
Arról sem feledkezhetnek meg, hogy 
tavasz végén a cukorjuharokból finom 
szirup csapolható. De vajon elképzelhe-
tő-e a hegedűk és más vonós hangszerek 
gyártása juharfa nélkül? A mezei juhar 
az egyik legelterjedtebb juharfaj, mégis 
kevésbé ismerjük. Az alábbiakban is-
mertetjük a sajátosságait, és magunktól 
rádöbbenünk e fafaj fontosságára!

ELTERJEDÉSE

A 150 juharfaj Japántól Anglián át 
Észak-Amerikáig, az egész északi fél-
tekét elfoglalja. Hazánkban 4 őshonos 
faj (mezei, hegyi, korai és tatár juhar) 
és két észak-amerikai meghonosított 
faj, a zöld juhar és az ezüst juhar fordul 
elő. Az együttes területük 9000 ha-ra 
becsülhető. Általában elegy fafajként 

Mezei juhar (Acer campestre L.)

Vizsgáljuk meg az Év fája 2014 
fontosabb tulajdonságait!

jelentkeznek, ezért nehéz megbecsülni a 
pontos térfoglalást. Hazánkban a hegyi 
juhar mellett a leggyakoribb a mezei 
juhar. Úgy 3000–4000 ha területet fog-

lalhat el. Miért is nehéz megbecsülni a 
térfoglalását? Ennek két fő oka van: az 
egyik az elegyes telepítés, amikor nehéz 
megbecsülni a pontos részarányt. A 
másik ok a megjelenési forma. A mezei 
juharok egy része bokor formájában 
helyezkedik el. Ez a fafaj kiválóan sar-
jad gyökérről és tuskóról egyaránt. Így 
néha sűrű, bokros aljnövényzetet alkot 
egy-egy idősebb tölgyesben. A fakiter-
melés során max. 1–2% arányban fordul 
elő rönkválaszték. Gyakorlatilag csak 
tűzifaként hasznosítják.

Szakszerű erdőneveléssel a mezei 
juhar 15–20 m magasra is megnő, de 
olyan egyenes, hengeres törzset mint 
a hegyi és a korai juharok, ritkábban 
fejleszt. Megfelelő időben elvégzett 
tisztítással, gyérítéssel és ágnyeséssel 
azonban rönk minőségű választék is 
nyerhető belőle. 

A Faanyagtudományi Intézet anató-
miai, fizikai és mechanikai laboratóri-
umaiban a következő vizsgálatokat, 
megfigyeléseket tettük:

A szakmai kuratórium és az Országos Erdészeti Egyesület 2014. évben a mezei juhart 
választotta az év fájának. Minek köszönhető a választás? A juharoknak mintegy 150 faja 
ismert az északi féltekén. A japánok az ősszel piros, bordó, sárga színeket öltő gyönyörű 
fákat „szent faként” tisztelik. A kanadaiak még a zászlójukat is juharlevéllel díszítik.



Makroszkópos (terepi) megfigye-
lések, mintavétel. 

Együttműködve a Tanulmányi Erdő-
gazdaság Zrt.-vel, az anatómiai és fafizi-
kai vizsgálatokhoz a szárhalmi erdőből 
biztosítottunk 3 db 1,2 m hosszú, 20–25 
cm átmérőjű hengeres fát. A mintavétel 
során megfigyeltük az élőfa jellemzőit. 
Érdekes tulajdonsága a mezei juharnak, 
hogy gyakran szétágazó, cserje formában 
jelentkezik. Ez elsősorban kiváló sarjadzó 
képességével függ össze. Tuskó- és gyö-
kérsarjak formájában még az értékesebb 
fafajok csemetéinek a növekedését is 
gátolja. Az ilyen bokor formájú mezei 
juharnak az ágai, hajtásai általában erősen 
paralécesek. Kérge vastag, világosbarna, 
sekély hosszrepedésekkel. Időskorban 
cserepesedik. Kézzel is lemorzsolható. 

A fatest szabad szemmel történő 
elemzésekor azt tapasztaljuk, hogy söté-
tebb színű a gyakorlatban ipari célokra 
felhasznált hegyi és korai juharoknál. 
Különösen a vöröses színárnyalat és a 
sötétebb bélfoltok a jellemzők rá. A rost-
jai igen gyakran hullámosak, fodrosak. 
A gyökérfő közelében feltűnően szép, 
dekoratív rajzolatú faanyag nyerhető. 

Anatómiai megfigyelések. 
A fénymikroszkópos vizsgálatokhoz 

sugár-, húr- és keresztirányú metszete-
ket készítettek a kollégák. A pásztázó 
elektronmikroszkópos felvételek Bariska 
Mihály professzor segítségével készültek. 

Fafizikai vizsgálatok. 
A 3 db törzsszakaszból szabványosan 

vizsgáltuk az abszolút száraz sűrűséget, 
a dagadási jellemzőket, a statikus nyomó-
szilárdságot, a statikus hajlítószilárdsá-
got, az ütő-törő munkát, a keménységet 
(bütü- és oldalirány). 

EREDMÉNYEK
A fatest anatómiai szerkezete
Szórt likacsú fa, a korai és a kései 
pásztában az edények száma és mérete 
megegyezik. A korai juhartól a húrmet-
szeten nehéz megkülönböztetni, de talán 
itt több a bélsugár, a juharok között a 
legkeskenyebbek, 1–4 sejtnyi szélesek. 
A bélsugarak között az edények és a 
rostok erősen kanyarognak. A fában lévő 
tracheidák nagysága és alakja a rostokra 
emlékeztet, faluk spirálisan vastagodott. 
A faparenchimák fala vékony. 

Fizikai tulajdonságok jellemzői
Vizsgálataink alapján a fontosabb sűrű-
ség- és dagadásjellemzők a következők:
– sűrűség (kg/m3): abszolút szárazon 

(minimum-átlag-maximum) 630–650–
670

– sűrűség (kg/m3): légszárazon 680–
700–720

A sűrűséggel kapcsolatban fontos 
megjegyeznünk, hogy az őshonos juhar-
fajok közül a mezei juhar rendelkezik a 
legsűrűbb, legnehezebb faanyaggal. A 
faiparban elterjedten felhasznált hegyi 
juhar átlagos abszolút száraz sűrűsége 
590 kg/m3, tehát lényegesen kisebb a 
mezei juharénál. 

A vizsgálatok során a dagadási értékek 
mellett meghatároztuk a húr-, sugár- és 
rostirányú zsugorodási értékeket is. Ezek 
jellemzői a következők voltak:
húrirányú dagadás (%): 10,52
húrirányú zsugorodás (%): 10,41
sugárirányú dagadás (%): 5,85
sugárirányú zsugorodás (%): 5,53
rostirányú dagadás (%) 0,50
rostirányú zsugorodás (%): 0,49
a faanyag térfogati 
dagadása (%) 17,58

a faanyag térfogati 
zsugorodása (%): 14,95

Ismert vélemény, hogy a hegyi juharnak 
igen nagy a zsugorodási anizotrópiája 
(2,66), tehát a fűrészáru hajlamos a ve-
temedésre. Ezzel szemben a mezei juhar 
esetében a húr- és sugárirányú hányados 
(anizotrópia) 1,88. Tehát a mezei juhar 
alaktartóssága lényegesen jobb a hegyi 
juharénál. Az abszolút száraz sűrűség 
alapján meghatároztuk a pórustérfogatot 
(%) p=1-0,653×ρ0=1-0,653×0,65=0,58. 
A fizikai tulajdonságokkal kapcsolatban 
megemlítjük még, hogy az abszolút száraz 
juharfa fűtőértéke 16 224 kJ/kg.

Összefoglalva a fizikai tulajdonságok 
vizsgálatát megállapíthatjuk, hogy a 
mezei juhar a juharok közül a legsűrűbb, 
leginkább alaktartó fafajnak tekinthető.

Mechanikai tulajdonságok

Tulajdonság Mért
átlagérték

Statikus nyomószilárdság 
[MPa]

55,87

Statikus hajlítószilárdság 
[MPa]

112,75

Statikus hajlító-rugalmassági 
modulus [MPa]

10 214

Az ütő-hajlítószilárdság [J/
cm2]

7,76

Bütükeménység (Brinell) 
[MPa]

44,69

Oldalkeménység (Brinell) 
[MPa]

23,14

A statikus szilárdsági és rugalmassági 
jellemzők vizsgálata szintén azt 



igazolta, hogy a hazai juharok közül a mezei juhar 
rendelkezik a legelőnyösebb tulajdonságokkal. Korábbi 
vizsgálataink szerint (Molnár, Bariska 2006) a hegyi juhar 
átlagos nyomószilárdsága 49 MPa, a hajlítószilárdsága 95 
MPa, a hajlító-rugalmassági modulus pedig 9400 MPa volt. 
Tehát határozottan meghaladják a mezei juhar értékei a 
hegyi juharét.

Az ütő-hajlító szilárdság a faanyag szívósságát jellemzi, 
különösen a diófélék és a fehér akác. A juharok közepesen szívó-
sak, kevésbé alkalmasak pl. szerszámnyélnek. A szakirodalmi 
adatokkal (Molnár, Bariska 2006) való egyeztetés ez esetben 
is azt mutatja, hogy a mezei juhar előnyösebb tulajdonságú 
a hegyi juharnál, mivel az utóbbi átlagos értéke 6,5 J/cm2.

A juharok esetében fontos feladat a keménység meghatá-
rozása, mivel a parketták minőségét e jellemző jelentősen 
befolyásolja. A szakirodalmi adatokkal való összehasonlítás 
(Molnár S., Bariska M. Budapest, 2006) ez esetben azt iga-
zolta, hogy a hegyi juhar keménysége előnyösebb: átlagos 
bütükeménység 62, átlagos oldalkeménység 27. Ez az egyetlen 
mutató, amely kedvezőbb a hegyi juharnál a mezei juharhoz 
viszonyítva. 

A MEZEI JUHAR TARTÓSSÁGA, FAHIBÁI

A többi juharfajhoz hasonlóan a színes geszt nélküli mezei 
juhart számos gomba- és rovarfaj támadhatja meg. A kiter-
melt mezei juhar könnyen fülled, ezért az ipari feldolgozásnál 
ügyelni kell a hézaglécezésre és a faanyag gyors feldolgozására.

A fahibák közül a mezei juharnál gyakori a csavarodott növés, 
a görbeség, a göcsösség, az álgesztesedés és a bélkorhadás. 
Sajnálatos dolog, hogy nem fordítunk figyelmet arra, hogy a 
mezei juhar tuskó része, gyökérfője nagyon esztétikus, hullámos 
rajzolattal rendelkezik. A szép rajzolatot előnyösen lehetne 
megjeleníteni a különböző belsőépítészeti megoldásokban.

A többi juharhoz hasonlóan a mezei juhar is a kevésbé tartós 
fafajok közé tartozik. Különösen nedvességi hatások esetén 
több gomba- és rovarfaj támadhatja meg (pl. pincegomba, 
könnyező házigomba, szijácsbogár stb.).

