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Előszó 
 
Konferenciánk a 2002-re visszanyúló Brassó-Sopron diáktalálkozók 
jegyében szerveződött. A találkozók létrejöttében a nyelvi közösségen 
kívül lényeges szerepe volt annak is, hogy a két intézmény - 
Transzilvánia Egyetem és Nyugat-magyarországi Egyetem - faipari 
mérnöki kara és faipari mérnök képzése valamikor hasonló minta szerint 
alakult ki. Hasonló a két intézmény hallgatóinak szakma iránti 
elkötelezettsége is. Ez a közös érdeklődés a váltakozó helyszínű 
találkozókon túl egymás szakmai és tudományos tevékenységének, 
eredményeinek megismerésére is irányul. Képet kapnak a vendégek a 
vendéglátó kar kutatásairól, de maguk is bemutathatják, hogy szigorúan 
vett tanulmányaikon túlmenően tudományos diákköri munkák keretében 
milyen problémák megoldásán tevékenykednek. Nem véletlen tehát, hogy 
felvetődött egy formális konferencia megszervezésének az igénye is, 
melynek során tágabb nyilvánosság elé léphetnek a két intézmény 
hallgatói. 
A találkozó-sorozat egykori kezdeményezői, akik azóta is folyamatosan 
szervezői annak, ma már felnőttek, szakmai, tudományos karrierjükkel túl 
vannak a diákköri korszakon. Ennek ellenére mégis magukénak vallják a 
találkozók szellemét, kiterjesztve azt doktoranduszokra, fiatal oktatókra 
is.  
Változatos témákkal szerepelnek az ez évi faipari tudományos és diákköri 
konferencia résztvevői, ezek a témák szakmánkhoz kapcsolódóan 
felölelik azokat a fontos kérdéseket, amelyek napjainkban a mérnök 
társadalmat foglalkoztatják: energiatakarékosság, környezetkímélés, 
fenntarthatóság, minőség, hatékonyság, biztonság, komfort… 
Bízunk abban, hogy ez a kezdeményezésünk az eljövendő évek során 
kiteljesedik, és újabb színt visz a diáktalálkozók eseményeinek sorába.  
 
Sopron, 2013. július 19. 
 

Prof. Dr. Kovács Zsolt CSc. 
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Kivonat 

A dolgozat bemutatja a rézszulfát és a Romalit N nevű favédőszer 
lemoshatóságát a fa szerkezetéből ellenőrizve a kémiai hatékonyságát a 
rézalapú favédőszerek esetében, amelyek kálium bikromátot is 
tartalmaznak. A lemoshatóság a favédőszerek lemoshatóságát foglalja 
magába a különböző időjárási viszonyok hatása által, ezek a környezeti 
hatások nagy részben befolyásolják a favédőszerek hatékonyságát és 
káros hatással vannak a környezetre. 

Ezen tények tudatában három fafajból készült mintát kezeltünk 
bükk (Fagus Sylvatica), nyírfa (Betula Pendula) és tölgy (Quercus 
Robur) vákuum eljárással víz alapú 5%-os koncentrációjú 
favédőszerekkel. Kéthetes ciklusú kezelés és kondicionálás után az SR 
EN -1984-es szabvány alapján elvégeztük a lemosódási tesztet. 

A vizsgálat végén a famintákat előkészítettük a gravimetrikus 
súlymérő analízisre, amikor meghatároztuk a fából kimosott védőszer 
mennyiségét összehasonlítva a favédőszerek lemoshatóságának a 
mértékével. A kutatások még folyamatban vannak. 
 

I. Bevezető 

A faanyagvédőszerek használata azért szükséges, mert a fa egy 
higroszkopikus anyag mely rendkívül érzékeny a nedvességváltozásra és 
a különböző környezeti behatásokra, amelyek könnyen megkárosíthatják.  
A kezeléshez használt szerek a csapadékok hatására könnyen 
kimoshatóak lehetnek a faanyagból, ezt a tulajdonságot lemoshatóságnak 
nevezik. 

A dolgozat bemutatja a rézszulfát és a Romalit N nevű favédőszer 
lemoshatóságát a fa szerkezetéből ellenőrizve a kémiai hatékonyságát a 
rézalapú favédőszerek esetében, amelyek kálium bikromátot is 
tartalmaznak. A lemoshatóság a favédőszerek lemoshatóságát foglalja 
magába a különböző időjárási viszonyok hatása által, ezek a környezeti 
hatások nagy részben befolyásolják a favédőszerek hatékonyságát és 
káros hatással vannak a környezetre.  

Az eredményeket figyelembe véve az optimális kezeléstípus az, 
amelyikben a védőszerek oldott króm és rézből származó ásványi 
anyagokat tartalmaznak. A króm szerepe a réz megkötésében rejlik, mert 
köztudott hogy a rezet gombaölő szerként alkalmazzák. 
 

II. A dolgozat célkitűzései 

A kitűzött cél eléréséhez a következőket tartottuk szem előtt: 
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� Három különböző fafajból készült minta kezelése réz szulfáttal 
és 5 százalékos koncentráció Romalit N-el továbbá a kezelőanyag 
megtartási képességük megállapítása.  
� A próbadarabok akklimatizálása olyan paraméterek között 
történt, amelyek megengedik a réz megkötését a króm ionok hatása 
alatt. 
� A lemoshatósági teszt a SR EN-84 es uniós szabványnak 
megfelelően történt. 
� A króm behatásának megállapítása a rézszulfát megkötésében a 
különféle fafajtákon.  

 

III. A kísérleti kutatás metodikája (anyagok és módszerek) 

Védőszerek:  

A kísérlethez rézszulfátot és Romalit N védőszert használtunk 5 % 
koncentrációban vízzel oldva.  

Azért választottuk ezt a két favédőszert, mert olcsók és bárkinek a 
rendelkezésére állnak. A rézszulfát egy gyakran használt favédőszer, amit 
már 1883-ban is használtak a faanyag konzerválására, az egyetlen 
hátránya az, hogy könnyen lemosható. A Romalit N egy Romániában 
gyártott favédőszer, amit a kültéri darabok kezelésére ajánlanak. Ez egy 
rézszulfát alapú gombaölő termék, ami 55 % CuSO tartalmaz és 45% K 
Cr O *2H O, 45%. 

A Román kormány 347 határozatának, amit 2003. 03. 27. adtak ki, 
megtiltják a króm használatát, mint kötőanyag a favédőszerek 
gyártásában, ezért szükséges egy új módszert találni a réz megkötéséhez a 
fa felületén. 
 

Faanyag:  

A következő fafajtákon folytak a kísérletek: bükk (Fagus 
Sylvatica), nyír (Betula Pendula) és tölgy (Quercus Robur), hibátlan 
fából a SR EN 84-es uniós szabványnak megfelelően készültek 50 x 25 x 
15 mm méretben, 10 minta fafajtánként.  
Bükk: - (1. ábra a) - Sokféleképpen hasznosítható, jól alakítható 
keményfa. Az egyenes szálú, nagy átmérőjű rönkökből sokféle félkész 
termék állítható elő. Minden szerszámmal jól megmunkálható: késeléssel, 
hámozással furnér készíthető belőle. Gőzöléssel jól hajlítható, a hajlított 
bútorok gyártásának legfontosabb alapanyaga. Gőzölés nélkül könnyen 
vetemedik. Nem időjárásálló; külső térben gombák és rovarok is 
károsíthatják. 
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Nyír: - (1. ábra b) - Az egyik legsokoldalúbban felhasználható fafaj, a 
rétegelt lemez- és furnérgyártás egyik legfontosabb fafaja 
(Oroszországban a rétegelt lemezek 85%-a nyírből készül).  
Tölgy: - (1. ábra c) - Értékes, jól megmunkálható keményfa, de csak 
gőzölés után hámozható, faragható. Keskeny szíjácsa sárgásfehér, gesztje 
sárgásbarna. A legtöbb faj fáját kíméletesen kell szárítani, mert könnyen 
repedezik. Tartós ipari fa, amiből egyaránt készítenek bútorokat, 
hordókat, parkettát, használják épület-, talp- és bányafának. 
Csersavtartalma miatt biológiai ellenálló képessége is jó. 
 

 
a) b) 

 
c) 

1. ábra A kísérletben felhasznált faminták: a) bükk; b) nyír; c) tölgy 
 
A minták számát úgy határoztuk meg, hogy a lemoshatósági teszt 

elvégzése után egy pontos eredményt kapjunk, szem előtt tartottuk azt a 
tényt is, hogy a lemoshatósági tesztet alkalmaztuk a próba daraboknál és 
a tanú daraboknál is. Fafajtánként 10 mintát biztosítottunk a 
rendelkezésre, úgy a kezelt minták esetében, mint a tanú mintáknál, 
amelyek nem voltak kezelve. A tanú mintákra azért volt szükség, hogy 
megállapítsuk a kimosott faanyag tömegét a próba során. Ezeket a 
mintákat kódok szerint rendszereztük, ami a kezelés típusát és a fafajtát 
ábrázolta (pl.: Q-T1-7 7- es számú minta Q- tölgyfa 1- rézszulfátos 
kezelés. 

Az összes mintát a kezelés előtt és a kezelés utána is 
kondicionálták a KPK 400-as klíma szobában 20 ± 2ºC hőmérsékleten, és 
65 ± 5 % nedvességtartalmú levegőben, ameddig konstans nem lett a 
tömegük. (2. ábra) 

2. ábra KPK 400 FEUTRON  
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Kezelési eljárás: 

Kezelő anyaggal való átitatás a választott kezelési eljárásként egy 
vákuumos technológiát választottunk a SR EN 113-1995 uniós 
szabványnak megfelelően, ami abból áll, hogy a próbadarabokat a 
kezelőcellában (3. a) ábra) először vákuumnak vetjük alá, ami kiszívja a 
fa belsejéből a levegőt, aztán beengedjük a kezelőanyagot a vákuumnak 
köszönhetően a fa, mint egy szivacs magába szívja az anyagot és utána 
egy nyomásemeléssel egyenletesen kezelt felületet kapunk. 

A kezelés első fázisában a konstans tömegű minták bele lettek 
helyezve a kezelő edényekbe a különféle fafajták szerint. A minták egy 
fémrács segítségével stabilizálódtak, hogy elkerüljük azt, hogy 
lebegjenek a kezelőanyag tetején. Szép sorban bekerültek az edények a 
kezelőcellába, amibe 20 percig vákuum alá kerültek 0.1 bár nyomás alá 
(amit a fekete szín jelöl a kezelési diagramon). A 20 perc letelte után 
kikapcsoltuk a vákuumpumpát és beengedtük a cellába a kezelőanyagot 
ameddig teljesen beborította a mintákat, aztán újra beindítottuk a pumpát, 
ameddig elértünk egy 0.5 bár nyomást a cellában, amit 20 perc idejéig 
megtartottunk 3 b) ábra (piros színel jelölve a diagramon). A nyomásos 
fázis letelte után visszaállítottuk a természetes légköri nyomást az 
edényeket kivettük a cellából és a mintákat még 2 órán keresztül a 
szerben áztattuk. 
 

 
1 

 

 
2              3 

 

 
4 

 

 
5 

 
3 a) ábra A kezeléshez használt felszerelés: 1-kezelő cella; 2-
magasnyomás mérő; 3-vákuum mérő; 4- vákuumpumpa; 5- 

kompresszor; b) Kezelési diagram 
 

Rögtön a kezelés után a darabokat egyenként kivettük a szerből és 
itatós papír segítségével eltávolítottuk a kezelőanyag felesleget róluk, 
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aztán egy 0,001g pontosságú mérleg segítségével megállapítottuk a kezelt 
darabok tömegét.  

Mivel a kezelést vízben oldódó szerekkel hajtottuk végre a 
mintákat 2 hétig zárt edényekben tartottuk és csak a 3. hét elején kezdtük 
el fokozatosan kinyitni őket, naponta egy-egy kicsivel jobban, a 4. héttől 
teljesen nyitva hagytuk az edényeket.  

Majd a mintákat szárítással konstans tömegükre állítottuk a 
következő paraméterekkel: hőmérséklet 20 ± 2ºC, a levegő 
nedvességtartama 65 ± 5 %. 

Lemoshatóság fafajtánként 5 mintát vetettünk alá a lemoshatósági 
tesztnek SR EN 84-1993 uniós szabvány alapján. A lemoshatósági teszt 
abból áll, hogy a mintákat vízbe áztatjuk majd egy vákuumos kezeléssel 
megpróbáljuk lemosni róluk a kezelőanyagot.  
A vízben való áztatást olyan kezelő cellában végeztük, amelyik lehetővé 
teszi a 0.1 bár vákuum elérését és megőrzését 20 percig. 

A kezelt mintákat és a tanú mintákat fafajtánként külön-külön 
edényekbe raktuk majd lerögzítettük őket, hogy ne lebegjenek a víz 
tetején. Aztán az edényekbe desztillált vizet töltöttünk ameddig teljesen 
beborította a víz. A vákuumos periódus után visszatérhettünk az 
atmoszférikus nyomásra, amit 2 órán át megtartunk, ahogy a 4. ábrán 
található diagram mutatja. 

 
4. ábra Lemoshatósági teszt diagramja 

 
Minden edénybe ötször annyi tömegű vizet töltünk, mint a kezelt 

fa tömege. A tölgyből készült mintákat a kezelés letelte után is lerögzítve 
tartottuk, mert nehezebben átitathatónak bizonyultak, de 7 nap letelte után 
ez a probléma megszűnt. A bükkfa és a nyírfa mintákat a kezelés után 
nem volt szükséges lerögzítenünk. 

A mintákat továbbá 14 napig vízben áztattuk és 14 nap alatt 9 szer 
cseréltük le a vizet róluk, körülbelül naponta vagy maximum 2 
naponként. Aztán a mintákat konstans tömegükre csökkentettük klíma 
szobás kezeléssel 20 ± 2ºC hőmérsékleten és 65 ± 5 % nedvesség 
tartalmú levegőben. 
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IV. Eredmények 

Az áztatásos kezeléssel elért eredményeket az 5. grafikonon 
ábrázoltuk fafajtákra és kezelőanyagokra osztva. 

Az alábbi grafikont analizálva, arra a következtetésre jutunk, hogy 
a tölgyminták érték el a leggyengébb eredményt, ami a kezelő anyag 
megtartást illeti. Ugyanezt az elvet követve a bükkből készült minták 
nagyobb anyagmegtartási képességet mutattak: 61.35 kg/m3. Az 
eredményeket analizálva fel tudtunk állítani egy növekvő sorrendet, ami a 
kezelő anyag megtartást illeti: tölgy (a következő anyagmegtartással 15-
16kg/m3); nyír (a következő anyagmegtartással 55-54kg/m3) és a bükk (a 
következő anyagmegtartással 60-61 kg/m3). 

 
5. ábra Kezelő termék megtartási képesség fa fajtánként 

 
A 6. ábra bemutatja a lemoshatósági teszt eredményét. Ha 

analizáljuk egy kicsit ezt a grafikont, meglátjuk, hogy a legnagyobb 
értéket a fából kimosott anyagból a bükk érte el 6,20% kimosott faanyag. 
A kísérlet eredményei azt mutatják, hogy a tölgyfaminták még nem érték 
el a konstans tömegüket. 

 
6. ábra Lemoshatósági vizsgálat 
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Konklúzió  

A kísérlet elvégzése után a következőket állapíthatjuk meg:  
• A kísérlet elvégzése után felállítottunk egy növekvő sorrendet a 

három tanulmányozott fafajta nedvszívó képességét követve: 
tölgy, nyír és bükk.   

• A rézszulfát egy könnyen lemosható szer lévén nagyon magas 
eredményeket ért el a lemoshatósági teszt elvégzése után, a 
Romalit N nevű védőszer, ami szintén egy rézszulfát alapú 
szer kevésbé lemoshatónak bizonyult, azért mert az ő 
esetében a faanyaghoz való kötést a króm ionok segítik elő.   

• A tölgyfából készült minták eredményei nem konkludensek 
azért mert, a dolgozat elkészítése alatt még nem érték el a 
konstans tömegüket. 

• A bemutatott adatok egy nagyobb tanulmány részei, ami új 
módszereket keres a réz megkötéséhez a különböző 
faanyagokon, az itt bemutatott eredmények ellenőrző 
eredményekként szolgáltak a tanulmány elvégzéséhez.  
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1. Bevezető 

Az ipari fejlődésnek, a növekvő minőségi igényének és a 
bonyolultabb strukturális megoldásoknak köszönhetően az elmúlt 30 
évben rohamos fejődés vehető észre a számítógép vezérelt, CNC2 gépek 
terén úgy technikai, mint piaci szempontból. 

Ezen dolgozat összefoglalja a számítógépes vezérlésű gépek 
fontosabb elemeit valamint egy CNC eszterga megtervezése és 
kivitelezése is bemutatásra kerül. 

A dolgozatban szereplő eszterga alapparaméterei aszerint volt 
meghatározva, hogy ezen gép felhasználható legyen egy kisebb ipari 
egységnek ahol szériagyártásban vagy egyedi darabok esetén is lehessen 
használni kisebb esztergált elemek megmunkálására pl.: korlát elemek, 
ülő bútorok esztergált elemeinek vagy különböző díszítő elemek 
legyártásához. 

A tervezés irányelvei a gép egyszerűsége, könnyű kezelhetősége 
valamint az alacsony összköltség volt. Megpróbáltam minél olcsóbb 
megoldásokat használni ezzel bemutatni, hogy a piacon található gépek 
árai nem a befektetetett anyagokat és munkát tükrözi, hanem leginkább a 
gép termelékenységét és a gyártás megkönnyítését. 
 

2. Egy CNC gép szükséges elemei: 

2.1. A gép önmaga 

Ez az egység tulajdonképpen az a része egy számítógépes 
vezérlésű gépnek, ami átalakítja az elektromos jeleket kinematikus 
mozgássá így lehetővé téve az automatikus mozgásokat – megmunkálást.  

Egy CNC marógép esetében egy sík platformról (2. Ábra) (egy 
asztal) van szó, amire rögzíteni lehet a megmunkálandó darabot és az 
előtolást a marás létrejöttéhez vagy a darab az asztallal együtt végzi vagy 
a marófej végzi.  

Esztergák esetében a darab a hagyományos módon van rögzítve a 
két tokmány közé, de az előtolást itt is két módon lehet végezni: a kés 
végzi a mozgást a darab hosszában vagy a darab végzi a mozgást a kés 
csak a darabra merőleges mozgást végez kialakítva az esztergált 
formákat. 

Ezeket a tartószerkezeteket többféle anyagból lehet előállítani, 
amőrök által kedvelt anyagok a fa, az alumínium profil vagy az acél 
elemek.  

                                                 

 

2
 CNC-computer numerical control 
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A fából készült szerkezetek elégséges stabilitást biztosítanak egy 
kisebb házi használatra készülő esztergánál, de egy komolyabb, nagyobb 
felületű platformnál javasolt a fém váz, ami nagyobb stabilitást biztosít a 
rezgésekre és az oldalirányú mozgásokra. 

Alumínium profilból készült vázak egyszerűen összeszerelhetők 
különböző mechanikus elemek használatával, de megjelenhet a kilazulás 
jelensége a hosszasabb használat után. 
 

 
2. Ábra3 CNC marógép munkaasztal váz 

 

 
3. Ábra CNC eszterga4 

 

2.2. A vezérlőegység 

A vezérlőegység vagy driver, azon része egy CNC gépnek, ami 
feldolgozza és átalakítja a számítógéptől kapott elektronikus jeleket 
vezérelve a léptető motort, ami majd egy csavarmenetes mechanizmussal 
megmozgatja a fizikai alegységet. 

                                                 

 

3
 http://www.4x4blog.com/plasmacam-cnc-plasma-cutting-table/ 

4
http://en.intorex.com/1832/special-wood-working-machines-ltm-1500 
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A vezérlőegységnek két része van, egy integrált áramkör, ami 
feldogozza a kapott jeleket és egy erő tranzisztaror, ami a jelek szerint 
ellátja a motort elektromos árammal 

A vezérlő felület kijövetelén 12 bites jelek jönnek ki, de a beérkező 
jelek értéke csak 5 bit. A 12 bites jelek irányítják a motor forgásirányát, 
fordulatát. Az 5 bites beérkező jel információt továbbit az indító- vész 
gombtól a X, Y, Z végpont kapcsolóktól. 

A vezérlőegység párhuzamos csatlakozóval van kapcsolva a 
számítógéphez. A balesetből származó jelek elkerüléséhez mindegyik 
bejövetel és kijövetel külön biztosítékkal van ellátva, ami 
megakadályozza a számítógép meghibásodását. 

 
4. Ábra CNC gépek Elektronikai alkatrészei5 

 
A vezérlőegység direkt leadja a jeleket a léptető motornak, ami 

végrehajtja a kiszabott paraméterek szerint a forgást. Ezek a motorok (5. 
Ábra) képesek akár 1/200 forgást létrehozni, ami lehetővé teszi a 
precíziós, finom marást – esztergálást is. 
 

 
5. Ábra Léptetőmotor6 

                                                 

 

5
 Mini-machines with numerical command controlled by means of stepper 

motors made by amateur builders v. Popa, e. Popa   
6
 http://tekro.ro/   



 19 

2.3. Vezérlőprogram 

Napjainkban sokféle programot lehet használni a CNC gépek 
irányításához, legtöbbször a gépgyártó saját magának alakít ki gépre 
szabott programot, de megtalálhatók az általánosabb programok is, 
amiket programozó cégek fejlesztenek ki és lehetővé teszik személyre 
szabott gépek irányítását is. Ilyen vezérlőprogramok a következők: 

• Stepster;  
• DAK`s Turbo-CNC;  
• Mach 3 Mill;  
• Mach 3 Turn; - esztergavezérlő 
• LazyTurn – Esztergálás parametrizáló program 

Ezek a programok napjainkban képesek akár nyolc irányba is 
működtetni tengelyeket, ami nagyon praktikus a komplex megmunkálás 
során. 

3. A CNC eszterga technikai projektje és kivitelezése 

A projekt első részében található tanulmány alapján 
meghatározásra került a gép tervezésénél használt irányelvek: 

• Felhasználható legyen egy kisebb fafeldolgozó egységben; 
• Gyártási költségek minél alacsonyabb szinten lehessen tartani; 
• Egyszerűség és használhatóság. 
Ezen célok fényében megtervezésre került az első prototípus (6. 

Ábra). Ezt a variánst a saját ötleteim alapján készítettem el, virtuálisan 
figyelembe véve a fent említett irányelveket és arra is törekedtem, hogy 
ezeket be is tartsam. 

 

 
6. Ábra CNC eszterga. 1. Változat 

 
A fenti ábrán (6. Ábra) látható első prototípus váza L profilvasból 

készült hegesztéssel összeállítva. A meghajtó tengely csapágyházzal 
együtt egy cső alakú tartóba van szerelve csavarral rögzítve. A 
központosító és tartó tengely (szán) mozgatható és pozícióját a darab 
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hossza határozza meg. Az esztergafej mozgását az X és Z irányban a 
henger alakú csúszók segítségével van megvalósítva a csuszás 
elősegítésére és a felmelegedés megelőzésére bronz gyűrűket illesztettünk 
be a mozgó és álló rész közé. 

A motorok elasztikus kuplungok által vannak csatlakoztatva a 
csavar – menet mechanizmushoz. 

A vágófejre egy V alakú kés került felszerelésre, amit a kézi 
esztergálásnál használt kések formájából merítettem. 

Az első variáns megtervezését követően véleményeket gyűjtöttem 
a projektvezető tanáromtól valamint más specialistáktól és a következő 
módosítások elvégzése mellett döntöttem: 

• A váz magasságnak lecsökkentése valamint a lábak eldöntése az 
alacsonyabb súlypont valamint a nagyobb stabilitás elérése 
céljából. 

• A X tengely szerinti csúszók ki lettek cserélve. A henger alakút 
V alakú csúszókkal helyettesítettem, ami nagyobb stabilitást 
eredményez a rezgésekre és fizikai hatásokra.  

• Az esztergáló kés lecserélésre került a V alakú kést egy, a fém 
esztergálásánál is használt kést használtam fel 
megváltoztatott formában. 

