelhető.
A szerszám kifejlesztésénél 
figyelembe vet ték a vezető 
faiparigép-gyártók és a fel -
használók tapasztalatait egy-

Prémium minőségű faépítészeti 
marószerszám

aránt. Az eredmény felülmúlta 
a várakozásukat. A szokásos 
maráskép nem szakadozott, és 
más szokásos marási hibák sem 
mutatkoznak.
A HeliCut további előnye a 
gazdaság használatában rejlik. 
A négy vágóéllel rendelkező 
karbidlapkák éltompulás ese-
tén könnyedén átfordíthatók, 
végleges elhasználódásukkor 
utánrendelhetők. A HeliCut 
szerszám további előnye a 
gazdaságosságon túl az, hogy 
számos megmunkálógépen 
használható. A szerszámtest 
ellenálló, nagy szilárdságú 
ötvözetből készül, ennek elle-
nére meglepően könnyű. A kis 

súly precízebb ki -
egyensúlyozhatósá-
got, biztosabb futást 
és kisebb terhelést 
jelent a szerszám-
tengelyek csapágya-
zására. 
A marószerszám 
változatos méretben 
kapható, választható 
85–400 mm-es szer-
számátmérőben és 
18–120 mm-es szer-
számvastagságban egyaránt. 
Sőt 85–140 mm-es átmérőjű 
másolómaró fejek is készülnek 
belőlük, így a HeliCut marószer-
számok számos faipari technoló-
giába könnyedén beilleszthetők.
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