A MEZEI JUHAR FELHASZNÁLÁSA
A mezei juhar a gyengébb növekedési jellemzők miatt elsősorban 
tűzifaként hasznosul. Az erdei választékolás során sajnálatos, 
hogy rönkminőségű, egyenes, hengeres anyagot a mezei juhar 
esetében csak elvétve találunk. Fontos azonban megjegyeznünk, 
hogy az elvégzett vizsgálatok alapján eredményesen lehetne 
felhasználni e fafajt a belsőépítészetben, a parkettagyártásban 
és más ipari területeken is. Az előnyös esztétikai tulajdonságok 
alapján faragott és/vagy esztergált termékek is készíthetők 
lennének belőle. Javasoljuk a 0,8–1,2 m hosszú, hibamentes 
törzsszakaszok feldolgozását is. Az ilyen anyagokból parket-
ták, kisebb bútorok, hangszerek egyaránt készíthetők. A tő 
közelében az ilyen anyag nagyon gyakran dekoratív, hullámos, 
fodros rajzolattal rendelkezik. Dísztárgyak, művészi alkotások 
készíthetők belőle. 

Fotók: Bariska Mihály  
és Börcsök Zoltán

Börcsök Zoltán
Bak Miklós

Molnár Sándor

*A tanulmány a „TÁMOP-4.2.2-A-11/1/KONV-2012-0068 
Környezettudatos energia-hatékony épület” című pályázat 
keretében jött létre.
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A Henkel Magyarország Kft.-nél – mint ha-
zánk legnagyobb ragasztógyártójánál – évek 
óta folyamatosan arra törekszünk, hogy a 
felhasználókkal rendszeres szakmai kapcso-
latot tartsunk és vevőinket tájékoztassuk 
az időszerű szakmai kérdésekről. Ennek a 
kapcsolati rendszernek volt része az egész 
országot behálózó Faipari Mesterkurzus 
sorozat, a jelenleg is élő Ponal Klub prog-
ram és a teljes Henkel ragasztóválasztékot 
bemutató Pattex-autó program. A legtöbb 
felhasználó tisztában van a ragasztó 
„igényeivel”, mégis időről időre olyan 
reklamációkat kell kezelnünk, melyek 
a minőségi ragasztási feltételek be nem 
tartása miatt keletkeznek. A felhasználók-
tól érkező kérdések megválaszolásának 
érdekében az elmúlt években többször 
kértük fel a NYME Faipari Mérnöki Kará-
nak Faanyagtudományi Intézetét, hogy a 
ragasztóanyagainkat vizsgálja be, illetve 
laboratóriumi vizsgálatok segítségével pró-
báljunk választ adni néhány egyszerűnek 
tűnő, ám valójában bonyolult kérdésre.

A ragasztási film átlátszódása
A ragasztott szerkezetek esetében, a lát-
ható felületeknél esztétikai szempontból 
fontos ez a tényező. Általában a PVAc 
ragasztóanyagok színe kikeményedés 

A jó ragasztás  
a részletekben lakozik
Több mint 50 éve kerültek a diszperziós (PVAc) ragasztóanyagok a faiparba. Az egyszerű 
felhasználási technológia, a megfelelő kötésszilárdság, gyorsan kedveltté tette – köznyelv 
szerinti nevén – a fehérenyveket. A fejlesztések következményeként megjelentek a D3, D4 
vízállósági fokozatú termékek, valamint a vevőigényeknek megfelelve a különféle (pl. expressz, 
felületragasztó, vákuumfóliázó stb.) speciális ragasztók.

után tejfehéren átlátszó. A fény átbocsátó 
képességét elemezve megállapítható, 
hogy a különböző típusú ragasztóanya-
gok átlátszódása 90%-os érték körül 
mozog. Megjegyezni kívánjuk, hogy a 
felhasználóknak is lehetőségük van az 
ragasztási film átlátszóságának vizs-
gálatára. Egy üveglapra felhordott kb. 
1 mm-es ragasztóréteget száradás után 
kell megvizsgálni. A piszkosfehér-szürke 
szín legtöbb esetben töltőanyag jelen-
létére utal (csak az általános termékek 
vizsgálatánál alkalmazható).

A ragasztási film  
rugalmassága

Kevésbé fontosnak tartott tulajdonság, 
amely bizonyos esetekben (pl. székek 
ragasztása) kiemelkedő jelentőségű. A 
vizsgálatok arra irányultak, hogy a film-
réteg mekkora erővel áll ellen a húzásnak, 
illetve mekkora alakváltozások történnek. 
A rugalmasság területén nagymértékű – 
akár 2-szeres – eltérések is előfordultak. 
A rugalmasság nagymértékben függ az 
alapdiszperzió típusától, ezért feltétlenül 
szükségesnek tartjuk az előzetes ragasz-
tási kísérleteket.
Minimális filmképzési  

hőmérséklet
A ragasztás szempontjából meghatározó 
ennek ismerete. Ez alatti hőmérsékleten 
nincs filmképződés, a száradás eredménye 
ekkor laza, tapadás nélküli porszerűen 
leváló réteg (a mérési módszer alapján 
„fehéredési pont”-nak is nevezik). Ál-
talában a ragasztóanyagok fehéredési 
pontja +3 és + 6 °C közé esik. A rövid ideig 
(kb. 1 nap) fehéredési pont alá hűlt ragasz-
tó visszamelegítés után felhasználható, 
de a megfagyott termék visszamelegítés 
után sem használható! Kiemeljük, hogy 
a hibás ragasztás elkerülése érdekében a 
ragasztóanyagokat min. 24 órán keresztül 
kondicionálni kell, lehetőleg +15 °C feletti 
hőmérsékletre. 

A ragasztó színező hatása  
a ragasztott faanyagokra
A különböző ragasztási feladatok elvégzése 
során gyakori hibát jelent a ragasztóanya-
gok színének elváltozása, ami durva eszté-
tikai hibának minősülhet. A felhasználók 
gyakran a ragasztóanyag minőségét okolják 
emiatt, és a gyártócégek felé reklamációval 
élnek. Az esetek döntő többségében azon-
ban valamilyen nem megfelelő ragasztási 
körülmény áll a háttérben. A vizsgálatok 
kitértek a ragasztóanyag, a ragasztandó 
anyag, valamint a felhordóeszköz ragasz-
tásra gyakorolt hatásainak elemzésére is. 
A vizsgálatba bevont különböző fafajok 
felszínére felhúzott filmrétegek okozta 
elszíneződés kismértékű volt. Az egyes 
fafajok között eltérések mutatkoztak, a 
legszembetűnőbb változás a D3-as típusú 
ragasztóanyagokkal bevont magas extrak-
tanyag-tartalmú faanyagoknál (pl. akác, 
tölgy) következett be, míg a legkisebb a 
fenyőknél. A különböző anyagú felhor-
dóeszközök (pl. fa, műanyag, ecset, fém 
stb.) esetében elszíneződés 

Henkel ragasztógyár, Környe



csak a vas (fémtiszta és rozsdás felület) 
esetében következett be, az elszíneződés 
mértékében és intenzitásában azonban 
voltak különbségek.

Technológiai idők, a ragasz-
tás minőségének oszlopai!
A technológiai idők betartása elengedhe-
tetlen a megfelelő ragasztás biztosítása 
érdekében. A mindenki által ismert – és 
a termékismertetőkben is rögzített – 
technológiai előírásokat túlnyomórészt 
ismerjük, ám ezek betartását sokszor 
felülírjuk saját elvárásaink alapján. Éppen 
ezért vizsgáltuk a technológiaidők pontos 
értékeit az egyes ragasztóknál, melyeket a 
következőkben részletesen ismertetünk.

Nyitott idő
Fontos paraméter a munkánk során, mely 
nagymértékben függ a hőmérséklettől és a 
mindenkori páratartalomtól. Amennyiben 
az optimális idősávot túllépjük, akkor a 
ragasztás minősége csökken, vagy a kö-
tés nem jön létre. A termékek átlagosan 
8–12 perces nyitott időtartamig teljesítik 
a szabványban rögzített minimális szi-
lárdsági értéket. A nyitott időt növelve 
a ragasztó felülete megbőrösödik, már 
nem nedvesíti a másik felületet, amelynek 
következménye a szilárdság csökkenése 
vagy a nem elégséges ragasztás.

Présidő
A préselés nagyon precíz és pontos 
munkavégzést igényel a végtermék 
szempontjából, mivel a préselés során 
jönnek létre azok a fizikai és kémiai 
kötések, amelyek a későbbiekben meg-
határozzák a ragasztás minőségét. A 
hosszabb présidő nagyobb szilárdságot 
eredményez, a felhasználók számára 
azonban a minél rövidebb présidő az 
előnyös. A ragasztóanyagok többségénél 
már 20 perces présidővel biztosítható a 
kellő ragasztási szilárdság, viszont egyes 
típusoknál minimum 30 perc ajánlott. 
A szükséges és még elégséges présidő 

meghatározása sokszor alapvető feltétel 
egy ragasztóanyag kiválasztásánál.

Pihentetési idő
A ragasztott tárgyakat további megmunká-
lás előtt pihentetni kell. Közben a ragasztó-
anyag teljesen kikeményedik, a felvitelkor 
a fába jutott víz pedig elpárolog. A mérési 
eredmények egyértelműen bizonyították, 
hogy 3 óra után a szakítószilárdság a szab-
ványos érték (10 N/mm2) 60–70%-a, 6 óra 
után kb. 90%-a. A továbbmegmunkáláshoz 
szükséges szilárdsági értéket a ragasztás 
kb. 8 óra után éri el (présidővel együtt), 
azonban a végleges kötés (elsősorban a 
vízállóság) csak a ragasztás után 7 nappal 
alakul ki teljesen.

Ragasztófelhordás
Állandó viták kérdése, hogy szilárdsági 
szempontból az egy- vagy kétoldalas fel-
hordás biztosít jobb eredményt. Figyelembe 
kell venni, hogy a kétoldalas felhordás azt a 
„veszélyt” hordja magában, hogy fölösleges 
mennyiségű ragasztó kerülhet a felületre. 
Egyoldalas felhordás esetén pedig kiemelt 
figyelmet kell fordítani arra, hogy a felületek 
összeillesztésekor a ragasztóanyag még 
nedvesíteni tudja a másik felületet. A végső 
szilárdság tekintetében azt mondhatjuk, 
hogy a felhordási módok nincsenek hatással 
a minőségre, viszont a kétoldalas felhordás 
esetében a nyitott idő közel 1,5-szeresére 
növekedhet. A szakítószilárdsági vizsgála-
tok nem mutattak ki különbséget a kétféle 
felhordási mód között. A felhordási módszer 
kiválasztásakor alapvető jelentőséggel bír a 
ragasztandó anyagok nedvszívó képessége 
és az általunk elvárt nyitott idő nagysága.