• Az elasztikus kuplungokat fogas szíj áttéttel helyettesítettem, 
ami megnövelte a fej mozgási nyomatékát. 

• A meghajtó motor függesztése és elhelyezése megváltozott 
csökkentve a szíjhosszat valamint így a motor helyet adhatott 
a léptető motor függesztéséhez. 

 
Ezen módosítások után a következő, végleges változat (7. Ábra) került 
megtervezésre. 

 
 

7. Ábra. CNC eszterga Végleges Változat 
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3.1. A számítógép vezérlésű faeszterga részeinek technikai leírása: 

3.1.1. A gép váza 

 
8. Ábra A gép váza 

 
A gép váza L fémprofilból készült hegesztéses illesztésekkel. A 

sarkak illesztése 45°- ban készült valamint a lábak dőlésszöge 103°◦. 

3.1.2. A meghajtó tengely 

 
9.Ábra. A meghajtó tengely 

 
A meghajtó tengely (1) csapágyakkal van rögzítve a 

csapágyházban. A bal oldali csapágy fél – nyomócsapágy a jobb oldali 
hagyományos axiális csapágy. Az ékszíjtárcsa (2) ék és csavar 
segítségével van rögzítve a tengelyre. A központosító és meghajtó 
tokmány egy rögzítő szeg segítségével van felszerelve a tengelyre, ami 
biztosítja az egységes forgást munka közben. 

Tudva a motoron és a meghajtó tengelyen levő szíjtárcsák 
átmérőjét meghatározhatjuk a gép munka-fordulatszámát:  
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• Nagy-kicsi tárcsakombináció: 

      -   Átviteli hatékonyság 
Ismerve az „i”-t kiszámíthatjuk a meghajtó tengely fordulatszámát: 

 - A meghajtó tengely 
fordulatszáma. 

• Kicsi - Nagy tárcsakombináció:  

 

 
 

3.1.3. Mozgó szán 

 
10. Ábra. mozgó szán 

 
Ez az egység biztosítja a darab folyamatos és stabil forgását a 

hosszanti tengelye körül. A mozgó szánt a darab hosszához viszonyítva 
álltjuk be és egy csavarral rögzítjük. A szán mozgó részét (2) csavar – 
anya mechanizmussal szorítjuk neki a darab középpontjának a kézi kerék 
(6) segítségével. A hegy fixen tartását a stabilizáló csavar (3) segítségével 
érjük el, amit a végleges beállítás után húzunk meg. 

A központosító hegy egy, a más esztergáknál is használt speciális 
alkatrész, ami egy kis hegyes végű tengelyből áll, ami egy csapággyal 
egy csapágyházba van fel szerelve. Ezt a szerkezetet egy csonka kúp 
formájú csonk által illesszük a szán mozgó részébe, ami a csavaranya 
mechanizmus által generált nyomás miatt beleszorul és stabilan marad. 
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3.1.4. Csúszó rendszer a Z irányba 

 
11. Ábra. Csúszó rendszer Z irányba 

 
A csúszó rendszer két henger alakú, 25mm átmérőjű kalibrált acél 

(CK 55) amik csavarral vannak rögzítve a vázhoz. A csúszókra bronz 
gyűrűk segítségével van felszerelve az esztergáló fej a X csúszó 
rendszerrel együtt. A mozgást a léptető motor (9) hozza létre a fogas szíj 
áttét által valamint ezt a mozgást egyenes vonalú mozgássá a csavar-anya 
mechanizmus alakítja át. A Z szerinti mozgást manuálisan is létre lehet 
hozni a forgató kerék által (8).  

3.1.5. A csúszó rendszer X irányban 

 
12. Ábra Csúszó rendszer az X irányba 

 
A X csúszó rendszer mozgása által jön létre a megmunkálandó 

darab vastagságbeli változása, a mozgás V alakú csúszókra épül, amit egy 
régi gépről szereltem le és használtam fel. Ennek a formának az előnye a 
magas stabilitás a nagy erőkkel szemben is.  

A csúszók mozgásban levő részére két zártszelvény fémprofil van 
rögzítve, amire pedig a késtartó alaplemeze. Ezek mind fémből készültek 
és hegesztéssel vannak összeszerelve. 
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3.1.6. Léptető motor – fogas szíj átvitel alegység 

 
13. Ábra. A léptető motor rögzítése 

 
A léptető motor rögzítését a vázhoz L fémprofilból készült 

tartókkal és mechanikus csavarral lett megvalósítva. Ezt a tartót állítani 
lehet a fogas szíj hosszától függően úgy, hogy kellő feszességet érjünk el. 
A nagy-kicsi szíjtárcsa kombinációt használva tudjuk növelni a motor 
forgatónyomatékát, amire szükség van az eszterga esetében, ahol egy álló 
kés kell marja a mozgó fát, azonban csökken a fordulatszám, ami 
lelassíthatja a munkafolyamatot. 

 

3.1.7. A vágófej-kés 

 
14. Ábra. A vágófej-kés 

 
Az esztergakés (2) rögzítve van a késtartóhoz egy mechanikus 

csavar által, ami egy dőltést ad neki. Ezt a szöget a kézi esztergálásból 
merítettem kísérlet által. 
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A Kés formája egy egész folyamat eredménye. Az első forma V 
alakú volt, ami nem bizonyított elég tartást a sokkokkal szemben, így a 
fémesztergálásban használt kés formáját használtam fel, amit 
összekombináltam a fa marásához szükséges formákkal. Ezek a formák a 
kés felső nézetén észlelhetőek, a félkör alakú sáncok, amik segítenek a 
rostok könnyebb eltávolításában, valamint így kisebb felületen érintkezik 
a fa a késsel. 

 

4. A vezérlő – elektronikai egység  

A vezérlőegység választásánál figyelembe kell venni a motorok 
fogyasztását, paramétereit és azt, hogy hány irányba szeretnénk mozgást 
végeztetni. 

Ezen paraméterek meghatározása után a CNC 4X35A (15. Ábra) 
választottam nem csak azért, mert megfelelt a gépnek, hanem azért is, 
mert hozzájuthattam bármilyen befektetés nélkül felajánlván a 
projektvezető tanárom ezt a drivert. 

 
15. Ábra A vezérlő egység 

 
A felhasznált vezérlőegység tulajdonságai: 

• Kifejlesztve csak mini CNC gépek irányításához: marók, 
esztergák, plazmavágók 

• Direkt csatlakozás párhuzamos port kábellel a számítógéphez. 
• 4 léptető motor irányítására képes. 
• A motorok paraméterei lehetnek: 5-30 V és 0.7- 3A 
• 5 Beérkező jelcsatornát figyel (X, Y, Z, Próba, E-stop) 

 
A lap működtetéséhez szükséges áramforrás feszültsége 15- 32V 

között kell, legyen.  
A vezérlő lapon különböző beállításokat lehet elvégezni pl. kimenő 

áramerőséget állítani (16. Ábra), ami befolyásolja a motor 
forgatónyomatékát. 
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16. Ábra Áramerősség szabályozás 

 
A kívánt áramerőséget a következő táblázat (17. Ábra) segítségével lehet 

beállítani: 

 
17. Ábra 

 
A következő rajzon a vezérlő bekötési útmutatója van bemutatva (18. 
Ábra) 

 
18. Ábra Bekötési Rajz 
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Az irányító programban az első használat előtt be kell állítani, 
hogy melyik csatornán, porton, milyen elektromos jelet küldjön. Ez a 
beállítás a vezérlő gyári kiosztásától függ, így egy táblázatot (19. Ábra) 
kell használni a megfelelő működés eléréséhez. 

 
19. Ábra. A port kiosztások 

 
Az előző oldalakon a gép fontosabb alegységeit mutattam be azok 

működését. Kitartó munka és anyagi költség után legyártásra került a 
tervezett gép, amit a 20.-as ábrán lehet megtekinteni. 
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20. Ábra. A kész CNC faeszterga 

 

5. Pénzügyi számvetés 

A következő táblázatban (21. Ábra) a gépbe befektetett anyagok, 
és más anyagi kiadások vannak feltüntetve. 

 
Sorszám Költség neve Ár (€) 

1. CNC alkatrészek (motor, 
hengercsúszók, csavar- anya 
mechanizmusok) 

400 

2. Csapágyak a meghajtó tengelybe 15 
3. Fém alapanyag különböző elemekhez 20 
4. Bronz gyűrűk 5 
5. Más fogyó anyagok 10 
 Összesen 450 

6. Gyártási költség 200 
 Összesen 200 

 Teljes összeg 650  

21. Ábra. Költségek 
 

6. További Tervek 

Ez a projekt bemutatja egy CNC eszterga tervezését és 
kivitelezését. A jövőben a következő fejlesztéseket lehet elvégezni a 
gépen, amivel pontosabbá, hatékonyabbá lehet tenni a termelésben: 

• A bronz gyűrűket, lineáris golyós csapágyakra cserélni, aminek a 
súrlódása sokkal kisebb. 
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• Egy automata adagoló rendszert tervezni hozzá, ami 
megkönnyítené és felgyorsítaná a termelését. 
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1. Bevezetés 
A hagyományőrzés számomra több mint egy hobbi, hivatás. Már évek óta 
részt veszek hagyományőrző fellépéseken és rendezvényeken, így 
elengedhetetlen a megfelelő védő felszerelés. Régóta terveztem, hogy 
páncélkesztyűt készítek. Az egyetemen a tudományos diákkör folyamán 
erre lehetőségem nyílt. 

A páncélkesztyű a testvédelmi rendszer (testet védő lemezek bizonyos 
kombinációjukban működnek) egyik fontos eleme. Vívás során az egyik 
legsebezhetőbb pont az emberi kéz, hiszen a támadóhoz képest a 
legközelebbi testrész a kézfej, így támadáskor könnyebb támadni. A 
páncélkesztyűben számos közelharci fegyvert forgatni lehet, a harci 
kalapácstól kezdve a hosszúkardon át a bárdig.  

2. A páncélkészítés történeti áttekintése 
A XI. századból nagyon kevés páncélkészítőről maradt fent feljegyzés, a 
témával foglalkozó dokumentációk a XV. századtól állnak rendelkezésre 
nagyobb számban, e kortól kezdik rendszeresen említeni a német 
páncélkészítőket. 

Dél-Németországban és Észak-Itáliában alakultak ki a legismertebb és a 
legkiválóbb minőségű páncélokat készítő műhelyek, és gyakran alakult ki 
munkakapcsolat a páncélkészítők, a fegyverkészítők és az egyéb más 
szakmabeliek között, mint például az arany-, és ezüstművesek. 

A páncélok német és olasz divatja szintén, ahogy a többi iparművészet 
szerte Európában versenyzett egymással. Túlzás nélkül, követelhetünk a 
páncélkovácstól azt, hogy a „modern” művészet hatásainak feleljen meg. 
Vannak olyan bizonyos lényeges szabályok, amiket meg kell figyelni 
minden mesterségnél, de legtöbbször csak egy vagy kettő 
nélkülözhetetlen a jó munkához. Ezek a szabályok a páncélkovács 
mesterségére is vonatkoznak. Azt láthatjuk, hogy mindegyik alapvetően a 
kielégítő munkához szükséges. 

A szabályok a következők: 

1) Célnak megfelelő alkalmasság 

2) Használatkor kényelem 

3) A jó anyagminőség 

4) A szerkezeti anyagok szilárdsága 

5) A díszítések alárendelése az előző szabályoknak 
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Magyar Királyságban már I. Nagy Lajos király idején nagy befolyással 
bírt az itáliai kultúra és ezzel együtt a páncélkovácsolás is. I. Lajos itáliai 
hadjáratait a nápolyi Anjouk trónöröklésének rendezetlensége váltotta ki. 
I. Lajos nem sajnálta a pénzt, hogy a saját javára dőljön el a háború. 
Később a XV. század közepén Mátyás király idején nagyon erős volt az 
olasz hatás, hiszen a reneszánsz Itália után másodikként Magyar 
Királyságban jelent meg. Valamint Mátyás Király hódításai által 
(Morvaország, Szilézia, Alsó-Ausztria) a német páncélkovácsolás is nagy 
hatással bírt.  

2.1. Itália 

A páncélkészítés egyik leghíresebb központja az olasz Milánó, a híres 
Missaglia családnak ad otthont a XV. században. Ebből a családból 
legalább négy kovács nevét ismerjük.  

 

 
 
 

1. ábra: A Missaglia család 
mesterjegye (Forrás: 

http://www.bansaghipancel.hu/en/pan
celtortenet/pancelkovacsokeuropaban 

Letöltve 2013. május 20.) 
 

A Missaglia családot minden idők egyik legnagyobb páncélkészítő 
családjának tartották. Az alábbi sisak Antonio Negroni Missagliának, 
Tomaso Negroni Missaglia fiának a munkája. A mesterjegy egy hasított 
keresztből, továbbá egy A betűből és egy fordított M betűből áll. Ez a 
Missaglia család jele. 

A XVI. században Milánó otthonul szolgál egy másik páncélkészítő 
családnak is, a Missagliák leszármazottjainak, a Negroliknak. Köztük 
Filippo Negrolinak (cc. 1510 – 1579), akire úgy lehet tekinteni, mint 
minden idők egyik legelismertebb páncélkovácsára. A családi műhely 
élén a legidősebb Negroli állt: Giacomo, Filippo apja. 

2.1.1. JACOPO ÉS BERNARDINO CANTONI (MILÁNÓ 1477-1500) 

A feljegyzések szerint a család több hercegnek is dolgozott, többek között 
Galeazzo Maria Sforzának. Bernardino leghíresebb munkája egy 
brigadine, melyet Miksa császár számára készített. 
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2.1.2. GABRIELLE ÉS FRANCESCO MERATE (MILÁNÓ ÉS 
ARBOIS 1494-1529) 

Nevüket a Merate nevű faluról kapták, amely közel van a Missaglia nevű 
faluhoz, a Missagliák szülőhelyéhez. 

1494-ben a Merate testvéreket kérte fel I. Miksa, hogy dolgozzanak neki. 
Három éves szerződést kötött velük, ezért 1000 frankot és 1000 aranyat 
kaptak. Csak a császárnak dolgozhattak. Gabrielle kapott további 100 
frankot és 1 évnyi adómentességet. Ezt a kiváltságot gyakran kapták 
kovácsműhelyek. Ez idő alatt felállítanak kovácsműhelyeket Arboisban 
és Burgundiában. A műhely évi termelése 50 vért mesterjeggyel ellátva, 
40 frankért darabonként, 100 sisak 10 frankért darabonként, 100 pár 
grandgarde, 5 frank áron és 100 pár garde-bras 40 frankért páronként. Az 
utolsó két garde-bras szokatlan volt, mivel ezeket csak a bal vállon 
hordhatóak, és nem volt párjuk. A mesterjegyükről feltételezik, hogy az 
Arbois szó és egy korona. Másik mesterjegyük egy M betű, amelyre egy 
Holdsarló van rátéve. 

A nevüket említik később az adófizetők listájában S. Maria Beltrade 
parókián Milánóban 1524-ben és 1529-ben. I. Miksa is megemlékezett 
róluk egy Ludovico il Moro-nak írt levelében. Munkáikat 
megtekinthetjük Bécsben, Madridban és a londoni Towerben is. 

2.1.3. TOMASO MISSAGLIA (MILÁNÓ CC. 1415-1468) 

Tomaso kovács családban született apja Pietro (Petrajolo) is kovács volt 
körülbelül az 1390-es években. A Missagliák háza Milánóban volt a Via 
degli Spadariban és a család jelvényeivel és monogramokkal díszítették.  
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Tomaso da Missaglia, Philip 
Maria Visconti által 1435-ben 
nemesi címet kapott és 
adómenteséget élvezett 1450-
ig. 1469-ben halt meg és a S. 
Maria Beltrade egyházban 
temették el, Milánóban. Két 
ismert munkáját Bécsben, 
illetve Velencében tekinthetjük 
meg. 

 
2. ábra: Tomaso Missaglia 

munkája cc. 1450-ből, Milánóból 
Pfalz-i Frigyes választófejedelem 

páncélja, Bécs, Ausztria 
Kunsthistorisches Múzeum 

(Forrás: 
http://www.bansaghipancel.hu/en/pan
celtortenet/pancelkovacsokeuropaban 

Letöltve 2013. május 20.) 

 

 

3. ábra: Bascinet típusú sisak, 
Tomaso Missaglia munkája 

(Forrás: 
http://www.bansaghipancel.hu/en/pan
celtortenet/pancelkovacsokeuropaban 

Letöltve 2013. május 20.) 

 

2.2. Német 

A német páncélkészítést a gótika stílusa határozta meg, ami eredetileg 
Franciaországból származik. 13. századtól egészen a 16. század végéig 
virágzik. A német páncélverők műhelyei két részen a Rajna Vesztfália 
vidékeken vannak leginkább jelen itt az átlagos tömegtermelt minőségben 
készítették munkadarabjaikat a kovácsok. A Milánói kovácsokkal, 
munkájával egyenértékűt csak a Dél- Német vidékeken állítottak elő. 

Augsburg birodalmi városára, Baselre (Svájc 1501-előtt), Landshutra, 
Nürnbergre, valamint az Innsbruckban lévő Német-római császári 



 35 

udvarra. Ezen városokban éltek a híres páncélkészítő dinasztiák. 
Augsburg városában a Helmschmied család munkái a legismertebbek. E 
család tagjai: Lorenz, aki 1467-től aktív és 1516-ban hal meg, Kolman 
(1471–1532) és Desiderius (1513 – 1579). A Helmschmied család az 
ausztriai és a tiroli főherceg mellett a Német-római császárnak és más 
gazdag megrendelőknek is dolgozott. 
Hasonlóképpen kiemelkedő a Seusenhofer család, legfőképp Konrad 
(aktív 1500-tól, 1517-ben hal meg Innsbruckban). Hans (aktív 1514-től, 
1555-ben hal meg) alapítja meg a birodalmi műhelyt Innsbruckban. 

A nürnbergi Kunz Lochner hamar hírnévre, komoly elismerésre tett szert, 
mert több híres uralkodónak is készített páncélt, köztük V. Károly 
Német-római császárnak, valamint Szászország hercegeinek és 
Lengyelország királyainak is. Nürnberg méltán érdemelte ki a hírnevet, 
melyet a sodronyvértek gyártásában szerzett. Később, a XVI. században a 
város a keréklakatos lőfegyverek gyártásának központjává vált. Passau és 
Solingen neve egybeforrt a kardpengékkel. A híres passaui mesterek 
jegye a futó farkas bemetszése a pengében, mely biztosíték volt a termék 
kivételes minőségére. A solingeni pengekovácsok később felhasználták 
ezt a jelzést az általuk gyártott pengék minőségének tanúsítására. 

 

 
 
 
 

4. ábra: Lorenz Helmschmied 
mesterjelzése (Forrás: 

http://www.bansaghipancel.hu/en/panceltorte
net/pancelkovacsokeuropaban  

Letöltve 2013. május 20.) 
 

2.2.1. LORENZ COLMAN (AUGSBURG CC. 1490-1516) 

Őt Lorenz Helmschmied néven ismerik. Apja George szintén 
Augsburgban dolgozott, Harbruckban és Luginslandban. A neve 1467-
ben jelenik meg először a polgári feljegyzésekben, és hamarosan nagy 
érdeklődés mutatkozik munkái iránt. 1477-ben I. Miksának készít egy 
páncélt, és ezzel szabadságjogot nyer városának. 1491-ben Innsbruckban 
létrehoz egy műhelyt. Közel 8 év munka után, 1506-ban Mantovában 
bemutatja munkáit a királyi palotának. Az általa készített munkák 
Bécsben és Madridban tekinthetők meg. 
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5. ábra: A tiroli Zsigmond herceg páncélja. Ezt 
a nevezetes vértet szokás a gótika csúcsának 

nevezni. Zsigmond ezt a vértet 1484-ben kapta 
Katherina von Schasennel kötött házassága 
alkalmából császári ajándékként Miksától. 

Készítője Lorenz Helmschmied. A vértezetre a 
burgundiai stílusjegyek a jellemzőek. (Forrás: 

http://www.bansaghipancel.hu/en/panceltortenet/p
ancelkovacsokeuropaban 
Letöltve 2013. május 20.) 

2.2.2. COLOMAN COLMAN (AUGSBURG 1476-1532) 

Coloman, Lorenz fia a családja többi tagjával együtt felveszi a 
Helmschmied vezetéknevet. 1512-ben V. Károlynak dolgozik majd 
ugyanebben az évben I. Miksa császár szolgálatába lép. Coloman az 
általa készített páncélok díszítésére a Burgmair családot alkalmazta.1525 
virágzó évnek bizonyult Coloman életében, mivel Thomas Burgmair 
özvegyétől megvette a „Kovács házat a Karoline utcában”. Kiterjedt 
ügyfélköre volt Olaszországban is, 1511-ben Marchesa Francesco di 
Matuától kapott egy felkérést, hogy készítsen egy olyan laminált ló 
lemezvértet, mely a ló egész testét fedi. A bécsi Zerghausban található 
egy kép, amelyen Harnischmeister Albrecht lovagol egy hasonló stílusú 
vértbe öltöztetett lovon. Ennek a vértnek egy darabja megtalálható 
Brüsszelben a Musee Porte de Halban. Bécs, Wallace Collection, Madrid, 
Drezda (Tonlet „The MikChase”) múzeumaiban megtalálhatjuk Coloman 
munkáit. 

2.2.3. DESIDERIUS COLMAN (AUGSBURG CC. 1532) 

Desiderius Colman a fent említett Coloman Colman fia. 1532-ben átviszi 
műhelyét az Augsburg melletti Mauerburgba, ahol is a Burgmairekkel 
dolgozik együtt. Munkatársai között szerepelt a fegyvergyártó 
Lutzenberger is, aki 1545-ben házasodott össze Desiderius 
mostohaanyjával. 1550-ben a Városi Tanács tagja lett és 1556-ban V. 
Károly számára készített egy lemezvértet. II. Miksa részére is készít 
vértet, itt már azonban az apja mesterjelzését használja. Ettől az 
időponttól kezdve a kutatók számára komoly nehézséget okoz 
megállapítani, hogy az adott vértet a család mely tagja készítette. Az 
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alábbi, Desiderius által készített vérteket ismerjük: Madridban található 
egy II. Fülöpnek készített vért 1550-ből, és egy gazdagon díszített, 
domborított kerek pajzs, amelyen 1552. április 15.-i dátum található. 

 

 

 

6. ábra: Desiderius által készített 
pajzs 1552-ből (Forrás: 

http://www.bansaghipancel.hu/en/panc
eltortenet/pancelkovacsokeuropaban 

Letöltve 2013. május 20.) 
 

2.2.4. HANS GRÜNEWALT (NÜRNBERG 1440-1503) 

A nagyapja Nürnbergben harangöntőként dolgozott, ő készítette a S. 
Sebald egyháznak a harangokat 1396-ban. I. Miksának is dolgozott, 
legkomolyabb versenytársa a Milánói Missaglia család, akik ebben a 
korban Európa leghíresebb páncélkovácsai voltak. A bécsi 
Waffensammlungban megtalálhatjuk néhány munkáját. 

2.2.5. CONRAD, HANS ÉS JORG SEUSENHOFER (INNSBRUCK 
1470-1555) 

A két testvér - Conrad és Hans - I. Miksa udvarában páncélkovácsokként 
dolgoztak. Conrad 1450 és 1460 között született. 1504-ben Conradot 
szerződtetik és pénzt kap arra, hogy növelje meg műhelyének méretét. A 
császár és Conrád együttműködésének eredményeképpen létrejött egy 
olyan egyéni lemezvért, amely a mai napig az ő nevét viseli. Ezt a vért 
típust a korábbi olasz gótikus vérttől az különbözteti meg, hogy egy olyan 
bordázott díszítést tartalmaz, amely befedi az egész páncélt.  

 

 

7. ábra: Conrad Seusenhofer 
munkája egy VIII. Henriknek 

készített szarvas sisak (1511-1514 
körül) (Forrás: 

http://www.bansaghipancel.hu/en/panc
eltortenet/pancelkovacsokeuropaban 

Letöltve 2013. május 20.) 
 