Vizes alapú mártással  
történő felületkezelés hatása  
a ragasztási szilárdságra
A vizes alapú felületkezelő anyagok 
elterjedésével (pl. gombamentesítés, 
pácolás) az épületasztalos termékeknél 
elterjedt mód a mártással történő kezelés. 
A ragasztott mintatestek (fenyő, tölgy) 

ragasztás után 24 órán belül vízbe már-
tásra kerültek 1 percig. Az áztatás után 
a ragasztási szilárdság nagymértékben 
lecsökkent (a ragasztóréteg felpuhul), 
de egynapos pihentetés után az eredeti 
érték 80%-ára növekedett. Az is bizo-
nyítást nyert, hogy a D3-as vízállóságú 
ragasztó használatához képest a D4-es 
típusú ragasztók alkalmazása előnyösebb.

A különféle diszperziós ragasztóanya-
gok az említett tulajdonságoktól függően 
kisebb-nagyobb eltéréseket mutatnak 
egymáshoz viszonyítva. Az optimális 
ragasztóanyag kiválasztásához fontos 
figyelembe venni a technikai adatlapon 
szereplő paramétereket. Az elvárt kötés-
szilárdság eléréséhez a felhasználónak 
alkalmazkodnia kell a ragasztóanyag „el-
várásaihoz”. Ezek közül a legfontosabbak a 
faanyag nedvességtartalma, hőmérsékleti 
jellemzők, technológiai idők, ragasztandó 
(fa)anyag tulajdonságai. A pontos ra-
gasztástechnológiához hozzátartoznak a 
saját magunk által elvégzett kísérletek is. 
Amennyiben a felhasználás körülményei 
a megszokott értéktől eltérnek (téli-nyári 
időszak), a felhasználás paramétereit is 
változtatni kell.

A cikkben leírt megállapításokat a 
Henkel Magyarország Kft. által a NYME, 
Faipari Mérnöki Kar, Faanyagtudományi 
Intézetének átadott Ponal márkanevű 
ragasztóanyagok vizsgálati eredményei 
alapján közösen állítottuk össze.

A ragasztási feladatokhoz megfelelő 
termék kiválasztásához a Henkel cég 
szakemberei továbbra is állnak rendel-
kezésre.

Ecseri József
alkalmazástechnikai munkatárs

Henkel Magyarország Kft. 

Ábrahám József
intézeti munkatárs

Komán Szabolcs
adjunktus

NYME, Faipari Mérnöki Kar 
Faanyagtudományi Intézet



A trendek azt mutatják, hogy a jövő-
ben az építészetben használt fafajták 
felhasználási aránya változóban van. 
Egyre több lombos és egyre kevesebb 
tűlevelű kerül beépítésre. A tűlevelűeket 
összehasonlítva bizonyos lombos fajok-
kal, megállapíthatjuk, hogy utóbbiak 
általában ridegebben viselkednek a 
terhelés hatására, de helyesen használ-
va képesek lehetnek sokkal nagyobb 
erőket elviselni.

Ez kisebb keresztmetszetű szerkezeti 
elemek használatát teszi lehetővé, ami tel-
jesen új lehetőségeket teremt a faépítészet 
számára. Az utóbbi időben előtérbe került 
a bükk, tölgy, kőris, nyír, és a hazánkban 
igen jelentős akácfa is. A Loctite Purbond 
termékcsalád gyakorlatilag fafajspecifikus 
ragasztórendszerekkel áll rendelkezésre, 
amely biztosítja a terhelésnek megfelelő 
kötést az adott felületen. 

A termékbemutatók során, a hannoveri 
Lignán az újonnan fejlesztett ragasztó-ala-
pozók is szerepet kaptak, melyek speciális 
felhasználás esetén is lehetővé teszik a 
biztos kötést. Gyalulás után előkészítik a 
„megfelelő terepet” a kiváló Loctite HB S 
Purbond ragasztóanyag számára. A Loc-
tite PR 3105 Purbond alapozó a lombos 
fafajokhoz, a Loctite PR 7010 Purbond 
pedig a vörösfenyőhöz alkalmazandó. 
A Loctite HB S Purbond ragasztóanyag 

Fafajspecifikus ragasztóanyag-rendszer

A Henkel a ragasztó- és tömítőanyagok egyik vezető globális gyártója. A Loctite Purbond 
termékcsalád a nedvességre keményedő folyékony poliuretán ragasztó rendszereket jelöli a 
Henkel ipari ragasztóanyagai között. Ezek leginkább a faszerkezetgyártás során használatosak.

szabadalmaztatott és jóváhagyott egész 
Európában, nem tartalmaz szerves oldó-
szert és a faipar aktuális közellenségét: 
a formaldehidet sem. Homogén és erős 
kötést hoz létre, ami a legmagasabb mű-
szaki elvárásoknak is megfelel.  Loctite 
HB S Purbond-dal természetesen tűlevelű 
fajták is ragaszthatók, ez esetben az 
alapozás nem szükséges.

A Henkel standján a látogatók a legkü-
lönbözőbb ragasztott tartók mintái mellett 
videoalkalmazások és termékinformációs 
anyagok hadával találkozhattak, sőt le-
hetőség nyílt a termékfejlesztést végző 
szakemberektől közvetlenül kérdezni, 
felhasználási tanácsokat kérni, tapasz-

talatokat cserélni.

„LOCTITE” HELYETTESÍTI A 
„PURBOND” MÁRKANEVET
2011 áprilisában a Henkel 100 százalé-
kos tulajdonosa lett a svájci Purbond AG 
vállalatnak, mely a teherhordó faszer-
kezetekhez alkalmazható poliuretán 
ragasztóanyagok egyik vezető globális 
beszállítója. A Purbond márka eddig 
külön üzleti területként működött, és 
többek között a lakóépületekben, uszoda-
komplexumokban és sportcsarnokokban, 
valamint hidakban és szélerőművekben 
alkalmazható megoldásokkal bővítette a 
faszerkezetekhez használható termékek 
kínálatát. A Henkel a technológiának 
megfelelően 2014 végén az ipari ragasz-
tóanyagokat jelölő Loctite márkanév alá 
sorolta a vállalat termékeit, a Purbond 
nevet pedig az eddig is használatos el-
nevezések mellé illesztve tartották meg.

A termékek változatlan kémiai ösz-
szetételben maradtak, és valamennyi 
jóváhagyás a továbbiakban is érvényes, a 
műszaki és biztonságtechnikai adatlapok 
frissítése csak a névváltoztatás miatt 
történt. A Purbond név a Henkel Group 
bejegyzett védjegyeként él tovább.

Schlosser Mátyás



Gondoljunk csak arra, hogy a kosár-
labdapalánknál milyen dinamikus 
igénybevétel éri a padlót, ha egy 80 
kg tömegű sportoló 40–50 cm-re 
való felugrás után földet ér, vagy ha 
kézilabdánál több hasonló tömegű 
sportoló a hetes vonalánál hirtelen 
megállva, mozgási energiáját átadja 
a parkettának. 

Emiatt a mechanikai követelmények 
sokkal szigorúbbak mint az egyéb fel-
használási területekre kerülő parketták 
esetében. Ezek közül a legfontosabbak: 
a nyomószilárdság és a kopásállóság. 

Például, amíg lakószobában 0,15–0,75 
N/ mm2 a követelményérték, sportcsarnok 
esetében 2,0 – 5,0 N/mm2.  

Egyéb fontos követelmények:  
I rugalmasság és hajlékonyság 
I lépésbiztonság 
I csúszásmentesség 
I kedvező labdareflexió 
I alacsony zajszint 
I sík felület és 
I sérülésmentesség. 

Sportparketták minőségi és lerakási 
hibái miatt bekövetkezett balesetek

Az utóbbi években két alkalommal volt olyan jellegű szakértői munkám, ahol – sportcsar-
nokban – a nem megfelelő minőségű parketta sportbalesetet okozott. Tekintettel arra, hogy 
sportpályák esetében az igénybevétel sokkal nagyobb az átlagos igénybevételnél, a parketta 
anyagát nagy gondossággal kell kiválasztani. 

Az egyik vizsgálat esetében az alap-
vető problémát a – a szakmai gyakorlat 
hiányán kívül – gyenge minőségű, sok 
esetben selejtes parketta lerakása okozta. 
A fenyőfából készült vakpadlóra lerakott 
tölgy csaphornyos parketta 400 x 40 x 22 
mm, illetve 350 x 50 x 22 mm méretű volt. 

Sok helyen tapasztalható volt az 
elemek bütüirányú csatlakozásánál 
1,0–1,5 mm szélességű rés. Ez azonban 
nem száradási zsugorodás eredménye 
volt, mivel a tölgy esetében a húrirányú 
zsugorodási együttható 7,81, a rostirá-
nyú pedig 0,4, tehát, ha száradási zsu-
gorodás lett volna az oka az illesztési 
hiányosságnak, akkor az oldallapoknál 
sokkal nagyobb réseknek kellett volna 
keletkezni, vagyis egyértelműen lerakási 
hiba eredménye a pontatlan illesztés. 

Sok esetben a parkettaelemek oldal-
lapjainál is keletkeztek jelentős méretű 
rések. Ezek részben lerakási, részben 
pedig pontatlan keresztmetszeti meg-
munkálásból adódó hibák (1. fénykép). 

Találtam olyan parkettát, amely a 400 
mm-es hosszból 220 mm-en szorosan 
illeszkedett a mellette lévő parkettához, 

180 mm-es szakaszon nem illeszkedett, 
ami egyértelműen keresztmetszeti 
megmunkálás hiányosságára utal. Ezt 
a parkettát lerakó szakembernek észre 
kellett volna venni és nem lett volna 
szabad felhasználni. 

Jelentős számban fordult elő olyan 
parketta, amelyen a szinlap az egyik 
végén el volt gyalulva (2. fénykép). Több 
esetben az elgyalult szakasz hossza elérte 
a 70 mm-t és a cikloisívek hossza a 7–8 
mm-t, ami nagyon durva gyalulási hibát 
jelent, és nem lett volna szabad lerakni. 
A felsorolt hibák miatt a sportpadló nem 
felelt meg a sportpadlókra vonatkozó 
követelményeknek. (Pl. sík felület, lé-
pésbiztonság stb.) 

A legnagyobb problémát a ferde rost-
lefutás miatti élkiszakadás jelentette. 
(3. – 1. fénykép). Emiatt következett be 
a baleset is. Az eleső sportoló combját 
felhasította a parkettából kiszakadt 
éldarab. Egy másik esetben profi ké-
zilabdásoknak épített munkacsarnok 
parkettáját kellett vizsgálnom. Először 
a parketta lerakásakor, majd a súlyos 
baleset bekövetkezése után. 

 1. fénykép  2. fénykép



A parketta rétegrendje az alábbi volt: 
I 0,2 mm vastag polietilén fólia (pára-

záró) 
I 15 mm vastag habszivacs réteg 
I 9 mm vastag rétegelt lemez 
I 14 mm vastag csaphornyos készpar-

ketta 
I 4 mm vastag felső kopóréteg bükk, 

kőris, vagy hasonló 
I középső réteg 9 mm vastagságú fenyő 
I alsó réteg 1 mm vastag tömörfa. 

 A sportpadló – a gyártó szerint – kis-
méretű iskolai tornatermekre ajánlott. 
Ezzel szemben a kivitelező mintegy 1000 
m2 alapterületű sportcsarnokban rakta le. 