A páncélkovácsoláshoz sok nyersanyagra volt szükség, melyet Styriában 
bányásztak, de olyan nagy mennyiségben szállították ki Angliába, hogy 
ez veszélyeztette a nyersanyag utánpótlást ezért megalapítottak egy 
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monopóliumot és megtiltották az exportot. Ennek következtében az árak 
nagyon megemelkedtek. 1511-ből találunk egy levelet amelyben 
Seusenhofer panaszkodik, hogy Kügler, a bányamester rossz minőségű 
fémet küldött neki, és ez esetlegesen rossz hatással lesz Innsbruck 
hírnevére. 1511-ben Miksa megajándékozza VIII. Henriket egy vérttel. 
Innsbruck archívumában azt találjuk, hogy két cuirass is készült Anglia 
királyának, ezek közül az egyik aranyozott. Seusenhofernek néha 
követelnie kellett a császártól, hogy a munkáját fizesse ki. Utána öccse 
Hans lett a királyi udvar páncélkovácsa, majd átadta a helyét unokaöccse, 
Jorg számára. Az ő vértjei megtalálhatóak Párizsban és Bécsben. Conrad 
egyetlen hitelesen fennmaradt munkája a londoni Towerben található. 

2.2.6. JACOB TOBF (INNSBRUCK 1530-1590) 

Csupán Dr. Wandelin Boeheim kutatásainak köszönhetően maradt fent 
néhány információ Jacob Topffal kapcsolatban. A három testvér közül 
David, a legfiatalabb testvér dolgozott Ferdinánd hercegnek. 1575-ben 
Jacob az innsbrucki hercegnek dolgozott. Boeheim kutatásai szerint Topf 
1562 és 1575 között nem Németországban, hanem valószínűleg 
Olaszországban vagy Angliában dolgozott. Angliában történő 
munkásságáról megtalálható egy levél, amit Sir Henry Lee írt 1590-ben. 
A levél, említést tesz egy „Jacob mesterről”, úgy vélik talán Topfról. 
Mindazonáltal érdekesek a munkái az Almain Armourers albumban, ami 
megtalálható a Viktória és Albert Múzeum könyvtárában. Ez a könyv 
vízfestékkel és tintával készített rajzokból áll. 31 képet tartalmaz, 
amelyek bemutatnak 29 vértet, a kopjatöréshez szükséges extra 
darabokkal. Az albumban 14 helyen találhatjuk meg az „Amiket 
csináltam én Jacob” aláírást, azonban a Topf név nem szerepel. 

Mellékletben ábra! 

2.2.7. ANTON PEFFENHAUSER (AUGSBURG 1525-1603) 

Az augsburgi Anton Peffenhauser a XVI. században az öt 
legkiemelkedőbb páncélkovács közé tartozott. A velencei Correr 
Múzeumnak birtokában volt egy vaslemez karcolat, mely egy augsburgi 
templomban lévő sír alsó részének a felirata. A karcolat „Anthonius 
Peffenhauser Mester” feliratot tartalmazza két feleségével és a 14 
gyerekével, és mellette található a címere és mesterjegye is. 

Peffenhauser stílusa a buja díszítéstől az extrém egyszerűségig terjed. 
Egyik legfigyelemreméltóbb műve a portugál királynak, Sebastiannak 
készített páncélja (1554-1578) mely a Real Armeriában látható. Itt 
természetesen felmerül egy kérdés: Peffenhauser maga vési a lapos 
domborművet vagy egy független művész készíti őket? A kutatások 
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szerint egy független művész az, aki a díszítéseket készítette, ugyanis 
abban az időben nem csak Peffenhauser készített vésett páncélt. 

 

 
 
 

8. ábra: Sebastiannak, Portugália 
királyának vértje az 1550-es évekből, 

Anton Peffenhauser munkája 
(Forrás: 

http://www.bansaghipancel.hu/en/panc
eltortenet/pancelkovacsokeuropaban 

Letöltve 2013. május 20.) 
 

A Real Armeriában található II. Fülöp spanyol király (1527-1598) 
páncélja, melyet Desiderius Helmschmied mester készített 1549-150 
körül, és egy Jörg Sigman nevezetű aranyműves díszítette, Desiderius 
közvetlen kérésére. A két páncél szerkezetében nagy hasonlóságot mutat, 
ezért felmerül a kérdés, hogy lehetett-e valamilyen kapcsolat a páncélok 
között. Ha megnézzük a díszítéseket, szembetűnik, hogy Peffenhauser 
vértjének díszítései minőségben és kifinomultságban messze a Jörg 
Sigman által díszített Helmschmied páncél felett állnak. Az ő formája 
robosztusabb és életerősebb, látványosabb a fény és árnyék játéka, 
színesebb és fennköltebb stílusban díszített. 

A fehér mellvért - melyet a feltételezések szerint Szent György egyik 
hűbérese viselt - kiváló példája a tiszta és funkcionális formának. A 
rézkarc alkalmazásának egy másik jó példája egy lábvért, mely kékített 
vasból készült és aranyozott díszítéseket karcoltak bele. A karcolt díszítés 
nagy indákból áll, amik egy központi szárból göndörödnek, amit egy 
fekete vonal szegélyez, és egy aranyozott levélmintát foglal körül. A 
mellvérten - melyből 12 darab készült Szászország választófejedelem 
nőjének - megjelenik az augsburgi jelzés. Itt az arany-kék témát arra 
használják, hogy hangsúlyozzák a mellvért frontális bordáját. 

II. Rudolf (1532-1612) és testvére Ernst főherceg (1553-1595) páncélja a 
fekete és az arany színeivel díszített. A díszítésen szereplő jellegzetes 
lombozat a komlógallyakkal hurkokat, csomókat képez. 

Mellékletben ábra! 

A díszített páncélokkal szemben a tiszta, más néven dekorálatlan páncél 
maximális védelmet nyújtott, a teljes mozgékonyság mellett. Ezért hozták 
létre a „fejedelmi tornavért”-et, ahol is a nehéz sima acéllemezek 
szerkezete nélkülöz minden díszítést, felépítését a célszerűség jellemzi, 
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ezáltal teljes mértékben megfelel annak a szerepnek, amiért létrehozták. 
1585-ben August választófejedelem rendelt a fiának egy tornavértet. E 
páncél fényes vasból készült, karcolt és aranyozott szalagok díszítik. A 
lánc sabatonoknak szilárd lábujj csapjaik vannak. A zárt sisak egy taréj 
részből, egy hegyesedő visorából és két laminált nyaklemezből áll össze. 
Egy fél- chamfron és egy kovácsolt nyereg tartozik még ehhez a 
fegyverzethez. A díszítés több négyzetből és téglalapból áll változatos 
mintában, amit befeketített karcolt vonalakkal határoltak. Az augsburgi 
jelzés megjelenik a mell és a hátvérten. 

A XVI. század közepén az augsburgi páncélkovács iskola még mindig 
életerősen virágzott, de utána hanyatlani kezdett. Anton Peffenhauser 
idős korára belátta, hogy a páncélkovácsolás mestersége a feléledés 
reménye nélkül fog feledésbe merülni. A hanyatlás ellenére Peffenhauser 
egyike volt azon keveseknek, aki tudta, hogyan tud fent maradni ebben a 
korban, és hogyan lehet megtartania e nemes művészet tradícióit egészen 
a század végéig. 

3. A páncélkesztyűk történeti áttekintés 
Megállapítható az a tény, hogy külön páncélkesztyű műhelyek, kovácsok, 
nem működtek a középkorban, hanem a páncélkészítés alá tartozott. A 
páncélok készítésénél az egységességre törekedtek, így a páncélkesztyű is 
beletartozott. A páncélzatokat és védőfelszereléseket illetve a védő és 
támadó eszközöket együtt testvédelmi rendszereknek nevezik. 
Az első lovagok a kezükön semmilyen páncélt nem viseltek. Kezüket 
csupán a pajzsuk és a kardjuk keresztvasa védte. 1180 körül kezdtek 
először egyujjas kesztyűt használni mely lényegében a páncéling ujjának 
meghosszabbítása volt. Ez mintegy 150 évig volt használatos. A XIII. 
század vége felé jelentek meg az első különálló, meglehetősen bő 
kesztyűk, melyeket valószínűleg bőrből készítettek. Ezután tűntek fel a 
halcsonttal vagy fémlemezzel megerősített kesztyűk, melyeknél a 
lemezeket kesztyűkre rögzítették, vagy a dupla anyag közé szegecselték. 
Fontos változást jelentett, hogy a kesztyűk formája is megváltozott, a 
sodronykesztyűt a század első harmadától kezdte fölváltani az egy 
acéllappból kovácsolt kesztyű, ami a csukló alsó részétől az ujjak tövéig 
takarták a kézfejet, és ehhez csatlakoztak az ujjakat elfedő apró 
fémlemezből készült sávok, melyek úgy épülnek fel, minta a rák páncélja, 
vagyis félig fedték egymást. Ezeket a fémlapokat és a kézfejvédőt egy 
bőrkesztyűre varrták rá, tehát fel és levétele könnyű volt, és hatékony 
védelmet nyújtott. Ilyen nagyon finom apró darabokból felépülő 
kesztyűket találtak a wisby-i tömegsírokban is.  
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9. ábra: A wisby-i 
tömegsírokban talált 
kesztyűk. (Forrás: On 

Gauntlets 1884) 
 

A kesztyűk fejlődésének egy nagyon fontos állomását jelentette a század 
első harmadának végén megjelenő úgynevezett „homokóra” alakú 
kesztyű, mely tölcsérszerűen kiszélesedett a csuklónál, és teljesen 
körülölelte azt, és így szabadon lehetett benne mozgatni a kézfejet. A 
kézfejet a bütyökig egy acéllap védte, és ehhez csatlakoztak az említett 
finoman megmunkált rákozott ujjak. Ezek a ,,homokóra” alakú kesztyűk 
a egészen a század végéig használatban voltak, mert nagyon előnyös 
formájuk volt. 

 

 
 

10. ábra: A felső képen VI. 
Károlynak (1368-1422) 

tulajdonított „homokóra” 
páncélkesztyűk láthatók. 
(Franciaország, Charters, 

Cathedral/Musée des Beau-Arts 
deChartres) Az alsó képen a 

legszebbnek tartott fennmaradt 
„homokóra” kesztyű van. 

(Olaszország, Frienze, Museo 
Nazionale del Bragello) (Forrás: 

On Gauntlets 1884) 
 

Lehetővé tették a kézfej teljesen szabad mozgását, védték a csukló belső 
oldalán futó létfontosságú ereket, és a kézfejen az ujjakat mozgató inakat, 
a tölcsér alak elvezette a kézfejre mért vágásokat. A kézfej védelme 
nagyon fontos lehet különösen akkor, ha az ember egy jó vívóval kerül 
szembe, ugyanis valószínűleg, mint az ember legelöl lévő testrészt, ezt 
fogja támadni, és egy egészen gyenge ütés is olyan fájdalmat tud okozni, 
hogy az ember elejtheti fegyverét. Nem csoda hát, hogy a Wisby-i 
csatában talált, aránylag durván kivitelezett páncélok mellet ilyen 
finoman megmunkált kesztyűket találtak, a kéz védelmét még az 



 42 

egyszerű polgárseregben is fontosnak találták.1350 körül a legtöbb lovag 
már olyan kesztyűt hordott, melyre kívül fémlemezek voltak felerősítve. 
Különálló ujjai voltak, és minden ujjat apró acélpikkelyek védtek. 1430 
táján az egyujjas páncélkesztyű vált általánossá, de XV. század vége felé 
egyes területeken ismét megjelent a többujjas kesztyű is.  

 

11. ábra: páncélkesztyű fejlődése (Forrás: New York Metropiltan museum of art book) 
 
A leírtakból jól kivehető, hogy számos technológiával készültek 
páncélkesztyűk és így ebből adódóan a megjelenése is sokrétű volt. 
Elmondható hogy a páncélkesztyűk java fémlemezekből készült el, 
valamint ezek többsége maradt fent, de készültek bőrből, ami 2,5-3 mm 
vastagságú volt. Abban az időben nagyjából ugyan olyan hatékony 
lehetett, mint a 1,5 mm-es fémlemezekből készült páncélkesztyűk. 
Továbbá láncszemek összefűzéséből is készültek kesztyűk. Az e-fajta 
kesztyűk elkészítésénél a láncszemeket ugyan úgy fűzték egymásba, 
ahogyan a láncingeknél is szokták (egy szem karikába négy láncszemet 
kell fűzni és ezeket a darabokat szintén egy-egy láncszemmel kell 
összefűzni) majd egy bőrből készült kesztyűre varrták fel. Lényegében a 
mozgékonyságot a bőrkesztyű adta és a védelmet pedig az összefűzött 
láncszemek.  
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12. ábra: Itáliai páncélkesztyű 
(Forrás: 

http://forum.index.hu/Article/showArti
cle?go=43527691&t=9038753 

Letöltve 2013. május 20.) 
 

Az itt látható olasz kesztyű azt mutatja be, milyen részekből állt össze 
egy több ujjas kesztyű 1450 körül. A fémlapokat egy bőrkesztyűre 
erősítették. A tenyér felületét szabadon hagyták, hogy viselője könnyen 
tudja fogni a kardját. A bal kéz ujjait gyakran csak egy nagyobb lemez 
védte, mivel a legtöbb lovag jobb kézben fogta a kardját, a bal kéznek 
nem kellett olyan mozgékonynak lennie. Ez a kesztyű 26 fémlemezből 
áll. A lemezeket szegecsekkel bőr vagy vászonbéléshez rögzítették majd 
a bélést kézzel hozzávarrták a kesztyűhöz. Az ujjakat apró acélpikkelyek 
borítják. A kesztyű levétele nem volt egyszerű dolog Ezen úgy segítettek, 
hogy a tenyér részen egy nyílást hagytak a kéz kibújtatásához. A 
csuklónál megkötött bőrpánt megakadályozta, hogy a sodronying ujja 
rácsússzon a kézfejre. 

Az olasz kesztyűket inkább a funkcionalitás jellemezte, a megjelenés 
másodlagos szempont volt. Ellentétben a német mesterek a páncélok 
könnyed szépségét is figyelembe vették, így ennek okán mikor 
páncélkesztyűt csináltak használtak rezet vagy bronzot is általában a 
bütyöknél. Az ilyen kialakítások esztétikusabbá tette a kesztyűt, de 
sebezhetőbb is volt.1430 után a német kesztyűk egyujjasak voltak, de a 
XV. század végén visszatértek az ötujjas kesztyűkhöz. 

4. Saját páncélkesztyű tervezése és készítése 
Egy XV. század eleji német stílusú egyujjas páncélkesztyűt terveztem és 
készítettem el. Tervezésnél a fő szempontom az volt, hogy egy egyedi 
kesztyűt készítsek el így a kesztyűn látható bordák és merevítések nem 
egy kesztyűről származnak, hanem számos kesztyű mintáját tartalmazza. 
A német gótikus, késő gótikus páncélkesztyűk elkészítése az egyik 
legnehezebb a páncélkesztyűk területén, hiszen számos bordát hajlítást 
tartalmaz, valamint sok alkatrészből tevődik össze, amit igen nehéz 
pontosan összeilleszteni. Egy darab kesztyű összesen 14 lemezből, 21 
szegecsből, egy bőrkesztyűből, egy csatból és kevéske bőrből készült. A 
lemezek rögzítését a bőrkesztyűhöz én másképp oldottam, meg mint a 
középkorban. Varrása helyett bőrszegecset alkalmaztam.  
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4.1. Kéz ergonómiája 

A képeken jól látható, hogy a tervezés során milyen adatokra kellet 
odafigyelnem elsősorban a kéz hosszára, a csukló átmérőjére és a fogás 
méretére. A táblázatban leírt adatok jó összehasonlítási alapot adtak a 
kesztyű tervezésénél. 

1. táblázat: - Kéz főbb méretei 

 Kéz hossz átlag 
mérete /mm 

Csukló átmérő 
átlag mérete /mm 

Fogás átlag 
mérete /mm 

Egyesült 
Államok 190,3 60,3 48,6 

Egyesült 
Királyság 189,8 60,1 48,4 

Saját méret 197 58 51 
 

 
13. ábra: Kéz főbb méretei (Forrás: Adultdata 1980) 

4.2. Lemez- Sablon készítése és tervezése 

A tervezés előtt kutató munkát végeztem, felmértem a kesztyűk variációit 
és ezek alapján terveztem meg a saját kesztyűmet. A kezem formájáról 
vázlatot készítettem, majd ezt AutoCad-ben véglegesítettem. Ezt egy 
kartonlapra másoltam át és vágtam ki sablonnak. Azért választottam a 
kartonlapot, mert olcsó, könnyen beszerezhető és könnyen alakítható. 
Feltehetően régebben a sablont nyers marhabőrből, fából alakíthatták ki. 
A sablon elkészítése is nagy szakértelmet igényelt. A marhabőrt 
bevizezték majd egy alap sablonra húzták rá. A megszáradt marhabőr 
felvette a forma alakját és ezt végleges formára faragták valamint 
hajlították. A fa esetében sem volt könnyű a helyzet, hiszen megfelelő fát 
kellet kiválasztani, aminek ütésellenállónak kellett lennie, de jól 
faraghatónak is. Feltehetően ez diófa lehetett. A kartonpapír elemeket 
milton - kapoccsal rögzítettem, ami a szegecseket mintázta. Így az 
elkészült sablont könnyen a kezemre tudtam hajlítani így olyan hibákat 
láthattam, amit a tervezésnél még nem.   
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5. Kovácsolás alapműveletei 
A kovácsolás a fémek képlékeny alakításának legősibb módszere. 
Kovácsoláskor a fémet általában két szerszámalakító felület között, 
ütésekkel vagy nyomással formálják. A kovácsolás fő célja egy adott 
nyersanyagból megfelelő alakú kovácsdarab kialakítása, másik célja a 
fém szövetszerkezetének finomítása. Kovácsoláskor a nagy szemcsék 
átalakulnak, kisebbek lesznek, s az így létrejött szemcsefinomítás 
eredményeként javul a kovácsdarab minősége. A legtöbb kovácsdarab 
csak félkészgyártmány, ugyanis azokat még forgácsolással alakítják a 
végleges alakúvá. Alakíthatják melegen, hidegen vagy fél-meleg 
állapotban. A kovácsdarabok minősége az alakítás után hőkezeléssel 
tovább javítható. 

5.1. Meleg kovácsolási műveletek 

Hasítás 

Hasításnak nevezik azt a vágóval végzett munkát, amikor az anyag 
testét részben leválasztják. Hasításkor leginkább a vágószerszám 
élének megfelelő hőmérsékleten tartására kell oda figyelni. Már a 
preromán pántoknál is alkalmazták ezt a módot. A hasítás más 
kovácsolási eljárással kombinálva a díszítőelemek készítésének 
egyik alapvető művelete. 

Színre hevítés 

Amikor a fém felhevül, a színe folyamatosan változik: a tompa 
vöröstől az élénkvörösig, a narancsvöröstől a sárgásvörösig, a 
sárgától végül a fehér izzásig. A fém fehérizzása a határvonal a 
kovácsforrasztáshoz vagy más néven tüzi hegesztéshez.  

Kovácstüzi forrasztás (tüzi hegesztés) 

Két vagy több vasrész összeerősítésének módja, amely után az 
alkatrészek oldhatatlan kapcsolatban maradnak. 

5.2. Hideg kovácsolási műveletek 

Fémek vésése 

A vésés egyélű szerszámmal, egyenes vonalú, váltakozó irányú 
főmozgással és szakaszos mellékmozgással (előtolással) végzett 
forgácsolás. A vésés a munkadarab belső üregeiben levő hornyok 
és egyéb alakzatok megmunkálására való, sok tekintetben a 
gyaluláshoz hasonló. A véséshez alkalmazott szerszámok szabályos 
élgeometriájú, egyélű forgácsoló kések, legtöbbször gyorsacél, 
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ritkábban keményfém lapkával. Már a középkorban is alkalmaztak 
ilyen megmunkálást a páncélok díszítésénél.  

Gravírozás 

Az anyag felületének bevágása keményebb tárgyal, általában sima 
felületre, vágási barázdák elkészítésével történik. Az eredmény 
lehet egy díszített tárgy: ezüst-, arany-, üveg-, drágakő-, réz- vagy 
más fém-, fa felület gravírozva.  

Csiszolás 

A felület finomítását csiszolási eljárással érhetjük el. A csiszolás 
történhet kézzel vagy géppel. Általában a csiszoló papírt szilícium 
karbid szemcse borítja és ennek a nagysága befolyásolja a fém 
felületének finomságát.  

Polírozás 

A polírozás egy olyan technológiai eljárás, amely során a 
munkadarab felületét finomabbá tehetjük csiszolóanyag és polírozó 
korong segítségével. Gyakorlatilag a polírozás során a polírozó 
korong felületére felvitt csiszoló anyag (a polírozó paszta) végzi a 
felület fényezését.  

5.3. Hideg és meleg kovácsolási műveletek 

Csavarás 

A csavarás a díszítésnek egy fajtája. A négyzet vagy laposvasat 
saját hossztengelye körül megcsavarják, és ezáltal az élek a 
fordulatszámától függően kisebb nagyobb emelkedésű 
csavarvonalat alkotnak. A csavarás hosszát és sűrűségét nemcsak 
az elfordítások száma határozza meg, hanem a hőmérséklete is. 
Nagy hőmérsékleten sűrűbb csavarás hozható létre. A csavart vas 
mozgalmas felületet mutat ezért már a középkortól gyakran 
alkalmazták.  

Nyújtás 

A kovácsolás egyszerű művelete a nyújtás. A világos vörösen izzó 
kovácsvas kalapálással a függőleges ütés irányban összelapul, 
vízszintes irányban kiterjed.  

Zömítés (duzzasztás) 

Ez az eljárás lényegében a nyújtás ellentette, célja az anyag 
vastagítása, amely egyben meg is rövidül. A hevítés helyét nagyon 
pontosan kell meghatározni, mert egyébként a nem kívánt irányba 
torzulhat az anyag.  
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Szegecselés 

Ezzel a módszerrel két fémdarabot illesztenek össze oly módón, 
hogy a vasszegecs végeit mind a két oldalon laposra kalapálják. A 
szegecsfejeket díszítésre is felhasználták. A szegecs felhevítésével 
gyorsíthatjuk a szegecselés folyamatát. (pl.: Titanic hajó) 

Lyukasztás 

Ez az eljárás a fúrást helyettesíti. Gyorsan kell kivitelezni, mielőtt 
az anyag lehűl. Az anyagtorzulás elkerülése végett fontos, hogy a 
lyukasztószerszám hegye viszonylag hideg legyen. A lyukasztás 
előnye, hogy bármilyen keresztmetszetű lyukat létrehozhatunk. 
Vékony vastagságú lemezeket hidegen egy erőkaros lyukasztóval 
szokták kilyukasztani.  

6. Korabeli kovácsműhely elrendezése, és 
annak működése 
Egy-egy műhely eszközének száma a több százat is elérte. Az egyes 
különleges darabokat saját műhelyeikben házilag állították elő. A 
szerszámok fontossági sorrendje megállapíthatatlan. Nem lehet 
rangsorolni a kalapácsokat, az üllőt, tűzhelyt, hiszen az alapvető 
szerszámok mindegyike fontos. A tüzelés történhet koksszal, kőszénnel 
vagy faszénnel.  

6.1. Elrendezése 

A tűzhely 

A legkorábbi időtől kezdve nagy kétkamrás fújtatót használtak. Ennek 
sajátossága, hogy a fújtató folyamatos huzatot biztosított. A tűzhely 
három részből áll: az asztal, a tűzkosár, és a levegő befújásához 
szükséges fújtató vagy ventilátor. 

Az üllő 
A hagyományos fajta üllő két darabból áll: öntött acéltestből és a 
hozzáhegesztett nagy karbon tartalmú acél ülőfelületből. A modern 
üllőket nagy karbon tartalmú acélból egyben öntik ki, és csak az ütő 
felületet edzik meg.  Az üllő megfelelő tömege 50- 80 kg.  

Érdekesség: 

Az üllőt kalapácsütéssel lehet tesztelni. Ha jól cseng, és a kalapács 
visszapattan, ugrál akkor az üllő megfelelő. Az üllőn található 
négyszögletes szerszámlyukat számos mindenre lehet használni pl.: 



 48 

árkoló-vállazó üllőbetétekhez, a hajlító villákhoz, illetve egyéb hajlító és 
alakító szerszámokhoz is.  

A kalapács 
A tüzi kovácsoláshoz háromféle típusú kalapácsot használnak. A 
leggyakoribb fajtája a kézikalapács. Aztán a ráverő kalapács és a 
legritkább a domborító kalapács, amelyet gépészkalapácsnak is hívnak. 
Általában három méretű kézikalapácsot használnak 3,5- 1,5 kg-osat és 
egy kicsi 350g-osat.  

Az üllőbetétek 
Az üllővágó az üllőbe csatlakoztatható vágószerszám, amely rengeteg 
egyéb kovácsszerszámmal hozható kapcsolatba. A másik üllőbetét típus 
az árkoló-és vállazó betét. Az előbbi keskenyebb, utóbbi szélesebb. Az 
üllővágó tompított formája, amely többek között hegyezésre, eresztékváll 
kialakítására alkalmas.  

A műhely felszerelésének elengedhetetlen kelléke az úgynevezett lábas 
satu. Egy masszív fúrógépre és egy úgynevezett lakatos lemezvágó ollóra 
is szükség van.  

6.2. Működése 

Az inasok a lakatos céh keretein belül annak előírásai alapján kapták 
képzésüket. A céhszabályok 3- 4 évi inaskodást írtak elő, majd a 
legénnyé válást követően 3 évi kötelező vándorúton kellett szakmai 
ismereteket gyarapítani, a külhoni szokásokat, technikákat, a 
munkafogásokat és formákat megismerni. Ennek teljesítésével és 
nagykorúságának betöltésével kérhette a mesterjelölté érett legény a 
remekfeladat kitűzését. A remekfeladat két részből állt: rajzi, és tárgyiból, 
ez utóbbit minden segítség nélkül az arra kijelölt mesternél megszabott 
határidőre kellett elkészítenie, az úgynevezett látómesterek ellenőrzése 
mellett.  

6.3. Általában alkalmazott kovácsolási módszerek, 
műveletek eszközök 

Darabolás eszközei: 
Szúrófűrész, Lemezvágó olló  

Kovácsolás eszközei: 
Különböző kalapács típusok, idomok, satu, üllőbetétek, tűzhely, üllő 

Felületi nemesítés eszközei 
Különböző finomságú csiszolópapírok, polírkorongok, drótkorongok 

Fúrás eszközei: 
Különböző átmérőjű fémfúrószárak  
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7. Módszerek-technológia 

7.1. Lemezanyagok és megmunkálhatóságuk 

Jelölése: DC01 AM – Hidegen hengerelt ötvözetlen (lágyacél) széles acél  
Felhasználási területetek: 
Sajtolás, kis és közép mértékű mélyhúzás. Hidegalakítási műveletek 
kiváló anyaga. Jól hegeszthető és bevonatható anyag. 
Hidegen hengerelt lágyacél finomlemezek (MSZ EN 10130, MSZ EN 
10142) 
A hidegen hengerelt lágyacél finomlemezek hideg alakítására szánt 
(mélyhúzás, nyújtva- húzás, hajlítás) termékek. Felületkezelésre, 
zománcozásra, festésre, galvanizálásra, műanyag bevonatolásra egyaránt 
alkalmasak. A tüzi horganyzott finomlemezekre és szalagokra vonatkozó 
előírásokat az MSZ EN 10142 tartalmazza. A hidegen hengerelt 
finomlemezek elsődleges felhasználója a jármű, a lemez, fémáru, 
valamint az elektrotechnikai cikkeket gyártó ipar. A finom lemezekkel 
szemben állított legfontosabb követelmény a jó alakíthatóság. A 
lemezanyagok alakíthatóságát, a szakítóvizsgálattal meghatározható 
képlékenységi anizotrópiával (r) valamint keményedési kitevővel (n) 
jellemzik. Az anizotrópia a szakító próbatest szélessége, illetve 
vastagsága irányában mért valódi alakváltozás hányadosa.  

 
A keményedési kitevő az alacsony karbon tartalmú lemezanyagok 
folyásgörbéjének leírására használt Nádai- féle közelítő formula kitevője. 

 
A felhasználók többsége az Erichsen- féle technológiai vizsgálattal 
meghatározott IE mélyítési értéket nem találja kielégítően jellemzőnek.  
 

2. táblázat: - Mechanikai tulajdonságok és vegyi összetétel előírása az EN 10130:2006 
szerint (Forrás: http://www.dunaferr.hu/hidegen_heng.pdf) 

Vegyi összetétel max. % Minőség 
EN 

0130:2006 

Remax 
N/mm2 

Rm 
N/mm2 

A80 
min. 
% 

r90 
min. 

n90 
min. 

C P S Mn 

DC 01 280 270-
410 28 - - 0,12 0,045 0,045 0,60 

A sablon segítségével felrajzoltam a lemezre a kivágandó elemeket. Majd 
egyes pontokon előfúrtam, hogy majd a vágás során könnyebb dolgom 
legyen. A fúrás során műszerolajt használtam ezzel is csökkentve a 
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súrlódás okozta hőt valamint a szerszám deformációt. A vágást követően 
köszörűgépen alakítottam ki az íveket majd végül a sorjás éleket 
lereszeltem.  

7.2. Előkovácsolás 

Alkartól lefelé haladva haladtam, elemenként. A jobb és a bal kezes 
kesztyűket párhuzamosan alakítottam ki. Először is az alkar elemnél 
perem visszahajlításával kezdtem, amit üllő szegélyén végeztem el egy 
1,5 kg kalapáccsal. Ezután alkaromra meghajlítottam, ami az úgynevezett 
homokóra felső része majd a bordákat berajzoltam. Bordák domborítását 
egy erre a célra átalakított kőműves vésővel végeztem. A lemezdarabot a 
vonal mentén lassú mozgatással és pontos kalapácsolással alakítottam ki. 
Az ebbe tolódó elemet ugyanúgy alakítottam ki, mint az alkar elemet. 
Ugyanúgy meghajlítottam és rajz mentén kalapáltam ki a bordákat. Az 
ebbe tolódó elem egy átmentett képező elem. Ugyanis eddig a lemez 
felületében pozitív domborítás volt és ez az elem teszi lehetővé, hogy a 
következő elem negatív lehessen. Ennek az elemnek a feléig megy a 
domborítás majd a másikfelében egy homorú tojásforma veszi kezdetett. 
Ezt a homorítást a legkisebb kalapáccsal végeztem, ami 350 g-os, de még 
ez is nagy volt a művelet kialakításához, valamint az üllő betétlyuk 
segítségével dolgoztam. Az erre helyezkedő lemez szintén átmenetet 
képez a tojásforma folytatása és a kézfejre hajlított lemez között. Eddig a 
kesztyűt pozitív és negatív domborítások fedték, de a kézfej résztől 
kezdve hajlított lemezek is lesznek. A lemez hajlítását üllőn kalapásással 
és satuba fogással végeztem. Kézfejet borító lemez darab a bütyköt védi. 
Ezt volt a legnehezebben kikovácsolni, hiszen hidegen történő alakítása 
mindkét irányba, ami anyagnyújtással is jár, nagyon veszélyes, mert az 
acél egyre ridegebbé válik, és végül eltörik. De szerencsére ez nem 
következett be. A sablon készítésénél még nem volt számomra 
egyértelmű, hogy egyujjas kesztyűt csinálok vagy ötujjas kesztyűt. És itt 
a bütyök kialakítása után dőlt el, hogy egyujjasat készítek. Ennek oka, 
hogy a kéz védelme így biztosabb és szerettem volna tovább vinni a 
hajlított lemez mintáját. Így végül a lemezre felrajzoltam az ujj 
lemezdarabjait majd kivágtam és végül lesorjáztam. Ezeket a 
lemezdarabokat a bütyök folytatásaként meghajlítottam az előbbiekben 
leírt technikákkal. Ezt követően a zsanért és a hüvelykujjat borító 
lemezeket rajzoltam fel a lemezekre és vágtam ki majd sorjáztam le. 
Ahhoz hogy a zsanért elkészítsem, előtte az azt összekötendő íves 
hüvelykvédő lemezt kellet kikalapálni. Ezt a kalapálást az üllő szarván 
végeztem ott tudtam ilyen ívet adni. Így már minden méret adott volt, 
hogy a zsanérokat is elkészítsem. Először csapos darabokat alakítottam 
ki, ami nem igényelt túlzott erőfeszítést csak ki kellet vágni és a sarkait 
be kellet reszelni. A réses darabjait ki kellet fúrni ügyelve arra, hogy a 
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fúrószár fel ne melegedjen így műszerolajt használta annak hűtésére és 
kenésére. A kifúrt részt meg kireszeltem. A közé csúsztatott szegecset 
meg elkalapáltam. Így össze tudtam illeszteni a két lemezdarabot. Majd a 
hüvelykujj folytatását is kialakítottam. 

Mellékletben ábra! 

7.3. Finom kovácsolás 

Az alkatrészek forgópontjait kifúrtam kezdve az alkarrészétől haladva 
egészen az ujjakig. A fúrás során a külső lemezt fúrtam meg először majd 
azt rajzoltam át a hozzá csatlakozó belső lemezre. A belső lemezt egy 
helyen többször megfúrtam valamint megreszeltem, így a lemezek 
egymáson csuszása jobb lett. Így szárazon csavarok segítségével össze 
tudtam állítani és az egyes hibáit ki tudtam küszöbölni. Az ujjakat borító 
lemezek hosszát végérvényesen megvágtam és a végüket 
visszahajlítottam, így ezzel adva egy lágy peremet. Továbbiakban a 
durván kikalapált részeket a 350 g-os kis kalapáccsal tovább 
finomítottam.  

7.4. Felületnemesítés 

A véglegesen formát öltött lemezeket drótkorong segítségével kívül-belül 
lecsiszoltam. A csiszolás után egy olajos ronggyal kentem át, ezzel is 
elkerülve a rozsdásodást.  

7.5. Szegecskötés kialakítása 

A szegecs tulajdonképpen egy hengeres csap, amelynek egyik végén 
előre elkészített fej van. Ez a gyámfej. A másik végén a fejet kötés 
közben alakítjuk ki. Ez a záró fej. A záró fej kialakítását a szegecsszár 
zömítésével érjük el. Ha a szegecszár hosszát nagyobbra hagyjuk, mint a 
fej kialakításhoz szükséges hossz akkor a kialakítás során a szár 
elhajolhat, hibás lesz a kötés. Ennek ismeretében a záró fej kialakításhoz 
szükséges szegecsszár hossz a fej alakjától függően: 

- Fél gömbölyű fejhez: Z=1,5d  
- Süllyesztett fejhez: Z=0,5d  
- Lencse fejhez: Z=0,7d 

A szegecseket a gyakorlatban nyírásra méretezik. A méretezésnél 
figyelembe kell venni azt is, hogy a kötést létrehozó szegecseknek hány 
nyírt keresztmetszetük van. Az egynyírású szegecskötést másképpen 
átlapolt, a kétnyírásút pedig hevederes szegecskötésnek nevezzük. Az 
alkatrész elemeket részben ezen leírt tudás alapján szegecseltem össze 
annyi változtatással, hogy a zárófejre nagyobb hosszúságot hagytam, 
merthogy a lemezeknek mozogniuk kell. A szegecselés során én egy 
félgömbfejű acélszegecset használtam, melynek választásánál figyelembe 
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vettem az anyag elektrokémiai korróziót, így többnyire azonos az 
összeszegecselendő anyagéval.  

8. Bőr elemek elkészítése 

8.1. Bőr hasznosításának története 

Az első cserzési módszerek feltalálásával már nemcsak a rothadást 
sikerült meggátolni a bőrben, hanem annak hasznos tulajdonságait is 
megerősítették. 

A füst-, zsírcserzés mellett a különböző növényi anyagok (cserszömörce, 
tölgyfagubacs, nyírkéreg stb.) cserző tulajdonságait is felhasználták a 
jobb minőségű bőr előállítására. 

A keleti eredetű, de Európában "magyar bőr" néven ismertté vált timsós 
cserzés segítségével egyrészt igen lerövidült a cserzés időtartama, 
másrészt kiváló minőségű szíjazat- bőrt tudtak előállítani. 

A bőrfeldolgozó szakmákat két nagy csoportba lehet sorolni, az általuk 
felhasznált alapanyag szerint: szőrös illetve szőrtelen bőr feldolgozásával 
foglalkozókra. Szőrös bőröket a szűcsök használnak, akik ezek 
kidolgozásával is foglalkoznak: ezekből a prémekből különböző 
felsőruházati termékeket állítanak elő. A szőrtelen bőrök feldolgozásával 
foglalkozó bőrös szakmák többek között: szíjgyártó, nyerges, bőrműves, 
bőrdíszműves, csizmadia, lábbeli készítő, kesztyűkészítő, könyvkötő. A 
szakmák közül talán a szíjgyártók váltak ki legelőször, mint önálló céhes 
kézművesek. A szíjgyártók kezdetben a szíjazat- bőrök előállításával is 
foglalkoztak. A lószerszámkészítés mellett bizonyos kárpitozási 
munkákat is végeznek, a hintókészítők mellett. Ezen kívül férfiöveket, 
tarisznyákat, kulacsokat és más, bőrből készült használati tárgyakat is 
készítenek. A bőrdíszműves szakma a XIX. században jelenik meg, a 
céhes ipar felbomlása után. 

8.2. Bőr megmunkálása 

A bőr megmunkálása a nyersbőr kikészítésével, cserzésével kezdődik. A 
bőr ezután festhető vagy más felületkezelési eljárás alá vethető. Az 
elkészítendő tárgy szabásmintájának megfelelően  
  - vágható  
  - faragható 
  - lyukazható 
  - domborítható 
  - égethető  
  - varható 
  - poncolható  
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Az összeszegecselt lemezeket a bőrkesztyűhöz marhabőrből készült 
szíjjal illesztettem össze.  

A marhabőr szövettani felépítésére jellemző, hogy felhám rétege igen 
vékony, valamint az hogy az irharéteget alkotó szemölcs és recésréteg 
vastagsága között is nagy az eltérés az utóbbi javára. A vastag recésréteg 
rostjainak nagy hajlásszöge, sűrű összefonódottsága feszesé teszi a 
marhabőrt. A bőrök zsírtartalma kicsi. Ezért az összes bőrfajták közül a 
marhabőr a legszilárdabb legértékesebb. A szíjak méretre vágása után a 
megrajzolt pontokon bőrlyukasztóval kilyukasztottam és a csatok 
felhelyezése után bőrszegeccsel rögzítettem. A szíjakon megfelelő 
elosztásban lyukakat helyeztem. A szíjakat a lemezekhez 
fémszegecsekkel és alátéttel rögzítettem. A kesztyűhöz való rögzítését 
bőrszegeccsel oldottam meg. 

Összefoglalás 
A kesztyű elkészítése során megvizsgáltam a korabeli fémalakítási 
technológiákat és igyekeztem átültetni a gyakorlatba őket. Néhány 
technikát a műhely felszereltsége miatt nem lehetett alkalmazni 
megfelelően ezért ezek helyett modern eszközökkel történt a fém 
megmunkálása. Elmondható, hogy egy viszonylag kényelmes, jól 
használható páncélkesztyűt sikerült elkészítenem. Célom, hogy 
továbbfejlesszem, mind ergonómiai mind gyártás technológia 
szempontból a kesztyűt. A gyártás során számos olyan új technológia 
került előtérbe, amik segítségével jelentős minőségi javulást érhetünk el a 
konstrukción. 

Köszönetnyilvánítás 
Ezúton szeretném megragadni az alkalmat arra, hogy köszönetet mondjak 
mindenkinek, aki a TDK-dolgozatom elkészítéséhez nagyban hozzájárult, 
különösen a Gépészeti és Mechatronikai Intézet munkatársainak. 

Külön köszönet és elismerés jár konzulensemnek, Csitári Csaba III. éves 
PhD. hallgatónak a sok szakmai segítségért és tanácsért, hiszen nélküle 
nem jött volna létre a fenti dolgozat. 
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1. Bevezetés 
 
Munkánk során szeretnénk feltárni a korunkban rejlő stílusbeli 
irányzatok adta előnyöket, s ezen értékek hozzáadásával növelni 
designtörténeti klasszikusaink értékét. 
 
Napjaink mindinkább a környezetvédelmet, a természetes és minőségi 
anyagok használatát erősíti, mely mindennapi életünkre is kiterjed. Ez 
az a meghatározó vonás, mely számos lehetőséget hordoz magában a 
terméktervezés területén is, s ez az a meghatározó érték, mely által 
neves művészek, időtálló alkotásait kiegészíteni érdemes. 
 
Designtörténeti klasszikus ülőbútorokat szemlélve, választásunk két 
korszakalkotó bútorra esett: A Gerrit Rietveld által tervezett Vörös-kék 
székre, illetve Verner Panton alkotására, a Panton székre. E két ülőbútor 
közös vonása, hogy tervezőik általuk határozták meg az elkövetkezendő 
korszak stílusjegyeinek alapjait, mi által a jelenlegi bútortervezés 
összképe valószínűleg teljesen más tendenciát mutatna. 
 
Célunk, hogy a régmúlt értékeit, a jelen tendenciákkal összhangba 
hozva teremtsünk harmonikus egységet, mely szék formában ölt testet. 
 
2. Információgyűjtés 
 
Panton szék 
 
Verner Panton 1959-60-ban megalkotott székével, a Panton székkel 
alapjaiban változtatta meg az század közepét uraló bútordesignt. 
Lendületes, formabontó, modernista ötletei kiemelkedtek a korra 
jellemző irányzatok közül. Panton a futurisztikus formavezetés vezető 
alakja volt, s ez bútorain kívül belsőépítészeti munkáin is tükröződött. 
Méltán híres alkotása, a Panton szék, mely már korában is rendkívüli 
népszerűségnek örvendett. A szék első prototípusa hajlított rétegelt 
lemezből készült. Ám sorozatgyártására csak 1967-ben kerülhetett sor, 
melyet óriási kutatómunka előzött meg. A kutatómunkában nem csak 
Panton, hanem a Vitra mérnökei is részt vettek. Közel 10 évre volt 
szükség ahhoz, hogy a tervező papírra vetett terve kereskedelembe 
kerülhessen. Mind anyagában, mind gyártási technológiájában óriási 
fejlesztéseket hozott a kor számára. Első darabjai üvegszál erősítésű 
poliészterből készültek, melyet poliuretán hab, illetve egy fröccsöntött 
Luran S követett. Ez utóbbi anyag fáradásos törése révén, a szék 
gyártását egy időre leállították, majd a tervező kezdeményezésének 
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köszönhetően a gyártást rideg poliuretán hab öntésével kezdték újra. 
Napjainkra, a műanyag feldolgozási technológia fejlődésének 
köszönhetően, anyaga polipropilén, mely strapabírósága mellett teljes 
mértékben újrahasznosítható is. 
A Panton szék volt a világ első, egy darabban fröccsöntött, konzolos, 
rakásolható széke. Népszerűsége többek közt ebben, s olcsóságában 
rejlett, azonban óriási előnyét anyaga rejtette, mely megalapozta a 
későbbi kor bútortervezését. 
Gyártása egy merőben új hullámot indított el, ennek köszönhetően a 
designtörténeti korszak egyik alappillérének tekinthető. 
Időtállóságát bizonyítandó, a Panton szék a tervező legnagyobb 
példányszámban eladott terméke még napjainkban is. Mára már a Vitra 
cég kezdeményezésének és Marianne Panton jóváhagyásának 
köszönhetően Junior változatban (ez eredetihez képest 25%-al kisebb) is 
készül a szék, mely a test kontúrvonalát követő formavilágának és 
rugalmas anyagának köszönhetően nem csupán esztétikai értékkel bír, 
ám rendkívül kényelmes is. 
 

Vörös-kék szék 
 
A napjaink összes, nagyobb designtörténeti gyűjteményében fellelhető 
darab, korában rendkívül sokáig egyedi darabnak számított. Szigorúan 
geometrikus formavilága, csapozásának újszerű kialakítása végett 
sorozatgyártására a tervezést követő mintegy ötven évvel később került 
sor. 
Gerrit Rietveld 1917-ben alkotta meg a ma „vörös-kék” szék néven 
ismert alkotását, mely eredetileg egy viktoriánus időkből származó, 
összecsukható szék továbbfejlesztett változata volt. A tervezést követő 
évben több változtatáson esett keresztül. 1918-ban a tervező barátja, 
Bart van der Leck tanácsára meglehetősen merész színvilágot rendelt a 
bútordarabhoz. Ezt követően Rietveld számos módosítást eszközölt a 
széken, így a tartó rudakat keskenyebbre vette, továbbá a karfa és a 
tartó rudak közti lemezt elhagyta. 
A szék egyik sajátosságát a csapozásban rejlő újszerű megoldás 
bevezetése adta. A hagyományostól eltérő módszer a rudak tetején 
illetve oldalán lett rögzítve kis facsapokkal. A látszat ellenére, ez a 
módszer tökéletes stabilitást adott a bútornak, mely puritán külseje 
ellenére, rendkívül kényelmes ülőpozíciót is nyújt. Ez utóbbi a korunk 
ergonómiai szabályainak megfelelő beülési szögnek köszönhető, mely a 
kényelem mellett az egészséges üléspozíciót is szolgáltatja használója 
számára. 
A szék letisztult formavilágát tovább fokozza a Bart van der Leck által 
javasolt 3 alapszín továbbá a fekete használata. A színek játéka 
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kellőképp kiemeli a forma puritán tisztaságát, egyben lendület és 
játékosságot is kölcsönözve neki. 
Ezen színhasználat, tehát az alapszínek, a fekete, fehér és szürke színek 
alkalmazása adta később a méltán híres De Stijl színskáláját. 
Érdemes megjegyezni, hogy Gerrit Rietveld - többet közt- ezzel az 
alkotásával mutatta be a nyitott térbeli elrendezést az építészetben. 
Természetesen több bútora is készült ugyanezen elv alapján, mint 
például a Dr. Hartog rendelőjének enteriőrjében található vízszintes, 
függőleges lámpa. 
 
A tervező: Verner Panton 
 
Verner Panton 1926-ban született Fünenben, Dániában. Építészeti és 
művészeti tanulmányait Odense-ben, majd Koppenhágában folytatta. 
Már egyetemi évei alatt is szembetűnő volt tehetsége, melynek 
köszönhetően később Poul Henningsen tanszékvezető karolta fel. Az ő 
kapcsolatainak köszönhetően került Arne Jacobsenhez, aki Panton 
támogatásával készítette el számos projectjét. 
A fiatal tervező Európát körbeutazva ismerte meg az aktuális 
nemzetközi trendeket, kialakítva közben saját stílusát. 
Panton messzemenőkig elszakadt a dán formatervezés puritán 
tisztaságától. A színekkel és formákkal való merész kísérletei tették őt 
híressé. 
Innovatív ötleteit nem csak bútor- és tárgytervezés, ám belső tereinek 
megalkotása során is előszeretettel valósította meg. 
 
Verner Panton nevéhez kötődik a pop-art pszichedelikus és futurisztikus 
változatának megteremtése. Munkássága során nem csak anyagokkal és 
formákkal kísérletezett, széleskörű színelméleti tanulmányokat 
folytatott a színek emberre gyakorolt hatásáról, majd vibráló 
színkombinációit a gyakorlatban is alkalmazta.  
 
Számos alkotása oly időtállónak bizonyult, hogy napjainkban is 
gyártják azokat. Munkái mintegy a belső tér átalakításának 
következményeként alakultak ki. Víziói méltán váltottak ki az 
emberekből óriási meghökkenést, hisz rendkívül extravagáns, már-már 
szürreális ötletei egész pályafutását befutották. 
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A tervező: Gerrit Rietveld 
 
Gerrit Rietveld (Gerrit Thomas Rietveld; 1888-1964) holland 
származású építész, bútortervező. 
 