A vizsgálat során megállapítható volt, 
hogy nem a műszaki leírásban szereplő 3 
rétegű sportparkettát rakták le, hanem 
egyrétegű tömör gumifából (Hevea 
Brasillensis) készült parkettát. A parket-
taelemeket az eresztékek tövénél belőtt 
tűzőkapcsokkal rögzítették az alátét 
rétegelt lemezhez. 

A szemrevételezésnél nagyszámú 
pontatlan illesztés volt tapasztalható. (4. 

fénykép). Hosszirányban 24 illesztésből 17 
esetben, keresztirányban 116 illesztésnél 
56 esetben  volt 1 mm-nél nagyobb rés 
az illesztéseknél. 

Már az építési naplóban is szerepelt 
bejegyzés, hogy „… néhány helyen a 
rövid oldali toldásnál nagyobb szintkü-
lönbségeket találtak…ezeken a helyeken 
a fő probléma, hogy terhelésre nem 
együtt, hanem külön mozdulnak el…” 
ebből következően jelentősen megnőtt a 
botlásveszély. A réseket tömítőanyaggal 
próbálták kitölteni, de a jelentős igénybe-
vétel miatt rövid időn belül kihullottak. A 
parketta minta területen, illetve végleges 
felszedésekor megállapítható volt, hogy a 
tűzőkapocs  jelentős része nem hatolt be az 
alátét rétegelt lemezbe, hanem a felületén 
elcsúszott, így nem rögzítette a parkettát 
(5. fénykép). Volt olyan parketta, ahol 5 
darab kapocsból 4 darab elcsúszott a fe-
lületen. Ennek alapvető oka az volt, hogy 
nem fenyő középrészű parkettát, hanem 
nagyobb tömörségű gumifa parkettát 
raktak le. Így a tűzőkapocs a mozgási 
energiájának egy részét elvesztette, és 

kisebb energiával nem tudott behatolni 
a rétegelt lemezbe. Szerepe volt ebben 
annak is, hogy mekkora szögben lőtték 
be a tűzőkapcsot. Sok esetben mértem az 
ereszték töve és a hátlapon a kijöveteli 
helye között 11–12 mm távolságot, vagyis 
a tűzőkapocs belövése 450-os szögnél 
kisebb szögben történt. Ezek a kapcsok 
kivétel nélkül elcsúsztak a rétegelt lemez 
felületén (5. fénykép). 

További hibaforrás volt, hogy az alátét 
rétegelt lemez fedlapján nagyszámú és 
nagyméretű ággöcs volt (7. fénykép). Egyes 
ággöcsök mérete elérte a 6x12 cm-t. Mivel 
az ággöcsök sűrűsége nagyobb mint a fa 
szövetének a sűrűsége, a ferdén belőtt 
tűzőkapocs nehezebben – illetve nem tud 
behatolni a rétegelt lemezbe. 

Ez volt az oka, hogy nagy számban 
hossz- és szélességi irányban is elmoz-
dultak a parketták. 

 3. fénykép

 5. fénykép

 4. fénykép

 6. fénykép



Egy évvel a lerakás után – hosz-
szirányban – több helyen 5 cm széles 
ragasztószalaggal volt leragasztva. A 
parketta ezeken a helyeken szálkásan 
felszakadt, az árok felső része különböző 
hosszúságban és szélességben leszakadt 
(6. fénykép). A leszakadt darab szélessége 
változó (1,8 cm-ig) és a hosszúsága is kü-
lönböző volt (egészen 66 cm-ig). A szélek 
nem egyenesek, hanem a szabálytalan 
rostlefutás miatt szakadozott, éles volt. 
Ilyen kiszakadás okozott súlyos balesetet, 

 7. fénykép

amikor egy eleső sportoló hátába hatolt 
a leszakadt darab. 

A fentiekből látható, hogy a szokásosnál 
nagyobb igénybevételnek kitett sportpar-
kettánál az anyag megválasztására és a 
lerakás technológiájára különösen nagy 
gondot kell fordítani, és a technológiai 
előírásokat szigorúan be kell tartani. Profi 
sportoló esetleges maradandó sérülése 
sportpályafutását teheti tönkre. 

Müller Imre 
okl. erdőmérnök, okl. mérnök-tanár 

igazságügyi szakértő



A csiszolóanyag helyes tárolása
Már sokat beszéltünk róla, hogy mit mivel, hogyan csiszoljunk. A csiszolóanyag helyes táro-
lása legalább ennyire fontos, hiszen a gyártás végén is kondicionálják a kész alapanyagot, 
ami ezután a változó külső körülményekre (páratartalom, hőmérséklet) érzékenyen reagál. Ez 
nagyban befolyásolja a különböző anyagokhoz használt csiszolószerszámok teljesítményét. A 
legnagyobb mennyiségben felhasznált, ugyanakkor a legkényesebb ezek közül a csiszolópapír. 

Mint az ember, a csiszolópapír is az ideális 
körülmények között érzi magát a legjobban, 
ezáltal nyújtja a legjobb teljesítményt. A 
helytelen tárolásból adódó problémák 
miatt gyakran a gyártónál reklamál a 
felhasználó, holott egy kis odafigyeléssel 
ezt el lehet kerülni.

A csiszolóanyag 50–60% páratarta-
lom és 18–23oC hőmérsékletek közötti 
tárolása az ideális. 

Ne tároljuk betonpadlón 
Az eredmény: a csiszolópapír egyik széle 
a betonból nedvességet vesz fel, ezáltal a 
kerülete megnövekszik, míg a másik szélén 
a kerület változatlan marad. Ezt a problémát 
leginkább kontaktcsiszolóknál lehet meg-
figyelni. A jelenség: a szalag tölcséres lesz, 
a gépet elindítva az egyik oldalra lefut, az 
oszcilláció nem képes az ellenkező irányba 
kényszeríteni a szalagot. Ellenőrzése: a 
szalagot forgásiránnyal szemben tegyük 

a gépre, ha így az ellenkező oldalon 
fut le, akkor kijelenthetjük, hogy 
tölcséres a szalagunk. 

Ne tároljuk ablak köze-
lében, tűző napon
Az eredmény: a szalag egyenet-
lenül, a két szélén szárad, ezáltal 
hordós lesz, ami a szalag használatakor a 
középső rész berepedését okozza, mivel 
nem feszül rá a hengerekre teljes szé-
lességében (lobog), továbbá a papucsos 
egység filcét is erősen deformálja. 

Ne tároljuk fűtőtest közelében
Az eredmény: a papír kiszárad, és nem 
kívánt formában meghajlik, szélsőséges 
esetben törhet is. Ez főleg a keskeny, 
hosszú csiszolószalagoknál fordulhat elő. 
Ha túl száraz a helyiség, akkor a hordozó 
felőli (hát)oldal irányába hajlik a szalag 

(konvex görbület), és csak a szalag közepe 
fog csiszolni. 

 Ezzel ellentétben, ha a szalagot párás 
helyen tároljuk, akkor a szemcse felőli 
oldal homorú lesz (konkáv görbület), 
ezáltal a szalag két széle belecsiszol a 
munkadarabba, ami szintén csiszolási 
hibákat okoz. 

Az ilyen hibás tárolástól deformáló-
dott szalagokat 1–2 napig a megfelelő 
körülmények között tárolva visszanyerik 
eredeti formájukat. 

 A legjobb, ha – például a kontaktszala-
got – „ég és föld közé lógatva” a csiszológép 
körül, egy szélesebb fakonzolra akasztjuk, 
ami által közel azonos formát vesz fel, 
mint amikor a csiszológépre tesszük. 

Lehetséges a szállítódobozban is tá-
rolni, de ezt hosszú ideig nem javasoljuk.

Peza Kft.
8900 Zalaegerszeg, Malom út 2.
Tel.: 92/312-748, www.peza.hu



ELŐFORDULÁSA
Ez a fa a Nyugat- és Közép-Afrikában 
szélesen elterjedt fafajok közé tar-
tozik. Előfordulásai Sierra Leone-tól 
kezdődnek, és egészen Ghánáig nyúl-
nak. Nigéria nedves erdőiben négy-
zetmérföldenként (256 ha) 100–200 
60 cm feletti átmérőjű fát számláltak. 
Legjelentősebb előfordulásai Kongó 
Mayombe-erdőségében vannak.

FA (NÖVÉNY) LEÍRÁSA
A nagy, jó növésű fa magassága legked-
vezőbb termőterületein – elsősorban 
Nigéria nedves erdőiben – meghaladja 
a 40 m-t, átmérője többnyire 70–80 cm, 
de a 120 cm-t is eléri. A törzs hengeres 
és egyenes növésű. A hasznosítható 
törzshossz mintegy 15–18 m, gyökérfők 
nincsenek. A vastag, rostos, barázdált 
kéreg kívül szürkebarna, belül világos 
vörösbarna, esetenként fehéres szürke 
és vastag pikkelyekben válik le a fáról. 
Kellemetlen, penetráns szaga van, innen 
ered a nigériai „büdös fa” név. A kéreg 
vastagsága kb. 15–20 mm.

FA (ANYAG) LEÍRÁSA
Ugyanez a kellemetlen szag a rönkfa 
vágásánál is jelentkezik, de azután 
fokozatosan eltűnik. Az igen vastag 
(8–10 cm), fakó sárga-fehér szijács 
jól elkülönül a rózsaszín-barna – sö-
tétvörös geszttől. Ez utóbbit sötétebb 
erek és sávok húzzák át, melytől a 
fának gyakran foltos kinézete van, 
de egyébként nagyon dekoratív, sávos 
kinézetűvé teszik. 

A közepesen durva struktúra csak 
ritkán szabálytalan, ill. szálkásodó. 

Essia (petersianthus macrocarpus Liben, syn. combretodendron africanum Excell., lecythidaceae 
család)

Egzóta fa alapanyagok

Széles elterjedtségének megfelelően az essia-nak számos neve van: abalé (Elefántcsontpart), 
esia (Ghána, de ez a név Nagy-Britanniában is használatos), valamint osa, büdös fa, owerwe 
és owewe (Nigéria), abing (Kamerun) és abine (Gabon). A Kongói Demokratikus Köztársa-
ságban bosaki, wulo és minzu néven is ismert. Ugyanebbe a családba tartozik a dél-amerikai 
jequitiba és albarco (cariniana spp.).

Homlokmetszetben a tracheák közepes 
nagyságú pórusokként szabad szemmel 
is felismerhetőek. Egyesével, párosával 
vagy csoportosan vannak elrendeződve, 
esetenként telítettek. A finom-középfi-
nom bélsugarak ugyancsak jól láthatók. 
Szélességük (1–6 sejt) és elrendeződésük 
is nagyon változó, magasságuk 60 sejt is 
lehet. A paratracheális parenchyma elha-
tárolt mezőkben veszi körül a pórusokat, 
gyakran tangenciálisan megnyúlva, és 
a pórusokat szalagként összekötve. Az 
évgyűrűk alig felismerhetőek.

Az essia egy meglehetősen kemény, 
nehéz fa, nyerssűrűsége (Q12) mintegy 
0,73 g/cm3. A frissen döntött rönkfa 
súlya 900–1000 kg/m3, a friss fűrészáru 
750–900 kg/m3. A térfogat-zsugorodás 
(ßv) 14,3–23,8% között váltakozik 
(ßt=9,2%, ßr=5,7%).

FELDOLGOZÁSA ÉS 
FELHASZNÁLÁSA

Az essia fának jó mechanikai és dina-
mikus szilárdsági tulajdonságai vannak. 
Természetes és műszárítása is nehéz, mert 
igen hajlamos a repedésre és a vetemedésre. 
A geszt eléggé termeszálló, a szijács viszont 
gyakran kap ambrózia-bogár (lymexilida) 
fertőzést, de vegyileg jól kezelhető.

Keménységéhez és szilárdságához 
viszonyítva az essia minden szerszámmal 
különösebb nehézségek nélkül megmun-
kálható. Gyalulásnál a szálkásodási hajlama 
hátrányos. Fűrészelésnél mellőzni kell a 
vékony fűrészlapot, mert a finom fűrész-
liszt igen gyorsan összecsomósodik és a 
fűrészlapot felhevíti. Minden enyvezett, 
csavarozott és szegelt kötés jól tart. Bár 
kissé érdes, a fa felületkezelhetősége jó. 
Jól pácolható, lakkozható, pórustöltés 

után szépen polírozható.
Helyileg az essia a mai napig is főként 

nehéz szerkezeti fa, Európában – elsősor-
ban Angliában és Belgiumban az utóbbi 
években próbálkoznak a hántolásával 
és késelésével is, ám keménysége miatt 
ehhez nagyon jól vezérelt gőzölési el-
járás kell. Furnérként a vörös meranti 
fához hasonló. Helyileg a belső és külső 
építésben is használják.

EXPORT- ÉS 
IMPORTGAZDASÁG

Ezt a fát a mai napig nagyobb, említésre 
méltó mennyiségekben nem exportálják 
Európába, miután felhasználási lehető-
ségeiről még nem áll rendelkezésre elég 
tapasztalat. A minőségi különbségek miatt 
érdemi exportőrként csak Kongó jöhet 
szóba. A dekoratív furnér iránti állandó 
kereslet miatt érdemes lenne további 
próbálkozásokat tenni vele, mert ez a fa 
mindenfelé megterem és kedvező áron 
szállítható, érdemes lenne tömörfaként 
is kipróbálni.

Zoltán György

Zol-Gém Kft.
Forrás: Klaus-Günther Dahms:

Afrikanische Exporthölzer



HIGÉNIKUS MEGOLDÁS
Az „asepticDOOR” láthatatlan védelmet 
nyújt a kórokozókkal szemben anti-
bakteriális és könnyen tisztítható, sima 
felületeivel. Az ajtó elsősorban a kórhá-
zakban, orvosi rendelőkben, iskolákban, 
közintézményekben lehet hasznos. A típus 

Mindent egy kézből –  
Häfele szakértelemmel

A Häfele komoly kínálatot fejlesztett ki az ajtórendszerek területén (is). A termékskála nyolc 
különböző alkalmazási területet fed le, tökéletesen összehangolt komponenseivel. Kielégítik 
a komplex műszaki igényeket, ugyanakkor nagy szabadságot biztosítanak a tervezőknek, 
emellett a beépítésük is egyszerű.

extra széles változatban is kapható, ami 
megint csak a kórházak (ágyak és kerekes 
székek) számára ideális lehet. Rozsdamen-
tes rejtett vasalatokkal szerelt, ISO 22196 
tanítvánnyal rendelkezik. A vizsgálatok 
azt mutatták, hogy a különleges felület-
kezelésnek köszönhetően a megtapadt 
baktériumok és vírusok száma 99,9%-kal 
csökken egy órán belül.

AKTÍV SZELLŐZTETÉS

A „The connector fan door” ajtók elegáns 
és energiatakarékos megoldást nyújtanak 
a frissítő légcserére. Segítségével aktívan 
és csendesen cserélődik a szobák levegője, 
zárt ajtók mellett is. Olyan helyiségekbe 
ideális, melyek egyéb szellőzési lehető-
séggel nem rendelkeznek, például tár-
gyalók, lakóépületek belső szobái, vagy 
wellnesskomplexumok számára nyújthat 
megoldást. A beépített ventilátor rendkívül 
energiatakarékos, csak 1 watt-ot fogyaszt 
óránként, és közben a rendszer hangszige-
telésben nem marad el egy hagyományos 
(csukott) ajtótól. Mivel a szellőztető be-

rendezést teljes mértékben integrálták az 
ajtóba, nincs szükség költséges szellőztető 
csőrendszerre, ezzel a beruházó pénzt 
takarít meg. Érzékelő gondoskodik róla, 
hogy csak zárt ajtó 



mellett működjön az aktív szellőzés, mely 
megint csak energiatudatos megoldás. Az 
ajtó beépítése egyszerű, egy komplett egy-
ség, melynek tartóssága a magas minőségű 
komponensek által garantált.

BIZTONSÁGI AJTÓ, AMELY 
MODULÁRIS ÉS KÖNNYEN 
SZERELHETŐ

Ez a biztonsági ajtórendszer kereske-
delmi és lakóingatlanokban egyaránt 
megállja a helyét. Teljesíti az összes 
vonatkozó biztonsági előírást, tűzál-
lósága (T30), betörés elleni védelme 
(RC3), hangszigetelése (45 dB) mérvadó, 
valamint megfelel az EN1125 és EN179 
előírásainak is. A moduláris felépítés 
lehetővé teszi, hogy különbező felületű 
kiviteleket egyszerűen lehessen beépíteni, 
vagy átszerelni, kiegészítőkkel ellátni. 
Funkciók széles tárháza áll rendelkezés-
re, mint például beléptető, kaputelefon, 
videokamera, többpontos zár, világítás. 
Az átgondolt tervezésnek köszönhetően 
ezek a megoldások utólag is rombolás 
nélkül telepíthetőek. Ez hatalmas előny 
lehet, ha például változó bérlői igényeknek 
kell megfelelnie az ingatlannak. 

A BELSŐ AJTÓ, EXTRA 
MINŐSÉGBEN
Ez az intelligens, tokkal egy síkba csukódó 
beltéri ajtó a magas minőségű anyagokkal 

és a kifinomult működésével modern 
lakások tökéletes nyílászárója. Sikeresen 
ötvözi a technológiát és a feltűnésmentes 
megjelenést. Elérhető válogatott festett 
színekben vagy laminált, sőt különleges, 
furnérozott kivitelekben is. Használhatóak 
vizes helyiségekhez is. 

DÍJNYERTES SZÁLLODAI 
SZOBAAJTÓ
A szállodák speciális követelményeket 
támasztanak az ajtókkal szemben. A minő-
sített Häfele ajtók a szálloda vendégeinek 
és az üzemeltetőknek biztonságot szava-
tolnak, kiváló hangszigetelés mellett. A 
magas minőségű felületkezelés és a ro-
busztus ajtószerkezet hosszú élettartamú. 
A Häfele „Dialock” elektronikus beléptető 
rendszere kényelmes és modern, érintés 
nélküli hozzáférést biztosít. A Dialock 
terminál egyfajta kapocsként működik a 
hotel szoftvere és az ajtó között, ellátva 
minden szükséges ellenőrzési funkciót. 
A szállodai szobaajtó rendszer a Häfele 
(szerelvények és elektronikus beléptető 
rendszer), a BOS Best of Steel (acélkeret), 
a Duropal (felületek) és a Herholz (ajtólap) 
közös fejlesztése. Díjat kapott a stuttgarti 
Intergastra hotel szakkiállításon és a 
müncheni Hotel Fórumon is.

AZ ÖNMŰKÖDŐ AJTÓ 
– HELYTAKARÉKOS 
MEGOLDÁS

Ez az üvegajtórendszer szállodai szobák 
és apartmanok kisebb helyiségeinél le-
het megoldás. A különleges ajtózsanér 
egyben ajtócsukóként is funkcionál. Ez 
a technológia teljesen rejtett, és nem 
igényel semmilyen karbantartást. Az 
ajtólap lehet matt, átlátszó vagy akár 

mintás üveg is.

TELJES ÜVEGAJTÓK –
EGYEDI KIVITELBEN

Az üvegajtók biztosítják az átláthatóságot 
és a fényt, ez teszi őket az egyedi lakóterek 
ideális design eszközeivé. Matt, selyem-
fényű vagy átlátszó üveg lehet ezeknek 
az egyedi tervezésű nyílászáróknak az 
anyaga. A megfelelő szerelvényekkel 
kombinálva egységcsomagban kerülnek 
kiszállításra, legyen az nyíló, toló vagy 
csuklós ajtó.

Különleges kivitelek esetén érdeklőd-
jön a Häfele profi szakembereinél, akik 
teljes termékskálát ismerve átfogó 
tanácsadást tudnak nyújtani a tervezéstől 
a kivitelezésig.

Häfele GmbH & Co KG
Szekér Tamás

06-30/499-5807



A Häfele a közelmúltban mutatta be 
a hivatalosan is bevizsgált „Alasept” 
antibakteriális és vírusölő felületke-
zeléssel ellátott rozsdamentes acél-
ból készült épület- és bútorvasalatait. 
A higiénikus „Alasept”  bevonat 
gyakorlatilag teljesen láthatatlan a 
felületen, azonban hatásai immár 
hivatalosan is bizonyítottak (nemzet-
közi standard ISO 22196:2007-10 
szerinti minősítés).
Köztudott tény, hogy az ajtókilin-
csek és fogantyúk a legkülönfélébb 
kórokozók hordozói lehetnek. Az 
antibakteriális hatás ezt szünteti 
meg egy láthatatlan védőréteg 
formájában a felületen. Hasonló 
hatásai ismertek a vörösréznek, 
ezért eddig az ajtóvasalatokat egy 
látható vörösréz bevonattal látták el 
a kórokozók elpusztítása céljából.
Az „Alasept” azonban egy speciális 
felület, amelyet kifejezetten rozsda-
mentes acél felülethez fejlesztettek. 
Lényegében ugyanazt a hatást 
biztosítja, mint a vörösréz, azonban 
teljesen láthatatlan. A szabadalmaz-
tatott fejlesztés véd a baktériumok 

Higiénia és aktív védelem  
a kilincsen
Bevizsgált „Alasept” bevonat a Häfele kilincseken

és vírusok ellen és nemcsak útját 
állja a kórokozók megtapadásá-
nak, hanem a továbbterjedésüket is 
megakadályozza. A bevonat extrém 
kemény, karcálló és folyamatos 
védelmet nyújt éjjel-nappal.