Rietveld kezdetben asztalosnak tanult apja műhelyében, azonban 
kezdeti munkáit korántsem lehetett igényesen faragott, míves 
lakberendezési tárgyaknak nevezni. Meglehetősen egyszerű, letisztult 
formavilágú bútorait deszkabútoroknak is nevezték. 
Mindemellett formatervezést is tanult, ám legfőképp az építészet 
érdekelte. 
 
Az avantgárd művészetek irányában tájékozódott, a De Stijl művészeti 
csoporthoz csatlakozva jutott el a geometrikus absztrakcióig. Theo van 
Doesburg, Van Esteren társaságában rengeteget kísérletezett, ennek 
következtében az építészet területén a De Stijl mozgalom első nagy 
sikere valósult meg, a Rietveld által épített utrechti Schröder-ház. 
A ma már világörökség részét képző ház a modern stílus egyik alapja, 
mintegy megtestesíti a De Stijl mozgalom építészeti alapelveit, a 
síkfelületek dinamikus térszerkezetbe rendezését. 
 
A későbbiek Rietveld a CIAM mozgalom lelkes tagja volt. Bútorai, 
épületei egyre inkább funkcionalista irányt vettek. Elve, mely szerint az 
alkotás kövesse az aritmetika elveit és töltse be rendeltetését, 
maximálisan észrevehető munkásságán. Ezzel az ideával lett Rietveld a 
holland konstruktivizmus egyik fő egyénisége. 
 
Konkurens termékek és elemzésük 
 
Különleges ülőfelületetek kialakítása 
 
Konkurens termékek keresése és elemzése során arra a következtetésre 
jutottunk, hogy az adott piaci szegmens nagyon szűk. 
Noha rendkívül széles a paletta pihenőszékek terén, kötési technikával 
kiegészült modelleket csupán pár forgalmazó értékesít. 
 
Design klasszikusok ily módú átdolgozásával szinte alig találkoztunk, 
pedig alapvetően elmondható, hogy ezen technikával legfőképp DIY 
alapon foglalkoznak. Mivel az általunk választott témakör elsősorban az 
egyedi gyártásnak tervez, úgy véltük, a számunkra értékadó konkurens 
termékeket is e halmazban fogjuk megtalálni. 
 



 62 

E tárgykörben született alkotások rendkívül kreatívak, megjelenésükben 
a „műanyag” hatástól kezdve, egészen a természetes anyagok 
palettájának felvonultatásáig terjed. Üde, harsány, lendületes 
formaviláguknak köszönhetően hallatlanul népszerűek a fiatal felnőttek 
körében. 
 

 

+ teherbírás  
+ stabilitás  
+magas minőségű 
anyagok  
+ elegancia  
+ könnyedség  
 
- gyártás 
 

 

+ teherbírás  
+ stabilitás  
+magas minőségű 
anyagok  
+ kreatív  
+ lendületes  
formavilág  
 
- technológia  
- magas ár  

 
Termékkörnyezet azonosítása 
 
Termékeinket elsődlegesen fiatal felnőttek körében kívánjuk 
értékesítésre bocsátani. Emiatt termékkörnyezetük voltaképpen 
rendkívül behatárolt.  
Beltéri pihenőbútorokról lévén szó, a tervezés során semmilyen extrém 
környezeti viszonyokkal, hatásokkal nem kell, számoljunk. E 
bútortípusok rendkívül széles palettáját sorakoztatják fel napjaink kis- 
és nagy gyártói, melyek teljes mértékben eltérő kialakítással és 
méretekkel rendelkeznek. Ebből következően nem kívánjuk magunkat 
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az uniós normákban lévő műszaki szabályok közé határolni. 
Termékeinket kizárólag antropometriai adatok felhasználásával, illetve 
a két tervező eredeti konstrukciójának méreteit figyelembe kívánjuk 
készíteni. 
 
A használat közbeni igénybevételből fakadóan magas minőségű 
alapanyagokat kívánunk a koncepciókhoz rendelni, mely biztosítja a 
hosszú távú tartósságot, továbbá fokozza a termék esztétikai értékét is. 
 
Vevői igények azonosítása 
 
Kényelem 
A termékeket nem kizárólag kényelmi szempontból kell értékelni, 
annak ergonómiai kialakítása éppoly fontos. 
 
Formavilág 
Vásárlói célközönségükből adódóan, a termékeknek nem csak 
egyediséget, ám lendületes, modern formavilágot is kell biztosítaniuk. 
Törekedni kell a klasszikus formák és a modern megoldások ötvözésére, 
mely a bútorok dinamikáját és egyben szépségét adja. 
 
Egyediség 
Napjainkban virágzik a DIY irányzat. A felhasználók törekednek 
minden birtokukban lévő terméket saját képükre formálni. Rendkívül 
fontos e lehetőség biztosítása a felhasználói célcsoport számára, melyet 
megerősíthetünk kis példányszámú gyártással is. 
 
Minőség 
Napjainkban egyre inkább növekvőben van a hosszútávon tartós, 
tökéletesen funkcionáló termékek kereslete. Fontos, hogy koncepcióink 
alapja ezt kielégítve, minőségi anyagokból készüljön. 
 
Esztétikum 
Alapvető vevői- és felhasználói elvárás a termék esztétikuma. Beltéri 
bútorról lévén szó, ez az igény rendkívül nagy jelentőséget kap. 
 
Javíthatóság 
Figyelembe véve korunk javíthatósággal szemben mutatott tendenciáját, 
különösen fontos, hogy termékeink könnyen javíthatóak legyenek. Az 
esetleges meghibásodásokat könnyűszerrel lehessen orvosolni, a 
meghibásodott elemeket pótolni, javítani tudjuk. 
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Előzetes követelményjegyzék 
 
Számos alapvető követelményt fogalmaztunk meg az elkészíteni kívánt 
termékekkel kapcsolatban, melyek teljesülése elengedhetetlen ahhoz, 
hogy az általunk vázolt koncepció működőképes legyen, és egyben 
megfeleljen a felhasználók támasztotta elvárásoknak is. 
 
Kategória Követelmény 

megnevezése 
Adat // 
érték (1-10) 

Min ősítés 

Anyag természetes vagy teljes 
mértékben 
újrahasznosítható 

 Alap 

 könnyű anyagok 
használata 

5 Szint 

 könnyen megmunkálható 
anyagok használata 

 Alap 

 teherbíráshoz igazodó 
anyagok használata 

 Alap 

Tömeg felhasználásához 
igazodóan kezelhető 
tömeg 

 Alap 

 mérsékelten könnyű 
mozgathatósághoz 
igazodó tömeg 

 Alap 

Teherbírás funkcionális használathoz 
igazodó teherbírás 

 Alap 

Méret felnőtt antropometriai 
adatok figyelembevétele 

 Alap 

 optimális használathoz 
igazodó méret 

 Alap 

Szín harmonikus színhasználat 7 Szint 
 természetes színek 

használata 
8 Szint 

Geometria 
 

konstruktivista 
formavilág 

 Alap 

 letisztult formai kialakítás 6 Szint 
 klasszikus forma ötvözése 

modern formai 
kialakítással 

 Alap 

Ergonómia pihenőszékek nyújtotta 
komfortérzet biztosítása 

 Alap 

 ergonomikus ülőpozíció 
biztosítása 

 Alap 
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Esztétika anyagában és 
megjelenésében 
természetességet 
jelképező formavilág 

8 Szint 

 a bútor igazíthatósága a 
felhasználók egyéni 
ízlésvilágához 

7 Szint 

Gazdaságosság minél kevesebb féle 
anyag használata 

 Alap 

 szerelhetőség/javíthatóság 7 Szint 
 alacsony előállítási 

költség 
 Alap 

Min őség 
 

tartós alapanyagok 
használata 

 Alap 

 magas minőségű 
alapanyagok használata 

 Alap 

Gyártás kis példányszámban való 
gyártás 

 Alap 

 
3. Termékkoncepció 
 
Koncepciónk 
 
Koncepciónk kidolgozásának alapját arra építettük, miként tudnánk a 
fent említett designtörténeti szempontból kimagasló ülőbútorokat oly 
módon újratervezni, hogy azok szellemiségét illetve közvetített értékét 
megtartva alkothassuk meg a korunkra jellemző stílusjegyeket hordozó 
változataikat.  
 
Számos - az előzetes követelményjegyzékben sorolt - kritérium közt, 
kiemelkedően fontos szerepet a természetes anyagok használatának 
szántunk. Valójában korunkra épp a környezetvédelem előtérbe 
helyezése oly jellemző érték, mely sok szempontból a legnagyobb 
mértékben határozza meg napjaink tervezési attitűdjeit. 
 
A tervezett konstrukciók megalkotása során a szerkezetében 
igyekeztünk kizárólag olyan módosításokat végrehajtani a bútorokon, 
melyek azt erősítik. 
 
További, említésre méltó tervezési szempont a személyre szabhatóság. 
A termékek célközönségének vizsgálata során felkeltette figyelmünket 
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az a jelenség, miszerint a fiatal felnőttek egyre szélesebb körben 
alakítják át használati tárgyaikat, bútoraikat saját ízlésviláguk szerint. 
Az általunk képzett koncepció szerint a Panton szék átdolgozásunk, 
anyagából adódóan festhető, színezhető lenne; a „Vörös-kék” szék 
átdolgozásunk pedig ülőfelülete által lenne alakítható: a felhasználó 
akár saját kötésmintát is készíthet, az általa megválasztott színű 
anyagból. 
 
Tervezési folyamat 
 
Az adott témát kimerítő információgyűjtésünk- és elemzésünk során 
arra a következtetésre jutottunk, hogy noha az adott piaci szegmensben 
rendkívül sokrétű és széles termékpaletta áll a vásárlók rendelkezésére, 
alapvetően megállapítható ezek magas piaci ára. A gyártáshoz használt 
technológiai háttér rendkívül jelentős árképző összetevő, nem említve a 
forgalmazó által képzett különböző költségeket. 
Noha tervezői szempontból számos, egészen kiemelkedő termékkel 
találkoztunk, összességében megállapítható, hogy ezek kimondottan 
felsőbb kategóriájú termékek, áruk természetesen ehhez igazodik. 
 
Mivel az általunk választott célcsoport a fiatal felnőttek közössége, 
alapvető tervezéssel szembeni elvárásunk volt az alacsony előállítási 
költség. S e ponton csatolhatunk vissza a napjainkban virágzó DIY 
(„Do It Yourself”) irányzathoz. 
Az adott korosztályra jellemző értékteremtő, egyediségre vágyó idea 
alapozta meg elképzelésünk, mely szerint tervezőként meg kell 
teremtenünk azon lehetőséget, hogy a felhasználó az általa vásárolt 
bútort saját képére formálhassa, mely által effektív „sajátjának érezheti” 
azt. 
Ezen elgondolás generálta további a tervezői fázisokat: anyagválasztás, 
formai és technikai kialakítás, esztétikum stb.  
 
Termékleírás 
 
Az általunk alkotott koncepció olyan székeket körvonalaz, melyek 
egyesítik a régi design klasszikusok értékeit a jelenkor lendületes, 
formabontó elképzeléseivel.  
 
Tervezésünk alapjául ezen alapötlet szolgált. E két, látszólag 
ambivalens tárgykör összekapcsolása volt célunk, mely egyedi és 
kreatív formában ölt testet. 
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Megjegyzendő emellett, hogy természetesen minden egyéb, a 
pihenőszékektől elvárható kényelmi és ergonómiai szempontot szem 
előtt tartva kívántuk megvalósítani célunk. 
Így esett választásunk a Gerrit Rietveld Vörös-kék székére és a Verner 
Panton által tervezett Panton székre, hisz amellett hogy mindkét esetben 
időtálló design klasszikus darabról beszélhetünk, elmondható róluk, 
hogy alapjaiban határozták meg napjaink formatervezési irányzatait. 
Az alapformákat megtartva, néhány szerkezeti átalakítást eszközölve 
alakítottunk ki konstrukcióinkat. A felületeket igyekeztünk úgy 
kialakítani, hogy a célközönség által elvárt személyre szabhatóság 
lehetőségét megadjuk. Ez az úgynevezett DIY, ami lehetővé teszi, hogy 
minden felhasználó, egyéni ízlésvilágához alakíthatja az adott 
termékeket, új anyag hozzárendelésével, illetve a meglévőek 
színezésével.   
 
Felhasznált anyagok 
 
Bükkfa 
 
A bükkfa törzse zárt állásban egyenes, hengeres alakú. A fák magassága 
35-40 métert is elérheti. Fahasználati korban törzsének átmérője 0,4-0,7 
m, kérge vékony, melynek színe hamuszürke. Általában sima, ritkán 
repedezik. (Ugyanakkor erős károsító hatású rá nézve a fagy és az erős 
napsugárzás.) 
Fája világos, halványsárgás, esetleg vöröses tónusú világosszürke. A 
geszt és a szijács nem különül el egymástól; idősebb korában gyakran 
előfordul vörösesbarna álgeszt. 
Szórt likacsú fafaj; évgyűrűi határozottan elkülönülnek (késői sötétebb 
pászta miatt). Bélsugarai nagyméretűek, szórt elrendezésű edényei 
általában magányosak. Tilliszesedés és gesztesítő anyagok berakódása 
csak a mechanikailag sérült fatestben illetve az álgesztben figyelhető 
meg. 
Számos, különböző fajtájai ismert, melyek közül az alapfajai közé 
sorolhatóak: a keleti bükk, vérbükk, szomorú bükk, barna bükk, tornyos 
bükk, szeldelt levelű bükk stb. 
Fája sűrű, erősen zsugorodásra illetve vetemedésre hajlamos. (Széles 
bélsugarai mentén pedig vetemedésre hajlamos.) 
Sűrűsége lég szárazon: 540-720-910 kg/m3 
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Zsugorodási jellemzői (%): 
sugárirányban 5,8 
húrirányban 11,8 
rostirányban 0,3 
térfogati 14-17,9-21 
 
Zsugorodási anizotrópia: 2,04 
 
Szilárdsági jellemzői (MPa): 
rostokkal párhuzamosan : 
nyomó 41-62-99  
húzó 57-135-180 
hajlító 74-123-210 
nyíró 6,5-8-19 
hasító: sugárirányban 0,35 ; húrirányban 0,45 
Ütő-hajlító szilárdság: 3-10-19 J/cm3 

Keménység (Mpa): bütü: 72; oldal 34 
Csavaró szilárdság: 15 MPa 
Statikai hajlító rugalmassági modulusz: rostokkal párhuzamosan: 
10000-16000-18000 MPa 
 
Felhasználása, felületkezelése 
 
A bükkfa egy rendkívül sokoldalúan felhasználható fafaj. Keménysége 
és gyakori álgesztesedése ellenére is nehézségek nélkül feldolgozható. 
Szárításakor figyelembe kell venni erős vetemedési- és repedési 
hajlamát. Hátrányos tulajdonságai miatt előszeretettel alkalmazzák a 
fűrészáru illetve a rönk gőzölését, ezzel növelve a tömörfa elemek 
hajlíthatóságát. Rendkívül fontos furnéripari alapanyag. Ammóniával 
kezelve a bükk hajlíthatósága nő, továbbá sűrűségi és alaktartóssági 
jellemzői is javulnak. 
Napjainkban fáját előszeretettel használják székülések, széktámlák, 
karfák és széklábak elkészítéséhez, melyeket nagyfrekvenciás 
présekben történő formapréseléssel gyártanak. Óriási előnye a 
rendkívüli szilárdsága, melynek köszönhetően elsődleges felhasználása 
a rétegelt lemez illetve a már említett rétegelt bútorelemek gyártására 
koncentrálódik, azonban a bútor- és járműipar, valamint az építészet is 
gyakran alkalmazza. Legfontosabb bútoripari felhasználási területe a 
székgyártás. 
Az alábbiakban tárgyalt tulajdonságai miatt döntöttünk úgy, hogy a 
„vörös-kék” szék átdolgozása során ezt a fafajt használjuk. 



 69 

Minek okán kizárólag természetes anyagokat kívántunk felhasználni a 
bútor vázának elkészítése során, annak felületkezelése is ebbe a profilba 
illik bele. 
Kizárólag természetes alapanyagokat tartalmazó olajat és viaszt 
használtunk. Célunk a faanyag mintázatának hangsúlyozása és 
páratlanul szép színének kihangsúlyozása volt. 
A cél érdekében alapvető igényünk volt a felület tökéletes 
előkészítésére. Ennek során többszöri csiszolást alkalmaztunk, 80-300 
szemcsenagyságú csiszolópapír segítségével. Megfelelő portalanítás 
után, következhetett az elemek- már összeszerelt állapotban történő- 
olajjal való kezelése. A körülbelül 48 órás száradási idő elteltével újabb 
csiszolási lépés és portalanítás következett. Ezt követően történt a szék 
viasszal való felpolírozása, mely annak végső fényét adta. 
Alapjában megfogalmazható, hogy kiemelkedően fontos volt a magas 
minőségű felületkezelő anyagok használata. Azonban megfelelő 
felületképzés nélkül mit sem ért volna ezek használata, így bár 
elmondható hogy rendkívül munkaigényes folyamatról beszélhetünk, 
azonban végeredmény szempontjából tökéletesen megéri a befektetett 
időt és energiát 
 
Paracord 
 
A paracord zsinórokat számos néven ismerhetjük: ejtőernyő-zsinór, 
parachute cord, 550 cord. A paracord egy belső magból, illetve azt 
körülölelő külső köpenyből felépülő nylon alapú zsinór. 
Rendkívül sokoldalúan felhasználható zsinórról beszélhetünk, melyet 
eredetileg katonai célokra fejlesztettek ki a II. világháború idején. Az 
ekkor még csak ejtőernyők felfüggesztésére használt zsinórt később az 
űrhajósok is használták a második űrrepülés alkalmával, melynek célja 
a Hubble űrteleszkóp javítása volt. 
A jelenleg általános célú zsinórként alkalmazott kötél köpenye 
meglehetősen sok szál fonásával készül, melynek eredményeképp 
felülete viszonylag sima. Magja 6-7 nylon szálból áll, melynek 
szerkezete meglehetősen rugalmas, illetőleg a kötél keresztmetszetéhez 
képest, jelentős teherbírást nyújt. Húzó irányú igénybevétel esetén a 
kötél teljes keresztmetszete felveszi a külső terhelést, ráadásul 
anyagának köszönhetően dinamikus terhelésre is jól reagál. 
Anyagából adódóan nem tartja a nedvességet, így meglehetősen 
gyorsan szárad. Tisztítása könnyű, környezeti és mechanikai hatásoknak 
ellenáll. 
 
Ugyan elsősorban ejtőernyők függesztő zsinórjaként ismert, ám 
valójában a paracordot szinten minden katonai egység használja 
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napjainkban is. Rendkívül nagy előnye, hogy magja és köpenye 
szétbontható, így felhasználása még sokoldalúbb lesz. Egyben a 
felszerelések- és álcahálók rögzítésére, szétbontva akár a felszerelések 
javítására, avagy horgászzsinórként is használható. 
 
Az amerikai hadsereg által használt paracord hat típusa ismert. A 
köpeny és a belső mag sűrűsége változó. Teherbírás tekintetében 
típusonként eltérőek: például léteznek a pusztán köpenyből álló, mag 
nélküli zsinórok (IIA) vagy az általános felhasználásra alkalmas, 550 
fontnyi, tehát körülbelül 250 kg szakítószilárdsággal bíró egyéb típus is 
(550 cord). 
Minősítésük az USA-ban rendszeresített MIL-C-504H szerint készül, 
miszerint a zsinórokat az elszakításukhoz minimálisan szükséges erővel 
minősítik. 
 
Hullámpapírlemez 
 
A hullámpapír egy rendkívül közkedvelt csomagolóanyag, mely 
struktúráját különböző papírrétegek társításának eredményeképp kapja. 
Óriási előnye, hogy teljes mértékben újrahasznosítható, tehát napjaink 
környezetbarát filozófiáját tökéletesen szolgálja. A kellően erős, ám 
könnyű anyag lényegét a külső kartonrétegek közt lévő hullámosított 
papír adja, mely mindig páratlan számú formában rétegződik. Ezt a rész 
általában egyrétegű papírból készítik, azonban nagyobb szilárdsági 
értékek elérése érdekében készülhet többrétegű papírból is. (Ilyen 
többek közt az úgynevezett UPS, illetve a hullámpapírlemez is.) 
Készítése során a hullámosított réteg gerincére –tehát a hullámok élére- 
egy fedőréteget ragasztanak. Megkülönböztethetjük számos fajtáját, 
attól függően, hogy hány ilyen réteget tartalmaz az adott 
hullámpapírlemez. A rétegek száma három, öt vagy hát lehet; a lemez 
szilárdsági értékei pedig ettől is nagyban függenek. Ennek növelése 
érdekében, a hullámpapírlemez szerkezeti felépítésének alapja az, hogy 
a sima és a hullámosított rétegeket a hullámgerincek mentén váltakozva 
vannak összeragasztva. 
A rétegek hullámosztása (hullámosított papírréteg azonos oldalán, két 
szomszédos hullámgerinc között mm-ben mért távolság) és 
hullámmagassága (a hullámosított papírréteg hullámgerincekkel határolt 
oldalai közötti, mm-ben mért távolság) alapján eltérő profilú 
hullámpapírlemezeket különböztetünk meg: 
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Jele Neve    Hullámosztás Hullámmagasság 
A Nagyhullám   8,0 - 9,5   4,0 - 4,8 
C Középhullám  6,7 - 7,9   3,2 - 3,9 
B Finomhullám  5,6 - 6,6   2,4 - 3,1 
D Midihullám   3,7 - 5,5   1,7 - 2,3 
E Mikrohullám   3,0 - 3,6   1,2 - 1,7 
F Minihullám   2,4 - 2,9   0,7 - 1,1 
 
A hullámpapírlemez alapvető tulajdonságait számos érték jellemezi. 
Felhasználástól függően különféle elvárásoknak kell megfelelniük, így 
besorolásuk a lemezre jellemző tulajdonságok alapján történik, melyek 
az alábbiak: 
 • megjelenés 
 • négyzetmétertömeg 
 • él nyomószilárdság: 
 • CCT: hullámosított él nyomószilárdság  
 • RCT: gyűrűs nyomószilárdság 
 • SCT: rövid befogású nyomószilárdság 
 
(A nyomóerőt minden esetben a papír keresztirányában vizsgálják.) 
 
Gyártás során számos mechanikai tulajdonságot vizsgálnak, melyek 
értékei kiemelkedően fontosak a felhasználási terület függvényében. 
Ilyenek a lapos nyomószilárdság, szakítószilárdság, nyúlás, szakadási 
hossz, húzási merevség, hajlító merevség, repesztő szilárdság, 
tépőszilárdság. 
 
Számos egyéb jellemző is befolyásolja a hullámpapírlemezt, melyek 
ugyancsak kiemelkedően fontosak: vízfelvevő képesség, légáteresztő 
képesség, érdesség, feltépődési ellenállás, flexo nyomtathatóság, 
átlyukasztási munka, ragasztási szilárdság. 
 
Szerkezeti leírás 
 
„Vörös-kék” szék 
 
Az eredeti székhez képest, konstrukciónkon számos kisebb változtatást 
eszközöltünk, melyek természetesen befolyással bírtak annak szerkezeti 
felépítésére is. 
Koncepciónk 18 elemből áll, melyek- a két karfa kivételével- 30 · 30 
mm keresztmetszetű bükkfából készült rudak. Hosszúságuk 390 mm-től 
egészen 880 mm-ig tartó skálán terjed. 
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A szerkezet összeállításánál ollós sarokkötést, köldökcsapot, és 
merőleges csapozást használtunk. A terhelés szempontjából kritikus 
csomópontok esetén, az anyag saját csappal való kötése mellett kisebb 
idegen csapot is alkalmaztunk a biztos teherbírás érdekében. 
 
A háttámla keretét nyújtó rudak összesen 4 ponton lettek rögzítve a 
szerkezet hozzá csatlakozó elemeihez, dőlésszöge pedig 115°-os szöget 
zár be az ülőfelülettel, hogy a szék ergonomikus üléspozíciót 
biztosítson. 
Roppant szilárd anyagának, illetve a megfelelő kötések használatának 
eredményeképp, székünk teherbírása többszörösen meghaladja az 
antropometriai adattárban feltüntetett felső terhelési maximum értéket, 
melyet egy normál felépítésű, (középkorú) felnőtt férfi átlagos 
testsúlyából (69,9 kg) származtattunk. 
Ezt a terhelést azonban nem kizárólagosan a fa szerkezet veszi fel, 
hiszen a szék ülőfelülete paracord zsinórból lett kialakítva, melynek 
tulajdonságai a Felhasznált anyagok: Paracord című fejezetben már 
ismertetésre kerültek. 
 
A megfelelő tehereloszlás és nem utolsó sorban esztétikus megjelenés 
végett, az ülőfelületet és háttámlát adó elemek, centiméterenként 
kerültek kifúrásra, mely furatokban a paracord megfelelően elvezethető. 
E megoldás révén a zsinór elmozdulása is megakadályozott, tovább 
azok végein való elkötése is kevésbé szembetűnő. 
 
A bútor esztétikai értékének növelése érdekében számos kötési 
mintázatot rajzoltunk, mígnem sikerült megtalálnunk azt, amely nem 
csak vizuálisan, ám teherbírás és kényelem szempontjából is megfelelő 
a támasztott elvárásoknak. 
 
A termék elkészülésének fázisai a következők voltak: 
 
• megfelelő minőségű nyersanyagból (bükkfa pallók) a darabjegyzékben 
szereplő szerkezeti elemek kinyerése 
• a kapott elemek méretre vágása után a kívánt szerkezeti kötések 
kialakítása 
• a megfelelő furatok kialakítása (zsinór számára) 
• szerkezet pontos összeállítása, ragasztása 
• különböző szemcsenagyságú csiszolópapírral történő felület 
megmunkálás 
• illesztési- és egyén esztétikai hibák fatapasszal való javítása, majd a 
kellő száradási idő elteltével újabb csiszolási folyamat 
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• a szerkezet megfelelő portalanítása után annak lenolajjal való kezelése 
(rétegenként visszatörölve) 
• ezt egy újabb csiszolás követte, melyet végezetül a bútorviasszal való 
polírozással zártunk 
• a szerkezet kialakítása után következhetett az ülőfelületek zsinórral 
történő kialakítása, illetve ezek végleges rögzítése 
 
Panton szék 
 
Az eredeti székhez képest méretbeli változásokat nem eszközöltünk, 
csupán annak szerkezetét kívántuk természetes anyagból kivitelezni. 
 
A lehető legkörnyezetbarátabb alapanyagot kívántuk használni, mely 
teljes mértékben újrahasznosítható illetve lebomló, így jutottunk a 
hullámkartonlemez felhasználásához, melynek tulajdonságai a 
fentiekben taglaltak (Felhasznált anyagok: Hullámpapírlemez című 
fejezet). 
 
Mivel az eredeti Panton szék rendkívül lendületes formavilágú, a test 
kontúrját követő ívek képzik, ezért roppant fontos volt az általunk 
módosított konstrukció ülőfelületének képzése. 
Mind emellett természetesen az antropometriai adattárban szereplő 
felnőtt ember testsúlyát könnyedén elbíró szék előállítása volt 
alapkövetelményünk, így törekedtünk a lehető legegyszerűbben 
összeállítható, ám rendkívül strapabíró és egyben kényelmes szerkezet 
elkészítésére. 
 
Számos papírhajtással, illetve kartonmegmunkálással kapcsolatos forrás 
felkutatása után arra a következtetésre jutottunk, hogy az eredeti szék 
egymásra merőleges síkokkal való felbontása után, az így kapott 
metszeteket használjuk a szerkezet elkészítéséhez. 
 
A mintegy belső váz hálózata megfelelően sűrű, így nem csak 
szilárdságot nyújt, ám kényelmes ülőfelületet is biztosít. További 
előnye, hogy az így kapott elemek ragasztás nélkül rögzíthetőek: 
megfelelő illesztési hézag készítésével egymásba tolhatóak, így az 
eredményül kapott szerkezet önmagát erősíti, hisz elemei egymást 
tartják, ezáltal kiegyensúlyozva a széket. 
 
A termék ezen megoldása egyben azt is jelenti, hogy szállítása lapra 
szerelt állapotban történik, összeállítása pedig egy egyszerű 
szisztematikusan felépített számozási rendszerrel könnyedén 
megoldható. 
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Hullámkartonlemezről lévén szó, a termék súlya rendkívül kicsi, ám 
szilárdsága ezzel ellentétben kellően nagy. Anyagának köszönhetően 
színezhető, tetszőleges grafikákkal látható el, ám ez csak egy apró 
szegmens azon lehetőségek tárházából, amit a hullámkartonlemez 
előnye nyújt számunkra. 
A termék szerkezete, az eredeti méretek megtartása végett úgy lett 
kialakítva, hogy elemeit 7 mm vastag hullámkartonlemezek adják. 
S mivel mindkét taglalt bútor újragondolása során készültek a végső 
prototípust megelőző modellek, melyeknek készítése során számos 
tervezésbeli hiba kiütközött, a Panton szék esetében drasztikusabb 
változtatást eszközöltünk: 
 
Az eredetileg 7 mm vastag elemeket lecseréltük egy 4 mm-es és egy 3 
mm-es elem összességére. Ezeket akár ragasztva, akár ragasztás nélkül 
is tudjuk használni, hiszen a szerkezet ez esetben is önmagát 
stabilizálja. (Ragasztás esetén a ragasztási kötés természetesen tovább 
szilárdítja a szerkezetet, ezáltal növelve annak teherbírását) 
 
Ergonómia adatok 
 
A székek méretezésekor a szabványos pihenőszékek számára előírt 
optimális ergonómiai méreteket vettük figyelembe. 
Ez alapján a székeink ergonómiai méretei az alábbi tartományok közt 
találhatóak: 
 
beülési magasság:   40,6-43,2 cm 
ülőlap szélesség:    38,1 cm 
ülőlap hossza:    41,9-44,5 cm 
háttámla szélessége:   30,5-35,6 cm 
háttámla hossza:    45,7-61 cm 
beülési szög:     105° 
karfa magassága (ülőlaptól): 21,6-22,9 cm 
karfák hossza (háttámlától): 25,4-30,5 cm 
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Végleges követelményjegyzék 
 
Anyag: 
• természetes, vagy teljes mértékben újrahasznosítható 
• könnyen megmunkálható anyagok használata 
• könnyű anyagok használata 
 
Tömeg: 
• felhasználásához igazodóan kezelhető tömeg 
 
Méret: 
• felnőtt antropometriai adatok figyelembevétele 
• optimális használathoz igazodó méret 
 
Szín: 
• harmonikustól színhasználat 
 
Geometria: 
• konstruktivista formavilág 
• klasszikus forma ötvözése modern formai kialakítással 
 
Ergonómia: 
• pihenőszékek nyújtotta komfortérzet biztosítása 
• ergonomikus ülőpozíció biztosítása 
Esztétika: 
• ülőfelület igazíthatósága a felhasználók egyéni ízlésvilágához 
Gazdaságosság: 
• minél kevesebb fajta anyag  használata 
• alacsony előállítási költség 
 
Minőség: 
• magas minőségű anyagok használata 
 
Gyártás: 
• kis példányszámban való gyártás alap 
• a gépesített és a kézzel való gyártás egyidejű alkalmazása alap 
• egyszerű technológia használata alap 
 
Újrahasznosítás: 
• teljes mértékben újrahasznosítható anyagok használata 
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SWOT- analízis 
 
Pozitívum: 
 
• kényelmes ülőpozíció 
• ergonomikus ülő testtartás 
• kreatív ötlet 
• klasszikus alapforma ötvözete modern technikával 
• DIY irányvonalat erősíti 
• személyre szabható felület 
• egyedi megjelenés 
• újságtartó 
• alacsony előállítási költség 
• előállításához nem szükséges nagyfokú gépigény 
• javíthatósága egyszerűen megoldható 
• természetes anyagokból készültek, melyek újrahasznosíthatóak illetve 
teljes mértékben lebomlanak 
 
Negatívum: 
 
• a felületek zsinórból való kialakítása időigényes 
• az ülőfelületet jól megválasztott anyagból kell kialakítani, mivel 
ennek- illetve megfelelő kötözési technikának hiányában a szerkezet 
teherbírása jelentős mértékben csökken 
• esztétikai értékei jól megválasztott környezetben érvényesülnek 
 
Továbbfejlesztés: 
 
A Rietveld szék átdolgozásának továbbfejlesztése a továbbiakban 
várható. Terveink szerint különböző anyagokból, eltérő kötési 
technikákkal alakítjuk ki az ülőfelületet. 
Továbbá a székhez egy kiegészítő jellegű pohártartó elem illetve 
mintegy termékcsaládot alkotva, többszemélyes pad illetve lámpa 
elkészítését és tervbe vettük, mely ugyanilyen technikával készülne. 
 
Esetleges további fejlesztési irányvonalak közé sorolható az ülőfelület 
hosszított kialakítása, melynek köszönhetően fekvőszék kialakítást 
kapnánk. 
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Árkalkuláció: 
 
Anyagár 
 
Vörös-kék szék 
 
Faanyag (bükk): 0,0092994 m3 + 128% szabási hulladék = 0,0212 m3 

0,0212 m3 · 165000 Ft = 3498,43 Ft 
Paracord zsineg: 250 m · 50 Ft = 12500 Ft 
Szállítási költség: 1500 Ft 
Auro Nr. 143 Lenolajkence: 1,20352 m2 · 2 réteg · 200 Ft/m2 = 481,40 
Ft 
Auro Nr. 181 Méhviasz kenőbalzsam: 1,02352 m2 · 653 Ft/m2 = 785,89 
Ft 
Jub bükk fatapasz: 50 g · 1,532 Ft/g = 76 Ft 
Pattex faragasztó: 250 ml · 2,6067 Ft/ml = 651 Ft 
Köldökcsap (szál): 0,3 m · 180 Ft/m = 54 Ft 
 
Összesített anyagköltség: 19550 Ft 
 
Panton szék 
 
3 mm-es és 4 mm-es egyrétegű hullámpapírlemezek esetén: 2 réteg · 8,5 
m2 · 174 Ft = 2960 Ft 
 
7 mm-es BC hullámpapírlemez esetén: 8,5 m2 · 140 Ft = 1190 Ft 
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4. Prototípusok 

Panton szék 
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„Vörös-kék” szék 
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5. Befejezés 
 
Tervezési feladatunk alapját a természetes és minőségi anyagok 
használata, a környezetvédelem és a környezettudatos tervezés design 
klasszikusokhoz való hozzárendelése adta. 
Alapvetően megállapítható, hogy az érintett piaci szegmensre fogékony 
célközönség adott, figyelmük felkeltése érdekében azonban 
elengedhetetlen a dinamikus, impulzusokkal teli tervezői attitűd. 
Design klasszikus ülőbútorok áttervezése során igyekeztünk ezt szem 
előtt tartva, értékteremtő magatartással fordulni az adott téma iránt, így 
megőrizve a bútorok eredeti értékeit, s elkészítve annak egy modern 
korba tartozó mását. 
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I. BEVEZETÉS 

Formatervező mérnökként a legfontosabb feladat olyat tervezni, mely 
amellett, hogy dekoratív, kielégíti a felhasználó igényeit. Műszaki 
szempontból megfelelő működésű, kivitelezésű, szerelhető, és egyéb 
olyan felhasználói igényeknek is megfelel, melyek az adott terméknél 
fontosak. 
Ezeknek az igényeknek a felmérése, felderítése is a tervező feladata. Egy 
tervezéshez úgy kell hozzáállni, hogy már megfogalmazható a tervezési 
feladat, a termékkel szemben támasztott igények. Így a tervezés egy 
hosszadalmas gyűjtőmunkával kezdődik. Meg kell határozni egy adott 
célcsoportot, hogy azok igényei alapján alakíthassuk ki a 
termékkoncepciónkat. 
Fel kell mérni a konkurenciát, a piac aktuális résztvevőit, és meg kell 
találni azt a rést, melyet ki tudunk tölteni termékünkkel. Egy termék 
rengeteg módon tud elkülönülni a piaci vetélytársaktól, ám erre nagy 
figyelmet kell fordítani. Fontos a megfelelő marketingstratégia 
kialakítása is. 
Az első lépés az, hogy körüljárjuk a terméket, esetünkben a lámpák 
témakörét. Ez mind a lámpatípusokat, mind az alapanyagukat, mind 
pedig a világítástechnikát magában foglalja. Majd meg kell határoznunk, 
mely ágazatában kívánunk tevékenykedni, milyen célközönség számára 
kívánjuk elkészíteni termékünket. 
Célközönségünk az anyaghasználatot, a formavilágot, a megvalósítást, a 
gyártást, színvilágot, motívumkincset is meghatározza. Ez az egyik 
legingatagabb elem a tervezés folyamán. A trendek napról napra 
változnak, csak úgy, mint a stílusikonok.  Nem ugyanúgy állunk neki egy 
luxuscikként árult csillár tervezéséhez, mint egy olcsó gyerekszobai 
kiegészítőhöz, vagy egy egyszer-használatos kültéri alkalmazású 
égősoréhoz. 
A konkurens termékek vizsgálatát követően, miután a célközönséget 
kitűztük, a funkciók meghatározása, a funkciófa elkészítése következik. 
A vevői igényfelmérést kiértékelve pedig meg kell határozni a fontos 
funkciók rangsorát, követelményjegyzéket kell írni. 
A termékötletektől, vázlatoktól kiindulva pedig folytonos fejlesztés 
mellett végül eljutunk a végső koncepció meghatározásáig. A 
termékkoncepció leírásán túl látványtervek, majd a gyártási folyamatok, 
alkalmazott technológiák, illetve a költségek optimalizálására tett 
kísérletek bemutatása következik. A dolgozat végén pedig további 
fejlesztési javaslatokkal szeretnénk zárni a bemutatást. 
 



II.  INFORMÁCIÓGY ŰJTÉS 

A tervezési folyamat során fontos megismernünk a termékkörnyezetet. A 
kapcsolódó műszaki technológiákat, hogy a lehető legmegfelelőbb 
módszereket alkalmazzuk termékünknél. Ehhez elengedhetetlen lámpák 
témakörében a lámpák terméktörténetének feltárása, valamint a 
világítástechnika megismerése. 

II./1. TERMÉKTÖRTÉNET 

Szűkebb értelem fényforrásnak nevezünk minden eszközt, amellyel 
látható fény előállítható. Megkülönböztetünk: 

• elsődleges (a sugárzást kibocsátó) 
• másodlagos (más fényforrások fényét tükrözik, szórják) 
fényforrásokat 
 
Működési elv szerint léteznek: 

• természetes (sarki 
fény, villám stb.) 
• kémiai 
(fluoreszcencia, 
kemolumineszcencia, 
foszforeszencia) 
• égés alapú 
(olajlámpa, fáklya, gyertya 
stb.) 
• elektromos (izzók) 
• egyéb fényforrások 
(lézer) 

 

1. kép 

 

Az emberiség történetében a legrégebbi fényforrás a tűz. Ezen funkciót 
nem választották külön a többitől. Lassan fejlődésnek indult a tűzgyújtás 
technológiája. Kr.e. 640 körül már hegyikristály lencsét használtak erre a 
célra, majd kicsivel később már kőolajjal, ill. petróleummal kezdték 
megvilágítani házaikat. 
Kr.e. 406 körül jelenhetett meg az első lámpa. Ez első mécsesek nyitottak 
voltak, később azonban befedték őket. Az olaj így nem lötyögött ki, nem 
lobbant lángra, ráadásul a fedő esztétikai szerephez jutott. A fejlődés itt 
nem állt meg az újabb típusokat betöltő nyílással látták el, így nem kellett 
megvárni, míg az olaj teljesen lefogyott újra lehetett tölteni. Ez lehetővé 
tette, hogy csillárként is funkcionáljon a mécses. Később sikerült olyan 
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típusokat készíteni, amely egy tartályból automatikusan újratöltötte az 
olajat.  
Időszámításunk után 160 körül érkezett el a viasz és faggyúgyertyák 
ideje. Ezeket eleinte vallási szertartásoknál alkalmazták. Kétfajta 
gyertyatípus volt használatos: a fáklya és a mai gyertyához nagyon 
hasonló viaszba mártott kénnel átitatott kanóc. Ekkor találták ki a 
gyertyatartókat is. 
1808-ban találták fel az első elektromos világítást. Az angol származású 
Humphry Davy feltalálja az ívlámpát. Működési elve: a galvánelem 
pólusait két szénrúddal összeköti, és azokat közelíti egymáshoz. Az így 
keletkezet feszültség a szűk részben ionizálja a levegőt, a szikrák 
átcsapnak és áram keletkezik. Sajnos ezt a felfedezést még nem tudta 
hasznosítani, mert a szénrúd hamar leégett, a közöttük keletkező nagy rés 
már nem tudta a levegőt ionizálni, így áram se keletkezett. Később 
azonban nagy haszna volt a felfedezésének. 
1832-től már egyre több helyen preferálták a petróleumlámpát, ami jóval 
biztonságosabb a gyertyánál. 
1836-ban Irinyi János szabadalmaztatta a zajtalan és robbanásmentes 
gyufát (a gyufa fejében a foszfort nem kálium-kloráttal, hanem ólom-
dioxiddal keverte). 
1840-ben készíti el Robert Grove brit fizikus az ún. vákuum- izzólámpát, 
amiben izzótestként egy platinaspirál világított. 
1846-ban találták fel a gépi üvegfúvást, aminek nagy szerepe volt az 
izzólámpák tömeggyártásában. 
1848-ban sikerült elkészíteni az első olyan ívlámpát, amiben a szénrúd 
nem égett le olyan gyorsan, mint az elődénél. (gondoskodtak a szénrúd 
előre tolásról) 
1854-ben készült el az első zárt üvegburában használt, elszenesített 
bambuszszál. Ezt az izzólámpát, mint olcsó áramforrást, később 
tökéletesítették. 
1862-ben Angliában helyezték el az első világítótornyot, ami már 
villanyfénnyel működött. 
1868-ban kísérlet képen elhelyeztek az egyik forgalmas 
útkereszteződésben gázlámpával működő jelzőkarokat, amit zöld és piros 
színnel világítottak meg. Sajnos ez nem járt szerencsével, így felhagytak 
ezzel az irányítással. 
1880-ban feltalálták a háromfázisú rendszert, ami képes az elektromos 
áramot kábelen keresztül távolabbra eljuttatni. 
1885-ben Charles Fritts készítette el az első használható igazi napelemet. 
Egy táblán szelén réteget vékony és félig átlátszó aranyfilmmel vont be, 
ami folyamatosan tudott áramot termelni. Ezt a típusú világítást, a mai 
napig használjuk.  
1913-ban előállították a wolframszálat, ami tartóssá teszi az izzólámpát. 
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1936-ban Budapesten, a Budapesti Ipari Vásáron mutatták be a kripton 
égőt. Ez a világítás már elég hosszú ideig képes megfelelő fényt 
biztosítani.  
1938-ban megjelent az első fénycső. 
1958-ban használt először, un. xenon lámpákat. Ezeknek a lámpáknak a 
színhőmérséklete közel van a napfényhez és a fényhasznosítása is jó. Ezt 
követik a halogénizzók, majd a nagynyomású fém-halogén lámpák, utána 
pedig a fénykibocsátó diódákat, a LED-eket mutatják be. 
1963-ban megkezdődött a napelemek tömeggyártása. 
1994-től már megjelentek a lakóházakon a napelemek, mint alternatív és 
környezetbarát energiaforrás kül- és beltéri alkalmazásra egyaránt.  
2010-ben a hagyományos izzók bizonyos típusait kivonták a forgalomból. 
Helyüket az energiatakarékos izzók vették át.  

II./2. FÉNYTAN 

Optikai sugárzás kategóriájába az 100nm-től 1mm-ig terjedő tartományba 
eső hullámhosszú elektromágneses sugárzást soroljuk. Fényérzetet 
azonban csak 380-780 nm hullámhosszú sugárzás kelt. 

 
1. ábra Forrás: Wikipédia 

A szem nem azonos érzékenységgel reagál a sugárzásokra világosban, 
mint sötétebb környezetben. 

 
2. ábra Forrás: www.fat.bme.hu 
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ALAPFOGALMAK 

Fényáram 
A fényforrásból időegység alatt kisugárzott összes látható fény energiája. 
Mértékegysége lumenben kifejezett. 

Fényerősség 
A fényáram térszög szerinti sűrűsége. A fénymérés alapegysége SI-ben. 
Mértékegysége Candela. Évtizedekig meghatározott összetételű gyertya 
volt az etalon, amihez viszonyították a fényerősséget, ebből fakad az 
elnevezése is (latin: candela~gyertya). 

Megvilágítás 
A fényáram területen eloszló sűrűsége, a megvilágítási erősség a felületet 
érő fény mértéke. Lumenben kifejezve megadja, hogy 1 m2 területre 
mennyi fényáram jut. A gyakorlati szempontokból ez a legfontosabb 
tulajdonság a fénytechnikában. Mértékegysége Lux. 

Fénysűrűség 
A megvilágított felület felületnek a szem által világosságként érzékelt 
látszólagos fényessége. Mértékegysége Candela/m2 

II./3. FÉNYFORRÁSOK 
 

Izzószálas körte 
Nagy teljesítményű izzó. Egy 100 
wattos izzó alig pár wattnyi 
energiával világít, a többi energia 
hővé alakul. Pontosan emiatt az 
Európai Unió is tiltja az ilyen 
típusú izzók gyártását, pár éven 
belül pedig teljes mértékben 
kitiltják az Unió területéről az 
ilyen típusú izzók gyártását és 
forgalmazását. Ma már elavult és 
pazarló.  
 

 

2. kép 
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Az “ipari” világítás: Neon 

Ipari csarnokok, irodaházak, 
bevásárlóközpontok világítására 
használják. A nagy terület miatt a 
neonvilágítás energiatakarékosabb 
megoldás. 

• Hátránya: Vibrálása fárasztja 
és tönkreteszi a szemet, ami a cső 
elöregedésekor fel is erősödik. 

• Bekapcsoláskor folyamatosan 
villog a cső, mire beindul. 

Ma már több megoldás is van a villogás 
csökkentésére, a hideg, zavaró színek 
javítására. 

 

3. kép 

 

 

4. kép 

 

Kompakt fénycső 

Energiatakarékos, az Unió által támogatott 
fényforrás. Nincs zavaró vibrálás, a 
hagyományos izzó helyére becsavarható.  

Sokféle megvalósítása létezik, egyenes, csavart, 
összességében azonban egy összehajtogatott kis 
neoncsőre hasonlít. 

Előnye: 
• A kisebb fogyasztás 

Hátránya: 
• melegednie kell a megfelelő 
működéshez 
• rosszul tűri a gyakori fel- és 
lekapcsolást 

A látványos: Spot 
Boltokban, kirakatokban gyakori, lakásokban 
inkább csak helyi világításra használt 
halogénégő, kisebb fontos részletek kiemelésére 
jó. Pl. képek, gyűjtemények… 
  

5. kép  
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A jövő: LED lámpa 
 
A LED lámpa teljes fénnyel világít 
a felkapcsolás pillanatától, és 
fogyasztása kisebb, mint a 
kompakt fénycsőé. Egy jobb 
minőségű LED lámpa 
élettartama 50.000 óra (kb. 2083 
nap, 5-7 év) folyamatos működés 
mellett.  
 

 

6. kép 

 

II./4. FOGLALATOK 

A foglalatok a fényforrások mechanikai rögzítésén kívül azok 
áramellátását is biztosítják. legismertebbek az Edison menetes izzólámpa-
foglalatok. Leggyakoribb változataik: E14, E27 vagy E40 menethüvellyel 
készülnek (E betű az Edison-menet). 