Magánklinika és hotel 
az Alasepttel
Az első nagy intézmény, ame-
lyet antibakteriális kilincsekkel 
szereltek fel, a Diana Klinika volt 
Bad Bevensenben 2011-ben. Ez 
egy 600 ágyas intézmény, ahol 
elengedhetetlen a higiénia, főleg 
a befektetés, illetve hatékonyság 
arányát egymással szembe állítva. 
Ugyanezt a megoldást alkalmaz-
ták a Nagold-Schwarzwald-i ibis 
Styles hotelben, ahol közel 70 ajtót 
szereltek fel az antibakteriális kilin-
csekkel.  Azóta több referenciával 
is rendelkezik a Häfele „Alasept” 
termékcsaládja, amely ajtókhoz, 
ablakokhoz és bútorokhoz egya-
ránt megfelelő vasalatmegoldást 
kínál. „Alasept”: az antibakteriális bevonat kilincseken vagy bútorfogantyúkon



Azok az ablakgyártók, akik köz-
vetlen kapcsolatban állnak a 
végfelhasználóval, naponta ta-
lálkozhatnak a vevők igényeivel. 
A kereskedőn keresztül vagy az 
építőipari kivitelezőknek szállított 
ablakok esetén szinte elő sem 
kerülnek a végfelhasználók való-
di igényei, az ablakok kivitelét a 
beruházó, a kivitelező dönti el.
A lakók valódi igényei csak utó-
lag, a használat során derülnek 
ki, amikor vagy egyáltalán nem, 
vagy csak jelentős költséggel, 
utólagos helyszíni munkával elé-
gíthetők ki.
Pedig ezek a vevői igények egyút-
tal lehetőségek az ablakgyártók 
számára, saját termékeik értékesí-
tésében. A vevő elvárásait megis-
merve könnyebben lehet – a külön-
féle kiegészítő vasalatelemek kel 
az egyes igényeket teljesítve – az 
örökös árversenyből kilépni, ami-
kor már nem csupán az ár alapján 
dönt a vevő, hanem értékeli a 
termékben rejlő, számára fontos 
előnyöket is.
A Construma idei kiállítása bár 
méretében lényegesen kisebbre 
sikerült, mivel a korábbi évek 
kiállítói közül sokan nem jelentek 
meg, mégis, az ablakgyár tók 
közül jellemzően a magas mi-
nőséget kínáló faablakgyártók 
bemutatkoztak. A látogatói kör 
– főleg a pénteki és szombati 
napon – az igényes magánvá-
sárlók közül került ki. Ez a Roto 

Vevői igényekre építve
számára is kiváló lehetőség volt, 
hogy bemutassa termékeit. 
A vevői igényeket változatlanul az 
alábbi csoportokba sorolhattuk:
Komfort, működtetési igé-
nyekre alkalmas vasalatok
– Mechanikus vagy mágneses 

csappantyú balkonajtóra
– Hibásműködtetés-gátló – szár-

nyemelő
– Alsó kilincses vasalat, pl. rok-

kantak, idősek számára
– Nyitáshatároló, szárnyfék
– Alacsony küszöbbel készülő 

bukó-nyíló vasalatok
– Elektromos rejtett, távműködte-

tésű vasalatok
Biztonság, betörésgátlási 
igények és balesetvédelem
– Többféle betörésgátlási fokozat 

acélgombás zárfogadókkal
– Elektromos érzékelők beépített, 

rejtett kivitelben
– Zárható kilincsek, gyerekszoba 

biztonsági ablak
– Nyitásgátló pl. iskolákba, kór-

házakba, középületekbe
Szellőztetési igények
– 80, ill. 140 mm bukásszélesség 

a normál Roto NT vasalatok-
ban

– Kiegészítő résszellőztető-alkat-
részek

Design, esztétikai igények
– Rejtett vasalatok, látszó pántol-

dal nélkül pl. Roto Designo
– Sz ínes  takarók  a  lá t szó 

csapágyrészeken
– Kilincsválaszték

Tartósság, felületkezelés
– 10 éves Roto NT működési 

garancia
– Bukó -nyíló vasalat 150 kg 

teherbírásig
– Roto-SIL Nano felületkezelés.
A Roto a legnagyobb sikernek tartja, 
hogy előzetes elképzeléseit az ér-
deklődők visszaigazolták, határozott 
igény van a prémiumtermékekre.
Jó fogadtatása volt a tavaly be-
vezetett többpontos kombinált 
zárással rendelkező biztonsági 
ajtózárnak, amelyet egyrészes vé-
gigmenő acél záróléccel állítottak 
ki, és így RC2 biztonságot kínál a 
bejárati ajtóban. 
A bemutatott ablakokban főleg a 
Designo rejtett vasalatot láthatták 
az érdeklődők, amely a mindenna-
pokban egyre jobban teret hódít 

magának a prémiumkategóriában.
Az új formatervezett kilincscsalád, 
a Roto-Swing nemcsak az ab-
lakgyártók, hanem a magánvevők 
körében is elfogadottá vált, egyedi 
formájával igényes megjelenést 
biztosít az ablaknak.
Összességében a Roto számára 
az idei Construma várakozáson 
felül teljesített, sajnálatos, hogy 
sok gyártó nem érezte szükségét, 
hogy kiállítson, azonban akik ott 
voltak, biztosan sikeresen veszik 
a közeljövő értékesítési akadályait.

Roto Elzett  
Vasalatkereskedelmi Kft.

9461 Lövő, Kossuth u. 25.
Telefon: +36-99/534-200.

E-mail: roto-ese@roto-frank.com
www.roto-frank.com



A termikus kezelés hatékonyan változtatja 
meg a fa tulajdonságait, segítségével olyan 
faanyagokat is használhatunk kültéren, 
amelyeket különben csak belsőépítészeti 
célokra alkalmaznánk. A növekvő kör-
nyezettudatosság és a szigorú környe-
zetvédelmi előírások arra ösztönzik a 
felhasználókat, hogy olyan forrásokból 
szerezzék be az alapanyagot, amelyek 
bizonyítottan a fenntarthatóság elvén 
működő erdőgazdaságokból származ-
nak. A termikus módosítás nem egy új 
találmány, a technológiát még csak mos-
tanra sikerült olyan szintre fejleszteni, 
hogy akadálymentesen lehessen ellátni 
a piacot hőkezelt alapanyaggal. 

A termikus kezelés folyamata korlátoz-
za a fa nedvességfelszívó képességét, így 
az ilyen alapanyagból készült termékek 
sokkal formatartóbbak, nem vetemednek, 
és ellenállnak az időjárás viszontagsá-
gainak is. Ugyancsak az eljárás előnye, 
hogy azok az anyagok is távoznak a fából, 
amelyek táplálékforrást biztosítanak a 
rovarok és a gombák számára. Fontos 
megjegyezni, hogy az így előállított 

Egyre inkább terjed a hőkezelt fa 
használata

Az Amerikai Lombosfa Exportőrök Tanácsa (American Hardwood Export Council – AHEC) 
világszerte aktívan támogatja az amerikai faanyagok értékesítését. A közelmúltban egy Isz-
tambulban megrendezett konferencián reflektorfénybe helyezték a termikusan módosított 
faanyagokat.

termékek nem tartalmaznak semmiféle 
vegyi anyagot. Az eljárás számos lehető-
séget biztosít a gyártók számára. Vegyük 
például a parkettát. Ahol eddig nem volt 
lehetséges a tömörfa parketta használata 
– mert a padló vízzel érintkezett és ezáltal 

dagadt –, a termikusan kezelt faanyagokból 
készült parketta megoldást jelenthet az 
ilyen problémákra is. Ugyancsak nagyszerű 
alternatíva lehet a kertibútor-gyártóknak is, 
vagy kültéri teraszok, vízparti építmények, 
szaunák építéséhez.  

Forrás: www.orsiad.com



Az ablak és ajtó gyártástechnoló-
giája két fő  csoportra osztható. Az 
első esetben először a keretanya-
got darabolják, alkatrészenként 
végmarják majd profilozzák. A 
felület-előkészítést és a felületke-
zelést keretszerkezetekben végzik. 
E technológia szerint dolgozik 
az ablakgyártó központ és az 
ablakgyártó CNC-gép.
A második csoportba azok a gyár-
tástechnológiák tartoznak, ahol a 
hosszú keretanyagot először profi-
lozzák-felület-előkészítik, majd 
csak ezután darabolják, illetve 
végmarják. E csoportba sorolható 
még a műanyagablak-gyártás, 
ahol a hosszú, profilozott, felület-
kész keretanyagból dolgoznak.
A H5-ös kontraprofilos technoló-
gia is alkalmas a hosszú, profilo-
zott keretanyag feldolgozására 
az e célra kifejlesztett és szaba-
dalmaztatott páros-végprofilozó 

Ablakgyártás – 
hogyan tovább? V. RÉSZ

A fa nyílászáró szerkezetek versenyképessége az elmúlt évek során folyamatosan csökkent. 
Jelentős vállalkozás hagyta abba tevékenységét, annak ellenére, hogy beruházási kedvez-
ményt vagy jelentős pályázati támogatást élvezett. Arra, hogy hasonló esetek ne forduljanak 
elő, a presztízs beruházások helyett mindig a versenyképesség, a korszerű gyártástechnológia 
a biztosíték.

géppel, ami egy műveletben 
darabolja és végprofilozza az 
alkatrészeket (1. kép). A hosszú, 
profilozott keretanyagból készül 
még a gérbevágott keret-össze-
építésű ablak, ami igen korlátozott 
mértékben csak speciális célgéppel 
készíthető  (2. kép).
A két gyártástechnológia között 
alapvető különbség van, az első 
esetben a logisztikai tárolás a 
felhasználás előtti keretanyag, míg 
a második esetben a már hosszú, 
profilozott és felület-előkészített 
keretanyagot használunk a meg-
rendelt termék előállításához.
A H5-ös kontraprofilos gyártás 
lényegében két eltérő tevékeny-
ségből, a keretanyag hosszprofi-
lozásából és a teljesen elkülönített 
végprofilozásból tevődik össze.
E kontraprofilos technológiával 
rendkívül leegyszerűsödik, haté-
konnyá és rugalmassá válik az 

ajtó- és az ablakgyártás.
A keretanyag előprofilozása a 
legtöbb üzemnél nem igényel 
külön beruházást, mert a meglévő 
többfejes gyalugép felszerszámo-
zásával elvégezhető.
Így 1800–2000 fm végleges 
profilozott keretanyag készíthető 
egy műszak alatt, de a kontrap-
rof ilnak köszönhetően már a 
„csapozás” fele is kész.
Továbbá a keretanyagból for-
gács helyett hasznos lécanyag 

nyerhető mint az üvegléc, sarok-
léc, takaróléc stb., ez 14%-a a 
keretanyagnak (1. ábra).
Nemcsak a keretanyag darabolá-
sa szerint különböztetjük meg az 
ajtó- és ablakgyártást, hanem a 
keretsarkok összeépítése szerint 
is.  A versenyképességet, illetve az 
önköltséget legjobban a sarokkö-
tések gyárthatósága befolyásolja.