A foglalatok névleges feszültsége és 
áramterhelhetősége ritkán okoz problémát. A 
nagyobb gondot a melegedés okozza. 
Nagyobb teljesítményű fényforrás használata 
a foglalatok elszenesedését, tönkremenetelét 
okozhatja. A lámpatest adattábláján vagy a 
foglalatra, esetleg a foglalat mellé ragasztott 
címkén megadott teljesítményt soha nem 
szabad túllépni. Egyes izzólámpás 
lámpatestekben lehet hőálló bakelitfoglalat is 
(a foglalat anyagába préselt T betű és az utána 
következő szám jelöli, ahol a szám azt a °C-
ban kifejezett hőmérsékletet jelenti, amelyen 
a foglalat tartósan használható) 

 

7. kép 

A porcelánból készült foglalatoknál a foglalat túlmelegedésének veszélye 
nem áll fenn, de a foglalatba kötött vezeték szigetelése, vagy a foglalatba 
csavart fényforrás túlmelegedhet, ezért a névleges teljesítményt ilyenkor 
sem szabad túllépni. 
 
II./5. TERMÉKKÖRNYEZET AZONOSÍTÁSA 

Minden ember számára a természetes fény a legkellemesebb. Azonban 
amint lemegy a nap, ezt a fényt nem természetes módon kell 
előállítanunk. A nem megfelelő fény bizonyítottan kellemetlen légkört 
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teremt. Tehát fontos számunkra, hogy környezetünkben ügyeljünk a 
fényekre, a megvilágításokra. Különböző tevékenységekhez, különböző 
fénytípusok, fényerősségek szükségesek. Vannak direkt megvilágítások, 
szórt fények felületről visszaverődve, hangulatvilágítások. Mindezeknek 
más és más a fényereje, a színe, a keltett hatása. 
Lakásunk megvilágításában is fontos szerepet töltenek be a 
hangulatvilágítások. Egy-egy bútort, vagy képet megvilágítva egészen 
különálló, hangulatos szigeteket tudunk létrehozni csupán a fények 
játékával. Viszont teljesen természetes hatású fényt is elő tudunk állítani, 
ha a mennyezetet jól világítjuk meg. Egy sötét, ablaktalan helyiségből is 
világos, kellemes helyet tudunk teremteni a megfelelő fénytechnikával. 
A fények megváltoztatják a környezetükben levő tárgyak színét, 
hangulatát is. A színeknek pedig hatása van szervezetünkre, lelkünkre. 
Nézzük meg röviden, mely színek milyen hatást gyakorolnak ránk. 
 
SZÍNEK LÉLEKTANI HATÁSAI 

 
 

Piros: a tűz, a szenvedély, a vér színe. Fokozza a test működését; emeli a 
légzésszámot, növeli a pulzust. Figyelemfelkeltő, érzelem dús hatású. 
Túlzott hatása idegességet, feszültséget okoz. Legtöbbször 
figyelemfelkeltő hatása miatt használják. Ugyanígy a vörös fény is 
forróságot, lüktető mély érzést vált ki, nem ajánlott magas vérnyomással 
küzdő emberek számára használni. 

 
 

Narancs: már kellően távol esik az infravörös sugarak tartományától, így 
hőhatása nincs, de még mindig energizáló, élénkítő hatása van. 

 
 

Sárga: a napfény, a napsütés színe. A boldogság, öröm, üdeség 
hangulatát kelti, ám szintén melegséget sugároz. Fokozza az agyi és 
mentális funkciókat, inspiráló hatású. 

 
 

Zöld:  a zöld szín már önmagában is a nyugalom színe. A természet 
egyensúlya, nyugtató hatása érvényesül benne. Az idegeket és érzelmeket 
összehangoló, nyugtató és pihentető hatású. 

 
 

Kék:  már a hideg fények közé tartozik, a víz, az ég színe. Nyugtató, 
hűvös érzést kelt. Alkalmas magas vérnyomásban szenvedők kezelésére, 
még álmatlanságot is elűzi, relaxációs gyakorlatokhoz is kiváló. 
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Ibolya:  az ibolyaszín a legrövidebb, látható hullámhosszú fény, ennél az 
ultraibolya sugarak rendelkeznek csak rövidebb hullámhosszal. Ennek 
ellenére nagy energiája van, nyugtató, energizáló hatású. 

HANGULATVILÁGÍTÁS HATÁSAI 
 

 

8. kép 

Az emberek többsége nem szeret a sötétben 
tapogatózni. Sem az életében, sem az 
otthonában. A lakáskultúra fejlődésével a 
különböző fénytechnikai eszközök és 
megoldások is egyre elterjedtebbé váltak, így 
az úgynevezett hangulatvilágítás is. 

A fény, életünk egy olyan meghatározó 
eleme, amely annak majdnem minden 
részében jelen van. A jó megvilágítás nem 
csupán életre kelti otthonunkat, hanem a 
közérzetünkre is kihatással van. Emiatt 
fontos a megfelelő fényforrások 
megválasztása, a fény „színének” 
megválasztása. 
 

Jelenleg a piacon rengeteg megoldással találkozhatunk hangulatvilágítást 
illetően. Kedvünk szerint választhatunk hideg, meleg színű vagy épp 
színes fényforrások mellett. Mind változó fényintenzitással üzemelnek. 
Egyre gyakrabban találkozhatunk állítható fényintenzitású lámpákkal. 
Ezekhez általában LED szalagokat használnak. Mivel a felhasználó maga 
állíthatja a fényerőt, így a termék a lehető legátfogóbban tölti be 
rendeltetési célját. 
A színezettel rendelkező fényforrásoknál, fontos előbb tájékozódni azok 
hatásáról. Míg a piros szín élénkít és energiával tölt fel, addig a kék 
ellazít, pihentet. Mivel a sárga áll legközelebb a természetes fényhez, így 
ennek van a legnagyobb hatása az emberi szervezetre. Befolyásolja a 
közérzetet, és a hormonális háztartást is. A sárga fény ezen hatását 
leginkább télen érzékelhetjük, amikor a napok rövidebb a fénymennyiség 
pedig kisebb. 
Ahány lámpa, annyi megoldás. Ez nem csupán a formára igaz, de a 
megvilágításra is. A legtöbb esetben az esztétikum megőrzése, vagy épp 
növelése érdekében az izzókat, vagy LED-eket, gondosan elrejtik a 
fürkésző szemek elől.  
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A megvilágítás sok esetben nem is a fényforrástól, hanem magától a 
burától függ. Meghatározó ugyanis az anyag fajtája, fényáteresztő 
képessége, vagy épp fényszórása. Sokszor a fény nem maga a búra, 
hanem egy köztes réteg szűri meg.  
 

KÖVETELMÉNYEK 
 
Egy világítótesthez támasztott legfontosabb követelmény, hogy megfelelő 
műszaki tartalma legyen. Biztonságosan működjön, és annyi fényt 
biztosítson, amennyi az adott tevékenységhez szükséges. Ne legyen 
tűzveszélyes, a vonatkozó jogszabályoknak megfeleljen. 
A lámpákat a tér adottságaihoz kell igazítani, megfelelő méreteket kell 
választani. Fontos szempont továbbá, hogy lámpát könnyen lehessen 
mozgatni. Takarítás, vagy a helyiség átrendezésénél fel kell tudni emelni, 
odébb tenni. 
Tisztíthatónak kell lennie, higiéniai előírásokat be kell tartani. Lakásban, 
vagy bármilyen belső térben porosodhat a szerkezet, ami a felszálló hővel 
együtt felkavarodik a térben, így olyan kialakítás kell, mely rendszeres 
tisztítás mellett pormentesen tartható. Így elkerülhetjük a por allergiát 
kiváltó hatását. 
Ma a piacon rengeteg különböző típusú lámpa forog. Egy lámpa dísze 
lehet a lakásnak, kis berendezés, könnyebben lehet ezeket cserélni, mint a 
nagyobb bútorokat. Ily módon dekorálási lehetőség, a lakás kinézetének 
frissítését jelentheti. Tehát kijelenthetjük, hogy talán azért lehet ennyi 
fajta lámpa a piacon, mert szükség van rá. A vásárlók könnyen találnak 
ízlésüknek megfelelő darabot. Egy jól eltalált design, egy látványos 
megjelenés feltűnővé teheti a tervezett lámpát versenytársai között. Tehát 
fokozott figyelmet kell szentelni a küllemnek is. Egyedi formavilág, 
olyan motívumok, melyek kiemelik termékünket a sokaságból. 
Ezeken kívül célozhatunk konkrétabban is egy-egy vásárlói rétegre. 
Manapság a környezettudatosság egyre divatosabb. Egyre több vásárló 
tekint használati tárgyaira jó szemmel, ha azok újrahasznosíthatóak, vagy 
újrahasznosított alapanyagokból készültek. Ugyanígy a káros anyagok, a 
nem újrahasznosítható anyagok használatának mellőzése is jó fényt vet 
termékünkre. Törekedhetünk hát tervezésünk során erre az irányra is. 
Ugyanakkor, ha tömegeket szeretnénk elérni termékünkkel, akkor 
ügyelnünk kell a költségekre is. Az alapanyagokat megfelelő kiosztással 
kell, a lehető legoptimálisabb méreteket megalkotni, hogy a bekerülési 
költség minimális legyen. Ugyanígy érdemes az elkészítéshez használt 
technológiákat is megválasztani.  
Manapság sajnos egyre sűrűbben lehet olyan terméket találni, nem 
csupán a lámpák termékkörében, hanem sokkal szélesebb spektrumban, 
melyekre jellemző, hogy rövid élettartamúak. Nem megfelelő az ár-érték 
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arányuk. Olyan termékek, melyeket esetleg csak rövid ideig lehet 
használni, mert eleve silány minőségűek. Ha igazán olyan terméket 
szeretnénk alkotni, mely a használóknak, vevőknek megelégedettséget 
nyújt, akkor ügyelnünk kell a minőségre. A kivitelezésnek is és az 
alapanyagoknak is tükröznie kell ezt a hozzáállásunkat. 
 
II./ 6. PIACI JELLEMZŐK 

A terméket elsősorban ma már nem villamossági szaküzletekben lehet 
megkapni. Legtöbb esetben nagyobb barkácsáruházak villamossági 
részlegén találkozunk lámpákkal. Lakberendezési áruházak rendelkeznek 
ilyen osztállyal. De nem kizárt, hogy kisebb szaküzletek is léteznek még. 
Tekintve, hogy a lámpa, mint berendezés minden helyiségben 
megtalálható, így specializáltan az adott témakörbe tartozó bútorok 
mellett árulják. Külön szalonokban találkozhatunk egyedi darabokkal, 
dizájntermékekkel. Ezek természetesen egészen más kategóriát 
képviselnek. 
A nagyobb üzletláncokban is különféle árkategóriájú termékeket 
találhatunk, mely nagyjából tükrözi minőségüket is. De talán 
kijelenthetjük azt is, hogy majdnem minden bútortervező portfóliójában 
megtalálhatóak a lámpák is. 
Rengeteg helyre ellátogathatunk hát, ha lámpát szeretnénk vásárolni. Ám 
sok, barkácsolni vágyó háziasszony kap a lehetőségen, hogy saját kezűleg 
alkossa meg lakása ily díszét. Kaphatóak a piacon foglalatok, melyek 
megkönnyítik munkájukat, nem kell villamos-szerelést végezni, elegendő 
csupán a lámpabúrát házilag elkészíteni. 
Ez a megoldás azért lehet kedvező, hiszen nagyon alacsony áron, 
könnyedén újíthatjuk meg lakásunkat. Nem kell sokat rákölteni és 
bármikor újíthatunk lámpáink búráján. 



 

II./ 8. KONKURENS TERMÉKEK ELEMZÉSE 

Accent Lamp 

A Light Wave Laser Accent Lamp 
családjából 14 különféle mintájú lámpa 
közül választhatunk. A lámpák felső 
része fedett, a nyílásokat fényáteresztő 
réteggel látták el. 
Jellemzők: 

• anyag: fa 
• ár: 168 USD 
• szerkezet: egyszerű, 
csapokkal összeállított szerkezet 
• technológia: a lapokat CNC 
géppel, a mintákat lézerrel vágták 
• gyártó: Light Wave Laser 

 

9. kép 

Előnyök: 
• természetes anyagból készült 
• dekoratív 
• ötletes minták 

Hátrányok: 
• helyigényes 

Pullman 30 

Ez a lámpa, egyfajta rangot képvisel. Kiválóan 
mutathat akár egy étkező asztal, akár egy 
biliárdasztal fölött.  
Személy szerint nekem nagyon tetszik ez a darab, 
mivel a stílusos megjelenés mellett a mennyezeti 
fényjátékra is gondoltak. 
Jellemzők: 

• anyag: fa 
• ár: ismeretlen 
• szerkezet: hajlított laphoz rögzített, 
mintás fedőlap. 
• technológia: furnérlemezek formára 
szorítása, csiszolása, a mintákat lézerrel 
vágták ki 
• gyártó: Phosphoria 

 

10. kép 

Előnyök: 
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. kép 

• természetes anyagból készült 
• egyedi megjelenés 

Hátrányok: 
• nem minden környezetben mutat jól 

Celtic Hexagonal Tabletop Lamp 

Hatszög alapú, fogazással összeállított 
lézerezett asztali lámpa. 
Jellemzők: 

• anyag: fa 
• ár: 54 USD 
• szerkezet: lézerrel kivágott 
lapok összeillesztése 
• technológia: lézer 
• gyártó: Curious Customs 

 
 

11. kép 

Előnyök: 
• természetes anyagból készült 
• fényszóró réteg 

Hátrányok: 
• robosztus 
• túl sok minta 

Urbanoids 

Egyedi megjelenésű lámpa, 
térelválasztó funkcióval. 
Jellemzők: 

• anyag: fa, alumínium 
• ár: ismeretlen 
• szerkezet: fémváz, 
hajlított fa 
• technológia: fahajlítás 
• gyártó: Yiannis Siotis, 
Kanella Vlachou and 
Marilena Karagkiozi 

 

12. kép 

 
Előnyök: 

• természetes anyagból készült 
• fényjáték 
• egyedi megjelenés 

Hátrányok: 
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• helyigényes 

Cubix Lamp 

Kedvünk szerint alakíthatjuk Catherine Mui 
ezen alkotását, amely az SFMoMa 
Collection része. 
Jellemzők: 

• anyag: fa 
• ár: ismeretlen 
• szerkezet: tengely körül 
elforduló elemek 
• technológia: asztalos munka 
• gyártó: Catherine Mui 

 
 

13. kép 

Előnyök: 
• természetes anyagból készült 
• fényjáték 
• alakítható 

 
Hátrányok: 

• túl sok elem 
• akadozhat 

Auténtica 
Egyedi mennyezeti lámpa, kellemes 
fényjátékkal. 
Jellemzők: 

• anyag: fa 
• ár: ismeretlen 
• szerkezet: egymáshoz 
rögzített hajlított falemezek 
• technológia: fahajlítás 
• gyártó: Weplight 

 

 

14. kép 

Előnyök: 
• természetes anyagból készült 
• fényjáték 
• egyedi megjelenés 

 
 
Hátrányok: 
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• túl sok elem 
• nehezem összeállítható 

Wine Box Light 
Régi boros tároló dobozok 
újrahasznosításából készült 
lámpák. 
Jellemzők: 

• anyag: fa 
• ár: ismeretlen 
• szerkezet: dobozok 
• technológia: 
asztalosmunka, lézer 
• gyártó: Diego A. L. 
Ratti 

 

 

15. kép 

Előnyök:  
• újrahasznosított anyagból készült 
• fényjáték 
• fényszóró réteg 

Hátrányok: 
• instabil konstrukció 

Abajour 

Klasszikus formát idéző, fából 
készült lámpaszerkezet. 
Jellemzők: 

• anyag: fa 
• ár: ismeretlen 
• szerkezet: összeépített 
elemek 
• technológia: 
asztalosmunka v. lézer 
• gyártó: Du Beluco 

 

 

16. kép 

Előnyök: 
• fényjáték 
• egyedi megjelenés 

Hátrányok: 
• látható az izzó 



III.  GYŰJTŐMUNKA ÖSSZEGZÉSE 

III./ 1. ÖSSZEGZÉS 

A gyűjtőmunka során feltárt eredmények azt a következtetést engedik 
levonni, hogy a jelenlegi óriási piacon nehéz rést találni. Mégis kísérletet 
szeretnénk rá tenni. 
Egyszerű formából jóformán végtelen számú lámpát találunk. 
Anyagában, méretében, minőségében is rengeteg termék közül lehet 
választani. Ugyanakkor kevés olyan konstrukciót találtunk, melyekre 
egyszerre igaz, hogy dekoratív megjelenésű, nem egy lámpa, hanem egy 
egész termékcsoport épül köré, valamint könnyen megújítható. Nem 
drága, mégis megfelelő minőségű, mely szép dísze lehet a lakásnak, vagy 
akár egy nagyobb, közösségi térnek is. 
Letisztultság, bútorszerű megjelenés, különböző, mégis egymáshoz illő 
darabok a családon belül. Természetes alapanyagok, minél nagyobb fokú 
újrahasznosíthatóság. Anyagát tekintve szükségesnek találjuk egy 
kellemesebb, üvegtől eltérő anyag használatát, mely erősíteni tudja a 
hangulatvilágítás melegségét. Így a faanyag tűnik legalkalmasabbnak. 
Színeiben is a természetesség, a meleg hangulat uralkodik 
elképzeléseinkben. A fa természetes színe, sötétre pácolva láttatni engedi 
a fa természetes rajzolatát, dekorálva a felszínét, sötét színe pedig 
megteremti az alapokat a megfelelően jó kontraszthoz. Ehhez a 
természetességhez pedig nem tartottuk illőnek a fényes, lakkozott 
felületet, hiszen az is műviséget sugall. 
Minden lámpához támasztott követelmény, hogy megfelelően lehessen 
rögzíteni. Akár falikarról legyen szó, el kell kerülni a balesetek 
lehetőségét. Az állólámpáknak olyan méreteket kell adni, mely biztosítja 
a stabilitását. Az állólámpák többnyire térben helyezkednek el, kitéve a 
lehetséges ütközéseknek, lökéseknek. Ezeknek ellen kell állnia, nem 
dőlhet fel, nem sérülhet meg. Ezt vagy olyan alapméretekkel érhetjük el, 
mely engedi ezt a mérvű stabilitást, vagy pedig egy nagyobb tömegű 
talppal. Az asztali lámpát is hasonló módon kell kialakítani, hiszen egy 
íróasztalon is érhetik olyan hatások, melyeknek ellen kell állnia. Nem 
borulhat fel, nem eshet le az asztalról. 
Továbbá mozgathatónak, könnyen leszerelhetőnek kell lennie, vagy pedig 
hozzáférést kell biztosítani a fényforrás cseréjéhez. Tudjuk azonban azt 
is, hogy a fény vonzza a bogarakat. Ily módon sűrűn kell takarítani az 
elhullott tetemektől megtisztítani a szerkezetet. Nincs annál 
kiábrándítóbb látvány, mint egy szép lámpabúra, mely tömve van 
elhullott bogártetemekkel. Mindemellett portalanítani is tudni kell. A 
fényforrás melege elkeveri a levegőben a port, ami ráül a búrára. El kell 
kerülnünk ezt a jelenséget, mindenképpen tisztíthatónak kell hát lennie. 
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Biztonságosságára vonatkozó elvárások alapvetően a villamos 
technikában rejlik. Ezt ma már szabványosított felszerelések használata 
biztosítja, mégis ügyelnünk kell néhány részletre. Figyelni kell a 
megfelelő foglalatra, a gyúlékonyság, tűzveszélyesség elkerülésére, 
megfelelő méretekhez hozzátartozik a kellő távolságok megtartása a 
fényforrástól. Valamint olyan foglalat-vezeték- kapcsoló kialakítást kell 
beépíteni, mely a lehető legkevésbé alakíthat balesetveszélyes 
helyzeteket. A lámpákból minden esetben megfelelően biztosítani kell a 
villamos vezetékek kivezetését, akadálytalan, megtöréstől mentes 
lefektetését. 
Amennyiben olyan terméket szeretnénk előállítani, mely időtálló, nem 
csupán a minőségre tervezésre kell ügyelnünk, hanem arra is, hogy a 
vevő ízlése változik. Nem szeretnénk, ha félredobná termékünket és 
másikat keresne. Olyan terméket szeretnénk, melyet kissé meg tud 
változtatni, meg tud újítani, aktuális ízlésére tudja alakítani. Ehhez 
természetesen teret kell alkotni. A fényének színét egyszerűen, a 
fényforrás cserélésével el tudja érni. A formát megőrizve, a dekorációs 
motívumokat lehet ebben az esetben variálni, cserélni. Az ehhez 
szükséges szerelést pedig könnyűvé kell tenni. Egyszerű szerkezetek, 
melyeket könnyedén cserélni, szerelni lehet, akár szerszámok használata 
nélkül. 
A díszítő motívumvilág a jelenlegi tervezési folyamatban két csoportot 
céloz meg. A természetes alapanyagokból kiindulva hasonló képet 
tükröz. Növények, virágok, faágak jelennek meg, ezzel is erősítve a 
természet nyugtató hatását. 
 



III./ 2. KÖVETELMÉNYJEGYZÉK 
Követelmény Adat/ érték Min ősítés 

Fejlesztési irányelvek     

Biztonság     

balesetveszély mentes   alap 

biztonsági információkkal ellátott   alap 

előírásoknak való megfelelés   alap 

Ergonómia     

méret megfelelés   alap 

lakás méreteinek figyelembevétele 1 szint 

mozgathatóság   alap 

Esztétika     

igényesség a színekben 5 szint 

egyedi formavilág   alap 

oldallapok cserélhetősége   alap 

Design     

előre megtervezett, átgondolt 3 szint 

egyedi kialakítás 3 szint 

tapasztalatok, információk felhasználása   alap 

alkatrészek külső igényessége 5 szint 

minimális alkatrészszám 4 szint 

cserélhető betétlapok   alap 

fényszűrő réteg   alap 

Gazdaságosság     

előállítási költség minimalizálása 3 szint 

alapanyag költségek jó megválasztása   alap 

előállítási folyamat árának előkalkulációja 5 szint 

Minőség     

minőségi termék előállítása   alap 

árnak megfelelő minőség 5 szint 
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Termék életciklusa     

Tervezés     

formatervezett 5 szint 

tervrajzok pontossága 4 szint 

Gyártás     

gyártási folyamat előkalkulációja 5 szint 

egyszerűsített gyártás   alap 

egyhelyben való gyártás 2 szint 

Csomagolás     

felismerhető legyen a termék   alap 

egyedi 5 szint 

könnyen kezelhető gyermekek számára is 5 szint 

tartónak is lehessen használni a felbontás után 4 szint 

játék visszahelyezhetősége 4 szint 

tartósság   óhaj 

Raktározhatóság     

szétszerelhetőség   - 

könnyű tárolhatóság 3 szint 

Felhasználás     

felhasználási javaslatok 4 szint 

egyszerű kezelhetőség   alap 



III./ 3. FUNKCIÓFA 
F0 – fényt biztosít 
F1 – fényt biztosít 

F11 – hangulatvilágítást ad 
F111 – érzékelő sejteket ingerel 
 

F2 – működést biztosít 
F21 – ergonómiát kielégít 

F211 – kezelő elemeket hordoz  
F212 – biztonságos kialakítás 
F213 – könnyű szerkezet  

 
F3 – Megfelel a jogszabályoknak 
F31 – Balesetmentes használatot biztosít 
 
F4 – fényszűrést biztosít 

F41– fényszűrő réteget hordoz 
F411 - cserélhető pályákkal rendelkezik 

 
F5 – környezethez igazodik 

F51 – esztétikát kielégít 
F52 – stílust hordoz 

F521 – egyedi formavilág 
 



IV. KONCEPCIÓK 

IV./1. KEZDETI ELKÉPZELÉSEK 

• búra- a búra anyagát lézerrel vágtuk ki, majd egy fém vonalzó 
segítségével bígeltük. Ezután következett az összeállítás, amikor is az 
összezáródó részeket ragasztó segítségével egymáshoz rögzítettük. A 
búra 4 oldala így nyitott maradt, felülről beilleszthetővé váltak az 
oldallapok. 
• tartó- nem más, mint egy U alakú szerkezet, amelybe beleült a búra. 
A vezeték kivezetése is ezen az elemen keresztül történik. Szintén 
lézerrel vágtuk ki, az egyes hajtás élek helyét pedig fém vonalzó 
segítségével hoztuk létre. 
• Oldallapok- a búrába illeszthető lapok, különböző kivágásokkal, 
amelyek mögé fényszóró réteget ragasztottunk fel. Kedv és ízlés szerint 
variálható. 
 