 1. kép: az első páros-végprofilozógép a 2006-os Ligno 
Novumon

 2. kép: gérbevágott sarokkötés köldökcsap- és Hoffman 
kötéssel
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a.) léckivágás 
előforgácsolással

b.) előforgácsolt anyag 
profilozása

 1. ábra: keresztmetszeti megmunkálás a H5-ös technológi-
ával



A H5-ös kontraprofilos 
sarokkötés
A H5-ös kontraprofilos techno-
lógiával több mint harminc éve 
gyártunk nyílászárókat. Hazánk-
ban közel kétszáz asztalosüzem 
kontraprofilos technológiával 
dolgozik, a legyártott termék 
száma százezres nagyságrendű.
A H5-ös kontraprofilos technoló-
gia hasonlóan a hossztoldáshoz 
önzáró és öntartó. A keretszorítás 
után a keretprés rögtön oldható, 
öntartóvá válva nincs szükség 
további sarokerősítőre (2. ábra).

Köldökcsapos sarok-
kötés
A hagyományos profilú nyílás-
zárók keretszerkezeteinek a sa-
rokcsatlakozásai csak illesztett 
kontraprofillal kapcsolódnak 
egymáshoz, így nem öntartóak, 
ezért köldökcsap-megerősítést kell 
alkalmazni.
A köldökcsapos technológiát 
az ezredforduló után megjelent 
CNC ablakgyár tó gépekkel 
készítik (3. kép).

Gyártás technológia a 

sarokkötések szerint
H5-ös kontraprofilos sa-
rokkötés
A nyílászáró szerkezetek gyár-
tása a H5-ös kontraprofilos tech-
nológiával lehet kisüzemi asz-
tali marógépen és a magasabb 
szintű termelést megvalósítható 
páros-végprofilozógépen.
Marógépen a csapozással ké-
szült ablakhoz képest megvalósít-
ható az alkatrészgyártás – elma-
rad a keretszerkezetek aljazása. 
Továbbá csak fele „csapozást” 

 3. kép: illesztett kontraprofil köldökcsappal 

kell készíteni és ablaknál 6% a keretanyag-megtakarítás (4. kép).
A H5-ös technológiához kifejlesztett páros-végprofilozógép a profilozott és 
előkezelt keretanyagot darabolja és a két végét egyszerre végprofilozza. A 
darabolással együtt az alkatrészek 8–12 mp alatt készülnek el, ez műszakon-
ként 150–200 db ablak.

Köldökcsapos sarokkötés
A CNC-technológia szerint először a keretanyagot darabolják, majd a 
többfejes gyalugépen négyszög keresztmetszetre gyalulják, esetenként 
üvegléckinyeréssel együtt. A CNC ablakgyártó gép a fixen rögzített 
alkatrészt többszöri szerszámváltással körbemarja és 10 furatot készít, 
ez keretszerkezetenként 20 köldökcsaphoz 40 db furatkészítést jelent. 
A CNC ablakgyártó gépek kapacitása műszakonként 16–60 db ablak.

Összegezve:
A versenyképesség növelésére nem nagy értékű, korszerűtlen technológiá-
val dolgozó gépekre van szükség, hanem a korszerű gyártástechnológiát 
megvalósító termelőeszközökre.
Nem korszerű az a technológia, ahol egy termék előállítása több mint ötször 
több energiát, gyártásidőt és rezsiköltséget igényel.

Aktuális szlogen.
„Az egyszerű a nagyszerű, a bonyolult felesleges.”

Metner Lajos
H 5 Kontraprofil Kft.

 4. kép: ablaktok csapos és kontraprofilos sarokkötése

a) köldökcsapos b) kontraprofilos

 2. ábra: sarokkötések



DENDROLIGHT
Tömörfából, luc- és erdeifenyőből, illetve 
nyárfából gyártott könnyített, középrétegű 
bútorlap MDF- vagy rétegelt lemez borí-
tással. Gyártástechnológiája viszonylag 
egyszerű, a gyalult fűrészárut két oldalról 
felváltva sűrűn befűrészelik, majd az így 
profilozott darabokat szélességi toldással 
táblásítják és tömbösítik, utóbbi esetben 
a terítéket rétegenként felváltva jobbra, 
illetve balra 45°-kal elforgatják. Az 1350 
mm széles, 1000–3000 mm hosszú és 
560–600 mm vastag tömböket újra 
fölszeletelik a bútorlapok középrétegének 
vastagsága szerint (14–150 mm), ami 
után a lapokat általában 4 mm vastag 
falemezekkel borítják. Az így elkészített 
középréteg sűrűsége az alkalmazott fafaj 
sűrűségéhez képest 40%-kal csökken, a 
zsugorodás-dagadás mértéke 0,5% körüli 
értéket mutat, az árkolásoknak köszön-

Könnyített bútorlapok I. RÉSZ

A fogyasztók egyre növekvő környezettudatossága, az egyre szorosabb verseny párosulva 
az európai bútoripar stagnálásával arra készteti a vállalatokat, hogy a gyártási technológiák 
folyamatos tökéletesítésére, a hatékonyság növelésére, új anyagok, szerkezetek kifejleszté-
sére törekedjenek. A felsorolt igényeknek való megfelelési kényszer, illetve az utóbbi időben 
tapasztalható vastag, akár 50–60 mm-t is elérő lapanyagok alkalmazása a bútoriparban 
számos új anyag és szendvicsszerkezet kifejlesztéséhez vezetett. Jelen cikkben három ilyen 
könnyített szendvicsszerkezet kerül bemutatásra, amelyek kisebb-nagyobb mértékben meg-
felelnek a fenti elvárásoknak. 

hetően a belső feszültségek jelentősen 
lecsökkennek. A ragasztáshoz D3 vagy 
D4 vízállóságú diszperziós (PVAC) vagy 
kopolimer diszperziós (EPI) ragasztót 
alkalmaznak, a száraz fatömeghez viszonyí-

tott 3–5%-os mennyiségben. A lap előnyei 
közé az alacsony sűrűség (HDF-lemezzel 
borítva is csupán 360–470 kg/m3), a nagy 
stabilitás, magas felületi minőség, síkla-
púság, kedvező mechanikai tulajdonságok 
tartoznak. A Dendrolight lapok legfőbb 
tulajdonságait az 1. táblázat tartalmazza, 
egyben összehasonlítja az Eurolight és 
OSB-lapok hasonló tulajdonságaival.

A lapok további előnye a könnyű 
mechanikai megmunkálás, furnérozás 
vagy laminálás, amelyek hagyományos 
szerszámokkal végezhetők, csupán az 
alacsonyabb présnyomás beállítását (4 
kg/cm2) kell szem előtt tartani. A Dend-
rolight lapok alkalmazását elsősorban 
belsőépítészeti termékek gyártásához, 
bútorokhoz, polcrendszerekhez javasolják, 
de felhasználható szerkezeti elemként, 
ajtók betétanyagaként is. 

THERMHEX 

A természeti erőforrások felhasználásának 
csökkentését szem előtt tartva, 

 1. ábra: Dendrolight bútorlap (forrás: http://www.advancedtechnicalpanels.co.uk) 

Tulajdonság Dendrolight Eurolight OSB-3 Lucfenyő

25 mm 60 mm 50 mm 25 mm

Sűrűség, kg/m3 477 385 220 >600 460

Zsugorodás/Dagadás, % 8,2 3,6 3,3 <15 10

Hajlító szilárdság, N/mm2 18,8 9,5 6,0 14,8 40,2

Hajlítórugalmassági modulus, 
N/mm2

2390 1370 1200 4930 11200

Nyomószilárdság, N/mm2 1,4 1,4 0,15 14,8 40

Lapleemelő szilárdság, N/mm2 0,48 0,44 >0,15 >0,30

Csavarállóság, N/mm2 760 950 >570 900 20

 1. táblázat: a Dendrolight, Eurolight és OSB-lapok fizikai mechanikai tulajdonságai



az EconCore különböző méhsejtrács 
középréteggel ellátott szendvicsszer-
kezeteket fejlesztett ki, amelyekben 
a méhsejtrácsot szabadalmaztatott 
technológiával (ThermHex) állítják 
elő. A kidolgozott eljárás különböző 
típusú sík polimer fóliából (polipropi-
lén, polietilén, poliamid, polikarbonát 
stb.) először trapéz alakúra hajtogatott 
felületet képez egy bordázott henger 
segítségével, majd azt – föntről és lentről 
bevágva – hatszög alakú méhsejtráccsá 
forgatja össze. A technológia folyamatos 
és hatékony gyártást eredményez, illetve 
kiegészíthető az elkészült sejtszerkezet 
felületi borításával mindkét oldalon. 
Általában az első bevonat a középréteg 
anyagával megegyező anyagból készül, 
majd arra keményfarost lemezt, MDF-et 
vagy rétegelt lemez réteget ragasztanak. 

A lapokat három, 18, 21, 25 mm 
vastagságban gyártják, a táblaméret 
1220x2440 mm. Általában 2–3 mm 
vastag MDF, HDF vagy rétegelt lemezzel 
borítják, ha az alkalmazott rétegelt lemez 
víz- és főzésálló, akkor a késztermék 
nedvességgel szembeni ellenállása igen 
kedvező lesz, akár konyha- és fürdőszo-
babútorok előállítására is alkalmassá 
válik. A szendvicslapok további előnyei 
közé sorolható még az alacsony tömeg, 
a nagy merevség (a 3 mm vastag HDF-
el borított, 21 mm vastag ThermHex 
lapok merevsége megegyezik a 18 mm 
vastag MDF-lapok merevségével), a jó 
hőszigetelő képesség, magas minőségű 
felületkiképzés. Ha a lapok vastagságát 
21 mm-ről 25 mm-re növeljük, a merev-
ség 40%-kal növekedik mind a HDF-el, 
mind a rétegelt lemezzel borított lapok 
esetében. A polipropilénből készült 
méhsejtrács nyomószilárdsága eléri 
az 1,2 MPa-t, a nyomórugalmassági 
modulus a 40 MPa-t, a nyírószilárdság 
a 0,5 MPa-t. A különböző műanyagok 
mellett az EconCore jelenleg politej-

savból is gyárt méhsejtrácsot, ami a 
készterméket teljesen lebomlóvá teszi, 
sőt a mechanikai tulajdonságok fokozása 
érdekében a fedőfóliába lenrostokat is 
kevernek. A végeredmény egy 100%-ban 
lebomló, természetes és megújítható 
alapanyagokból készült szendvicslap, 
kitűnő mechanikai tulajdonságokkal. 

SINGCORE

A SingCore lapok az egyik legegyszerűbb 
technológiával készített szendvicsszer-
kezetek: az expandált polisztirol lapok 
közé rétegelt lemezt ragasztanak, majd 
az így előálló tömböt újra felszeletelik, 
és a szeletek közé újabb rétegelt lemez 
lapokat ragasztanak. A második tömb 
kívánt vastagságra történő szeletelése 
után szabályos, 50,8 mm élhosszúságú, 
négyzetrács erősítésű maganyagot 

 2. ábra: ThermHex szendvicslap HDF-borítással (forrás: www.dragonflypr.co.uk)

kapunk, amelyet fa- vagy akár fémleme-
zekkel is boríthatunk. A készterméket 
a bútoriparban lapanyagként, további 
tömörfa erősítésekkel belső ajtók 
gyártásához, illetve az építőiparban 
szerkezeti elemként is alkalmazhatják. 
Tartóként vagy falpanelként alkalmazva, 
a négyzetrács erősítésnek köszönhetően 
a közönséges szerkezeti szigetelő pane-
leknél (SIP) tízszer erősebb nyomószi-
lárdsággal rendelkezik (4 N/mm2), és 

 3. ábra: SingCore szendvicslap felépítése (forrás: www.singcore.com)

torziós merevsége is kiváló. A kedvező 
hő- és hangszigetelő tulajdonságokkal 
rendelkező lapok víz- és tűzálló válto-
zatban is kaphatók. 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

A kutatás a TÁMOP-4.2.4.A /2- 11/1-2012-
0001 azonosító számú Nemzeti Kiválóság 
Program – Hazai hallgatói, illetve kutatói 
személyi támogatást biztosító rendszer 
kidolgozása és működtetése konvergencia 
program című kiemelt projekt keretében 
zajlott. A projekt az Európai Unió tá-
mogatásával, az Európai Szociális Alap 
társfinanszírozásával valósul meg.

Dr. Dénes Levente



Ma a kapcsolt gerébtokos ablakokat 
menthetetlennek hiszi a közvélemény, 
és potenciális vevőink jókora hányada 
boldogan dől a megtakarítással házaló 
kóklerek mérgezett tőrébe, magyarul 
ablakot-ajtót cserél. Nem csoda, hogy 
így van, ha magunk sem vagyunk tisz-
tában a felújítás módszereivel.

LÁSSUK TEHÁT, HOGYAN
Az igazi kapcsolt gerébtokos abla-
kok-ajtók egyenes szálú, nyugodt 
vörösfenyő vagy tölgy gesztjéből ké-
szültek. A többévi, kíméletes szárítás 
és az, hogy a valahai asztalosműhely 
pontosan olyan légnedvességű és 
szerkezetű épület volt mint a beépítés 
helye, szinte kizárta a vetemedést (a 
hatvanas-hetvenes évek TÜZÉP-ablaka-
it jobb, ha ezúttal felejtősre vesszük). 
A sokéves karbantartatlanság és a 
festő-mázoló szakma, khm, fölkészü-
letlensége azonban sok frízt szinte 
teljesen tönkretett, ilyenkor csak 
a frízcsere segít. A régihez hasonló 
anyagot azonban, ha nem is lehetetlen 
beszerezni, de erőst jómódú legyen 
az ügyfél, aki megfizeti. Ellenben a 
szíre-szóra kidobált régi szárnyakból 
még bízvást megmenthető annyi anyag, 
amivel elindulhatunk.

A tokok többnyire még nincsenek 
ilyen rossz állapotban. Ha mégis cse-
rélni kell, akkor célszerű vályogépítő 
tanfolyamokon1 megtanulni a régivel 
azonos eredményt adó beépítés módját, 
végtére is egy ablak sokkal komolyabb 
dolog, semhogy kőművesre volna szabad 
bízni a sorsát.

Az ép frízű ablakról legelőször el 
kell távolítani a (többnyire hihetetle-
nül vastag) festéket. Az egyik fő bűn 
ugyanis, amit elkövettek ellene, hogy 
nemhogy nem csiszolták meg, de egyre 
újabb és újabb, ráadásul szerkezetidegen 
zománcfestékrétegeket hordtak föl rá 

Technológiai útmutató

Ablakfelújítási módszerek

Ha a régi ablakok a régi házakon jobbak mint az új, akkor nem kéne hagyni pusztulni őket. 
A probléma az, hogy a javítást az asztalosszakma ráhagyta a szobafestő-mázoló szakmára, 
és ezzel nemcsak egy stabil piaci szegmensről mondott le, de megpecsételte gyönyörű ab-
lakaink többségének a sorsát is.

(mostanában már PU-alapúakat is). A régi 
asztalos azonban milliméterpontosan 
dolgozott, és a vastag pacsmag, ami beül 
a falcba, szétfeszíti az ablakszárnyat, 
amint a gazda csukni akarja. Ráadásul 
mázoláshoz leveszi a festő a szárnyat, 
morog egy cifrát az asztalosról, aki 
összebarmolta a falcokat, és nem jön 
rá, hogy az volt az összeszámozás – a 
régi szárnyak pontosak voltak ugyan, 
de egyformák nem: mindegyik a maga 
tokszelvényébe illeszkedik pontosan. 

Hát, nem is tudom. Tizenvalahány éve 
mesélte egy kilencven fölötti asztalos, 
hogy az ő inaséveiben Pécsett kétszáz 
asztalos dolgozott, de csak kettőnek volt 
gépe. Azok a gyönyörű ajtók és ablakok, 
amiket ezek a mesterek száz évvel ezelőtt 
szinte csak kézzel véstek-gyalultak össze, 
ma is állnak. Nem lehettek ők valami 
nagy kóklerek…

Lejött a festék, többnyire már spatu-
lyával, égetni-maratni csak ritkán kell. Ha 
mégis, óvatosan. Ha megvan még a régi, 
olajalapú, vékony pigmentréteg, azt bátran 
rajta lehet hagyni. Ha kell, a sarkokat, 
pántokat megerősítjük, lehetőleg a régi 

vasalatok meghagyásával. Ha a szárny 
feszt áll, akkor lenolajjal kell beereszteni, 
mégpedig jó minőségű, tiszta lenolajjal. 
Lehet a behatolási mélységet hőlégfúvó-
val növelni (ezt majd a gittelésnél sem 
árt alkalmazni). A fedőfestékhez anno 
a lenolajba finom pigmentet kevertek 
(UV-védelem!), és a gyorsabb száradáshoz 
0,5% kobaltot vagy mangánt.

A felületkezelési folyamatot az ablak-
profilok.hu írja le pontosan. „A megfelelő 
olajfesték használata mellett nincs szükség 
további fedőmázolásra, ami idővel bizto-
san lepereg, mert a rideg máz nem tud a 
fával együtt mozogni. A fedőfestékekkel 
történő átfestések során egyre több fe-
lesleg keletkezik az ablakon, amitől aztán 
majd nehezen záródik. Ezek eltávolítása 
a legnagyobb munka egy ablak felújítása 
során. A lenolajfesték ezzel szemben nem 
képez plusz réteget az ablakon, ezért 
előnyösebb, mint a fedőfesték. Tartós és 
szinte korlátlan ideig megvédi az ablakot, 
csupán hétévente 
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  A hibás felületkez-
előanyag-választás eredmé-
nye a fa- és a fémszerkeze-
tek tönkremenetele. Ez az 
ablak még menthető volna 
(Piaski Luterskie, Lengyel-
ország)

egyszer kell nyers lenolajjal áthúzni 
a külső felületeket2. (Ilyen festék példá-
ul: www.leinoelpro.de). Újraüvegezés 
esetén a kittre (gittre) azonnal lehet a 
lenolajfestéket felhordani, míg oldószeres 
mázolást minimum 1 hét száradási idő 
után, de 1 hónap eltelte előtt kell alkal-
mazni. A lenolaj alapú festékkel a teljes 
munkafázis az üvegezéssel együtt 13 nap. 
A legtökéletesebb és legtartósabb fa–üveg 
csatlakozást mind a mai napig a kitt (gitt) 
biztosítja. Előírás szerint a kitt fedésénél 
1–2 mm-rel „túl kell festeni”, hogy a festék 
az üvegen is rajta legyen, így nem tud az 
esővíz befolyni a kitt alá. Léteznek több 
száz éves barokk ablakok is eredeti kittes 
tömítéssel és lenolaj festéssel, amelyek 
mind a mai napig épségben vannak. 
Ugyanez nem mondható el a különböző 
újfajta szilikonos tömítésekről, melyek 
néhány év múlva – gyártóik szerint is – 
cserélendőek.”

Egy másik helyzet az, amikor a régi 
ablak megtartása mellett javítani ér-
demes a hő- és/vagy hangszigetelésén. 
Ekkor megtehetjük, hogy vékony dupla 
üveget építünk a belső szárnyba3, emel-
lett a belső szárnyat bemarással vagy 
akriltömítéssel légzáróbbá tesszük (de 
nem teljesen!). A technológiát ki lehet 
egészíteni ún. Low-e bevonattal, ami-
kor is egy vékony hővisszaverő réteget 
hordanak föl az üvegre, ami önmagában 

is képes akár 30%-kal leszorítani a 
hőátbocsátást. Hogy a vékony frízek 
miként hordanak meg egy hőszigetelő 
üvegezést? A technológia régen ismert, 
a Festool kínálatában komplett kisgépes 
megoldása szerepel. A gittmaró4 kitisz-
títja és esetleg megnöveli az üvegfalcot, 
amiben biztonsággal elfér a karcsú, 
3-6-35, esetleg valamivel vastagabb6 
hőszigetelő üvegezés, természetesen 
nem fém, hanem műanyag távtartó 
léccel. És persze ki is kell ékelni a ne-
hezebb üveget.

A gittmaró nem mellékesen arra is 
alkalmas, hogy termelékenyen 
tisztítsa meg a gittől és üve-
ges szegtől a porló gittelésű 
felújítandó ablakokat, így 
megőrizhetők a régi üvegtáb-
lák. Ha azt nézzük, hogy még 
van, de már nagyon kevés a 
hengerelés előtti időkből szár-
mazó síküveg, akkor ezeknek 
a megőrzése lényegi kérdés, 
miközben persze a munkát 
határidőre és minél kevesebb 
élőmunka-ráfordítással el 
kell végezni. Egy komolyabb 
kastélyfelújításon pedig még 

a nem korhű üvegek megmentésével is 
lehet nem is kis pénzt fogni.

A technológiai váltások persze olykor 
nemhogy a vevőknek, de magának az 
iparűző embernek is nehezére esnek. 
Megmosolyogtató, noha logikus élmény-
ben volt részem pár éve egy szegény-
ségellenes munka során, az egyik falu 
polgármesteri irodájába lépve. A belső 
klíma azonnal elárulta, hogy a ház szer-
kezetétől tökéletesen idegen szigetelés 
párafékként segítette a már eltömődött 
alapokból fölszivárgó vizet abban, hogy a 
cementlábazatok által még följebb nyomva 
ne találjon utat kifelé, sem pedig a belső 
pára ne távozhasson a falazaton át. A fojtó 
levegőben – szakmai ártalom – az ablakok-
hoz léptem, és a polgármester asszony a 
tekintetemet követve büszkén mesélte el, 
hogy a felújítás lehető legnagyobb részét 
a faluban élő mesterekkel végeztették 
el. Ez valóban ok a büszkeségre, bár 
mindenütt ez lenne a helyzet. Hanem az 
ablak… A ’90-es évek elején az asztalos 
bácsi már hallhatott valamit arról, hogy 
újfajta ablakok dívnak, a megrendelés is 
szólhatott némi slendriánsággal „dupla 
üvegezésű” ablakról, ahogy akkoriban a 
hőszigetelőt nevezték. Asztalosunk ezt 
úgy valósította meg, hogy a falcba szépen 
belefektetett egymásra két üveglapot, és 
beszegezőléccel akkurátusan rögzítette. 
Ha már ez a fránya asszonyszemély ilyen 
urizálós dolgokat akar…

Simor Árpád
faipari mérnök