Figyelembe kellett vennünk, hogy a világító testek többsége melegszik és 
így az egész lámpa tűzveszélyessé válhat. Ennek elkerülése érdekében 
kutatásba kezdtünk, vajon mi is felelne meg ehhez a hullámlemez 
szerkezethez. Végül sikerült ráakadnunk egy olyan energiatakarékos 
izzóra, amely minimális szinten melegedett. 
Az Önálló laboratórium 1. keretein belül ezen alapkoncepciót vittük 
tovább. Mindketten megegyeztünk abban, hogy szívesebben dolgoznánk 
fával. Mivel egy fa búra szerkezet kellő súllyal bír, úgy döntöttünk, hogy 

 

17. kép 

Mivel az Integrált terméktervezés 
1. című tárgy keretein belül, már 
terveztünk egy lámpacsaládot, így 
annak továbbgondolását tűztük ki 
célul. Abban mindketten 
megegyeztünk, hogy természetes, 
jól megmunkálható anyagokat 
szeretnénk használni.  
Az eredeti koncepciónk egy olyan 
kartonból illetve hullámlemezből 
készült lámpacsalád tervezése volt, 
amelynek oldalsó betétlapjai 
megszűrik/megtörik a fényt. 
Felépítése: 
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a tartót teljes mértékben elhagyjuk a további tervezés során. Egyrészt 
labilisabbá tette volna a szerkezetet, másrészt pedig feleslegesnek 
találtuk. 
Abban is sikerült megegyeznünk, hogy szeretnénk elhagyni az oldallapok 
belecsúsztatós megoldását. Sokkal elegánsabb megoldásként merült fel 
egy falcolt keret készítése, amibe beleültethető a cserélhető betétlap. 
Annak érdekében, hogy még érdekesebb legyen az összeállítás, a keretek 
egyenes fogazással állnak össze. 

IV./2. VÉGLEGES KONCEPCIÓ 

A végleges koncepció folyamatosan alakult egészen a prototípusok 
elkészültéig. Ám jó pár tényező már a kezdetekkor tisztázott volt. 
Alapanyagként feltétlenül fát szerettünk volna, minél kevesebb káros, 
szennyező anyaggal. Ily módon szerettük volna a ragasztást 
minimalizálni. A már kialakult keretes szerkezet összeállításához így 
alakult ki az egyenes fogazásos megoldás. 
A betétlapokhoz a mintákat előbb AutoCAD-ben készítettük el, mivel a 
dwg fájltípus importálható a lézervágóhoz szükséges programba. A 
minták rajzolásánál igyekeztünk egy nőiesebb (virágminta) és egy 
férfiasabb (fa motívum) vonulatot követni. 
Szerettük volna elkerülni azt, hogy használat közben közvetlenül látható 
legyen a fényforrás, így arra a döntésre jutottunk, hogy egy fényszűrő 
réteget helyezünk el a betétlapok hátoldalára. Első körben a különféle 
papírok, pauszok között keresgéltünk, ezeket azonban túl tűzveszélyesnek 
és kevésbé dekoratívnak találtuk. Választásunk végül a vetexre esett. 
Anyagában nem teljesen homogén, így érdekesebb fényjátékot biztosít, és 
nem utolsósorban kellő mértékben átengedi a fényt. 
Az asztali és a fali lámpánál energiatakarékos izzókat használtunk E27-es 
szabványmenettel, míg az álló lámpánál LED szalagot alkalmaztunk. Ez 
utóbbi előnye, hogy állítható fényintenzitású, mindenki kedve szerint 
állíthatja. A LED szalag elhelyezéséhez szükséges egy fém alkatrész 
behelyezése is, hiszen a szalagokat ehhez kell rögzíteni a túlmelegedés 
elkerülése érdekében. Ezeket az alumínium profilokat csavarokkal 
rögzítettük a kerethez, a szalagok pedig öntapadó felülettel vannak 
ellátva, így könnyedén rögzíteni lehetett őket. 
Ezután a talpazat kitalálása következett. Az asztali lámpához kétféle 
talpat találjunk ki: az elsőre ráül a keret, mégpedig úgy, hogy a talp élei 
nem látszódnak, vagy csak igen kis mértékben. Ezzel szemben a második 
esetben egy speciális foglalat segítségével a búra elfordítható, a talp pedig 
kör alapú annak érdekében, hogy az elfordulás akadálytalanul 
létrejöhessen. A talpakba az állólámpa esetében nem volt másra szükség, 
mint egy apró vágásra, hogy a vezetéket akadálytalanul ki tudjuk vezetni 
a búra belsejéből. Az asztali lámpánál már a foglalat rögzítésére is a talp 
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szolgál. Így ebbe akkora méretű furatot kellett vágni, melybe 
kényelmesen beül a foglalat. Már csak a vezetékekhez volt szükségünk 
egy nútra a talp alján, hogy ne billegjen az alkatrész a vezetékre felülve. 
A falikarnál a vezeték elvezetéséhez nem kellett ilyen problémákat 
megoldani, hiszen itt nem merülhet fel a billegés problémája. 
A fali lámpa hátoldalára egy furatot terveztünk, hogy így felakaszthatóvá 
váljon. A felső része nyitott, a többi oldala azonban fedett. Itt csak egy 
oldalon található mintás betétlap, amelyet könnyen tudunk cserélni. A 
doboz felső oldalát nyitottan hagytuk, hogy több fény szűrődhessen ki, 
továbbá így kívántuk csökkenteni a túlmelegedés veszélyét. A kivehető 
betétlap eltávolítása után tökéletes hozzáférés alakul a fényforráshoz, így 
akadálytalan lehet annak cseréje is. 
Az álló lámpa méreteit tekintve jóval nagyobb, mint az előzőeké. Ennek 
egyik oka, hogy nemcsak lámpaként, hanem bútorzatként is megállja a 
helyét. A lámpa tetejét lezártuk, így egy viszonylag nagyobb rakodó 
felületet kaptunk. A talpra, hasonlóan az asztali lámpáéhoz, ráül a keret. 
Ennél a lámpánál nem lett volna elég a foglalattal való elforgatáshoz a 
foglalat teherbírása, továbbá a bútorként, rakodófelületként történő 
alkalmazhatóság is az elforgathatóság ellen szólt. Ezért nem 
foglalkoztunk tovább a forgatás lehetőségén. 
Annak érdekében, hogy a betétlapok stabilan a helyükön maradjanak, a 
keretbe apró fémlapokat építettünk be, a betétlapokba pedig mágneseket. 
Ezzel megelőzhető, hogy a lapok kiforduljanak, vagy elgörbülhessenek, 
mégsem akadályozzák a könnyű cserélhetőséget. Ezeknek a plusz 
alkatrészeknek az elhelyezése továbbá olyan előre elhelyezett furatokban 
és marással kialakított helyeken történik, hogy nem okoz plusz felületet, 
így egészen síkba kerül a betétlap és a keret tovább növelve a külső 
megjelenés dekoratívságát. 

IV./3. TOVÁBBFEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 

Lámpacsaládunk igen sokrétű továbbfejlesztési lehetőséget rejt magában. 
Elsősorban a legegyszerűbb újabb termékek megalkotása a betétlapok 
mintázatának újabb motívumokkal való elkészítése. Ily módon 
mesefigurák, állatok, szuperhősök, tárgyak, népi motívumok 
megjelenítése újabb vevői rétegeket célozhatnak meg. 
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Az állólámpa méreteiből fakadóan egyéb 
funkciókkal is felruházható. Jelenlegi 
kialakításában rakodófelület, ezt kisebb 
átalakításokkal akár dohányzóasztal 
lehetne belőle, mely látványos 
hangulatvilágítást rejt magában. De egy 
szekrényajtóba rejtett hangulatfényként is 
működőképes lehet a konstrukció. 
 

 

19. kép 

 

20. kép 

Ugyanígy más méretekkel, a forma 
kisebb megváltoztatásával is további 
családtagok készíthetőek a 
meglévőkhöz. 
Egyéb fényszóró felületek, mint 
például tejüveg, plexi, vagy hőálló 
fóliák, speciális papírok használata is 
javíthatja a lámpák megjelenését, 
minőségét, biztonságát; és élettartamát 
meghosszabbíthatja. 
A felületek másféle felületkezelése 
újabb megjelenítési lehetőségeket 
nyújt. Akár színesre festve, akár antik 
hatású füstfóliával kezelve más- és más 
stílust tudunk kölcsönözni a 
lámpáknak. 
 

 

 

18. kép 

A gazdaságosabbá tétel érdekében a 
keretek tömör fából való elkészítése és 
csapozással történő összeállítása kevesebb 
hulladék-anyagot jelentene, valamint 
egyszerűsítené az elkészítés menetét is. 
Különlegesebb faanyagok használatával 
pedig további színhatásokat tudnánk 
elérni. Az anyagminősége pedig a 
szerkezet minőségét is javítani tudja. 
Az egyszerű forma akár további 
alakzatokká fejleszthető. Háromszög 
alapon, vagy akár többszögű kialakításban 
is gond nélkül elkészíthetőek ezek a 
lámpák.  
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V. TERVEZÉS RÉSZLETEI 

V./1. FELHASZNÁLT ALAPANYAGOK 

RÉTEGELT LEMEZ 

 

21. kép 

Olyan faanyag, mely páratlan számú 
hámozott furnér rétegből, műgyantával 
van összeragasztva. A rétegek 
egyforma vastagságúak, rostirányuk 
pedig felváltva merőleges egymásra. 
Így a faanyag anizotrópiája 
csökkenthető a lemez síkjában. A két 
külső lemezt borítólapnak nevezzük, a 
belső lapok pedig a maglemezt 
alkotják. Amennyiben csak három 
réteg van, úgy a középső lap neve 
belső réteg. A faanyagok közül a 
leggyakrabban alkalmazott, hiszen jók 
a megmunkálhatósági tulajdonságai, 
rugalmas és olcsó is. A fűrészárukkal  

szemben nagyobb rugalmassága teszi gyakrabban alkalmazottá. A 
borítólapokat szokás szebb mintájú, magasabb minőségű anyagból 
választani, ám ezek gyakran vékonyabbak is a többi rétegnél.  

 

22. kép 

VETEX 

Elsősorban ruházatok varrásához 
használják. Elsősorban közbélésként 
alkalmazzák, mely tulajdonképpen 
nagyobb tartást biztosít a ruhának. Az 
ingek gallérjának, mandzsettának, 
nadrágok övrészébe is ezt használják. 
Az anyag megerősítésére, továbbá 
kabátok bélésanyagának belül 
tartására is ezt használják. 

Nagyon jól ellenáll a nedvességnek, nehezen hullámosodik fel, ugyanígy 
ellenállást mutat a hőhatásoknak is. Viszont számunkra jellegzetes 
tulajdonsága, hogy vékony anyag, így nagyon jó fényáteresztő, fényszóró 
tulajdonságú. Kellően rugalmas anyag, ragasztható, melynek 
köszönhetően tökéletesnek mutatkozik a betétlapok hátuljára ragasztva 
fényszóró anyagnak. 
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V./2. FELHASZNÁLT TECHNOLÓGIÁK 

CNC 

Az első alkatrész elkészítése viszonylag sok előkészületet igényel, de a 
kipróbálás és mintadarab elkészítése után a kész program szerint sorozat-
gyárthatóvá válik a termék. 

Három egységből áll a gép. A vezérlőegység, a szerszámtár és a sín, 
melyen futnak a szerszámok, valamint a padozat, melyre az alapanyagok 
rögzítése történik. 
A folyamat a következő: 

• program megírása 
• szerszámok helyzetének bemérése 
• nyersdarab befogása 
• program bejuttatása a vezérlőegységbe 
• a vezérlő berendezésen belül a program ellenőrző lefuttatása 
• alkatrész elkészítése 

Az egyetemen Masterwood Project 310 típusú CNC állt 
rendelkezésünkre. Segítséget is kaptunk, így elég volt a pontos méreteket 
egy egyszerű archiCAD- es rajzon elkészítenünk, a gép programjába, a 
szerszámpályákat az egyetem munkatársa, Németh Ferenc készítette el 
számunkra. 

A CNC-n a legkisebb szerszám 6 mm-es, így a szerszámpályák 
elkészítésénél erre is külön kellett figyelni. Valamint arra, hogy a 
szerszám a szögletes pályán hagyott a sarkokban egy-egy 3 mm-es 
lekerekítést. Így a kereteket és a betétlapokat is ehhez kellett igazítani. 

 

 
23. kép 

 

A CNC, azaz 
Computer 
Numerical Control 
olyan számítógép 
vezérlésű rendszer, 
mely egy beépített 
mikroszámítógép 
segítségével van 
programozva. Egy 
olyan rendszer, 
mely 
sorozatgyártásra 
alkalmas. 



LÉZERVÁGÓ 

Teherbírása 27 kg, de kisméretű alkatrészeink ezt a tömeget nem haladják 
meg, így ezzel a tulajdonsággal nem kellett foglalkoznunk. Két 75 W 
teljesítményű lézerfej van benne, sugáregyesítéses működéssel.  
Szintén saját programmal működik, de a szoftver felismeri az AutoCAD-
es fájlokat. Így szintén elégnek bizonyult dwg formátumban 
elkészítenünk a kivágni kívánt mintákat. A lézerrel való megmunkálásnak 
velejárója, hogy másodperc alapú költségszámlázással jár. Viszont minél 
vastagabb az átvágni kívánt anyag, annál lassabban kell a lézerfejnek 
végigfutnia a pályán. Így külön kívánalma lett a szerkezetnek, hogy a 
betétlapokat a költséghatékonyabb kivitelezés érdekében a lehető 
legvékonyabbra könnyítsük ki. 

 

 

24. kép 

 

Az egyetemen, a képen 
látható, ILS9.75 típusú 
lézeres egység található. Ez 
egy rendkívül sokoldalúan 
felhasználható szerszám. 
Munkafelülete 914*60 mm, 
tehát ezt a méretet kell 
figyelembe venni 
tervezéskor, hiszen ennél 
nagyobb méretű munkadarab 
nem fér bele. 



V./3. LÁTVÁNYTERVEK 

25. kép 26. kép 

  
27. kép 28. kép 

  
29. kép 30. kép 

 



VI. PROTOTÍPUS KÉSZÍTÉSE 

.  

31. kép  

Előzetes egyeztetések után úgy döntöttünk, hogy a 
prototípust bükk rétegelt lemezből készítjük. 
Ehhez egy 10 mm-es és két 5 mm-es táblára volt 
szükségünk. Miután megérkezett az anyag, 
hozzákezdtünk az elkészítéshez. Ezen kívül még 
fényszóró rétegként vetexet szereztünk be és annak 
rögzítéséhez aeroszolos ragasztót 

Először lapszabász körfűrész 
segítségével méretre vágtuk az 
anyagokat. Így jóval könnyebben 
tudtuk már kezelni az egyes darabokat. 
A tábla kiosztásánál figyelembe kellett 
vennünk a körfűrész lapjának 
vastagságát. 

 
32. kép 

 
33. kép  

Ezután a CNC gépen a 10 mm-es 
anyagból elkészítettük a kereteket. 
Papucsok segítségével felrögzítettük a 
táblákat. A keret belső részében egy 5 
mm-es falcot készítettünk, a többi részen 
pedig teljesen átmartuk az anyagot. Az 
így keletkezett kieső részeket még a 
későbbiekben sikerült felhasználnunk. 

Mivel a belső marás során nem éles sarkak 
keletkeztek, hanem egy 3 mm nagyságú 
lekerekítés, így ezt az ívet a betétlapokon is el 
kellett készíteni, hogy pontosan illeszkedjenek. 
Mivel a marás után még néhol szálas maradt az 
anyag, és a szerszám bemeneteli helyének is 
nyoma maradt így azt még csiszolópapírral át 
kellett dolgoznunk. 
  

34. kép 
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35. kép  

 

Ezután az egyik leginkább időigényes 
munka következett, a betétlapok mintáinak 
lézerrel való kivágása. Két garnitúrát 
készítettünk el, ez összesen 18 lapot jelent. 
Az állólámpa betétlapjainak kivágása 
egyenként több mint 30 percet vettek 
igénybe. Az asztali és fali lámpa 
betétlapjainál jóval kevesebb időbe telt. A 
lézer okozta égésnyomokat vissza kellett 
csiszolnunk, hogy esztétikailag is szép 
legyen az eredmény. 

Időközben sikerült a CNC gép 
segítségével egy fogazó sablont 
készítenünk. A fogak 12 mm 
szélesek és 10 mm mélyek lettek. 
20 mm-es rétegelt lemezből 
készült a sablon, ebbe fogattuk 
bele a kereteket, így haladt rajta 
végig a szerszám. Az egyes 
fogakat utólag még megcsiszoltuk. 

 
36. kép 

 
37. kép  

Eközben már elkezdődött a betétlapok 
felületkezelése. A bükk rétegelt lemezünk 
oldószeres vékonylazúr réteget kapott. 
Jóval sötétebb, élénkebb színezetet adott 
így az anyagunknak. A megszáradt 
betétlapokra ragasztó réteget szórtunk fel, 
majd a levágott vetexet ráfeszítve 
felragasztottuk. Miután megkötött a 
ragasztó a lelógó részeket pengével 
levágtuk. Ezután a keretek belső részeit is 
lekentük lazúrral. 

Miután megszáradtak a keretek 
belső oldalai is, elkezdtük az 
összeállítást. Mivel kellően 
pontosra sikerült a fogazás, ezért 
nem használtunk a rögzítéshez 
egyéb ragasztóanyagot. Az egyes 
elemeket szorítók és a fogazásról 
kimaradt ellendarabok segítségével 
húzattuk össze. 

 
38. kép  
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Hogy minél pontosabb legyen az illeszkedés, hevederekkel is 
körbeszorítottuk a búrát. Az így elkészült szerkezet felületét, de 
leginkább a fogaszott részt csiszológéppel szintbe csiszoltuk, majd 
lekentük lazúrral. 

 
39. kép 

Amíg az elemek száradtak, nekikezdtünk a talpak 
elkészítésének. Az asztali lámpához kétféle talpat 
készítettünk. Először egy olyat készítettünk el, 
amelyre ráül a keret. Kimartuk a foglalat helyét, és az 
alsó részre még egy nútot is vágtunk a kábel számára. 
A második talp kör alapját lézer segítségével vágtuk 
ki, majd az egyes rétegeket összeragasztottuk. Ehhez 
a talphoz tartozik még egy belső lap, amelyet a 
kerethez lehet rögzíteni. Mivel sikerült olyan E27-es 
foglalatot találni, amely külső részén menet található  

egy rátekerhető rögzítő gyűrűvel 

Ezt a második talphoz alkalmaztuk, így a keretünk 
elforgathatóvá vált. A talpakat is lekentük, majd 
összeszereltük a szerkezetet.  

Az álló lámpa talpazatára is ráül a keret. Ráadásul a 
lámpa fedőlapja is hasonló elven működik, így az 
könnyen eltávolítható a szerkezetről 

 
40. kép  

 
41. kép  

Hogy a fali lámpa gond nélkül használható, 
rögzíthető legyen, a hátoldalának közepén egy 
furatot helyeztünk el, hogy könnyen falra lehessen 
függeszteni. A foglalat alul helyezkedik el, 
amelyet egy, a keretbe rögzített lap tart. 
Ezután pedig a tesztelés következett. Mivel a 
betétlapok 5 mm vastagságúak, szembesülnünk 
kellett azzal a problémával, hogy könnyen 
görbülnek. Ez leginkább az álló lámpa estében 
jelent problémát, hiszen a betétlapok 
meglehetősen nagyok. Emiatt további rögzítést 
kellet alkalmazni. Így később még a keretbe 
acéllemezeket kell elhelyezni, a betétlapokba 
pedig mágneseket. 

. 
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42-46. kép 
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Bevezetés, célmeghatározás 
A következő TDK dolgozat feladataként, egy nyitott kivitelű 
számítógépház, vagyis inkább installáció készítését tűztem ki célul, 
amelyet az egyetemen megtalálható, lézervágó gép segítségében lehet 
méretre vágni, különböző vastagságú rétegelt lemezből. 

Az ötlet maga, még tavaly decemberben fogalmazódott meg bennem, 
lévén hogy ekkor olvastam először, hogy a híres-neves CoolerMaster 
(www.coolermaster.com) számítástechnikai eszközöket gyártó cég 
minden évben meghirdet egy modding versenyt 
(www.modcontest2012.coolermaster.com), ami nem más, mint 
számítógépházak átalakítása, csinosítása. Azonban a versenyen több 
kategóriában is lehet nevezni, ezek pedig a következők: 

• Tower mods (Számítógépház modding) 
• Scratch mods (Egyedi tervezésű ház modding) 
• Cooler mods (Processzorhűtő modding) 

Én a Scratch mods kategóriát szemeltem ki, ott lényegében szabad kezet 
kap az alkotó, és bármiből, bármilyen formájú, kialakítású házat kell 
elkészíteni. Ezt hívják casecon-nak. 

„A számítógép-átalakítások két fő kategóriába sorolhatók: casemod és 
casecon. Az asemod nagyjából a „Case Modification” (ház módosítás) 
angol szavakból állítható össze, ami azt jelenti, hogy egy gyári 
számítógépház személyre szabásával érjük el a kívánt eredményt. 

Ezzel szemben a casecon a „Case Construction” (ház építés) szavakra 
vezethető vissza, vagyis ebbe a kategóriába soroljuk azokat az 
alkotásokat, melyek, ha úgy tetszik, a semmiből születnek, így a 
moddereket nem köti egy ház alapvető formája és felépítése, nem ritka, 
hogy a klasszikus dobozformától jelentősen elszakadnak.” – Kov1024, 
Prohardver.hu 

Mindegyik kategóriában induló versenyző egyedi fórumoldalt kap, ahová 
fel kell töltenie a munkafolyamatot, ahogy tervezi és kivitelezi a 
moddokat. Ezeket a fórumokat mindenki szabadon megnézheti, és 
szavazhat, kérdezhet a versenyzőtől. 

Egy megkötés azért persze van az egyes kategóriákban. Mindegyikben 
szerepelnie kell egy CoolerMaster terméknek, a Tower mods- ban 
természetesen CoolerMaster házat kell moddolni, a második Scratch 
mods- ban legalább 1db CoolerMaster terméknek szerepelnie kell (pl.: 
Processzorhűtő). A Cooler mods kategóriában pedig természetesen 
CoolerMaster hűtőt kell átalakítani. 
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A versenyre tavaly ugyan jelentkeztem, de nem volt időm a ház 
tervezésére a szakdolgozatom mellett. Idén lehetőségem adódott arra, 
hogy végre nekifoghassak a tervezésnek, és később a kivitelezésnek. 
 

Gyűjtés 
Minden tervezési folyamat kezdetén fel kell mérnünk a piacon lévő 
konkurens termékek palettáját. Ez remek ötletgyűjtés, és lehetőség a téma 
elmélyülésében. 
Nagy szerencsémre jártasnak mondhatom magam a számítástechnikai 
kérdésekben. Napi szinten szoktam különböző hardver oldalakat 
látogatni, lenyűgöz a technika fejlődése, és a rengeteg színes termékötlet, 
amit kitalálnak és fejlesztenek a piacon. Legkedvesebb oldalaim: 

• www.prohardver.hu (legnagyobb magyarországi 
számítástechnikai oldal) 
• www.overclockersclub.com 
• www.guru3d.com 

Ezeken az oldalakon teszteket, híreket olvashatnak a kedves látogatók, 
mindenről, ami hardver, és szoftver. De a legnagyobb pezsgés, és 
információ, ezen oldalak fórumain található. Jómagam is fórumtag 
vagyok, és a tervezés fázisában többször végeztem „közvélemény 
kutatást” a Hogyan néz ki gépeink fórumtopikban, ahol, mint mindig most 
is késséggel tárták fel nekem észrevételeiket a kedves fórumtársak. 
Egyébként e fórumban találtam a legtöbb hasznos linket a gyűjtéshez. 
Rengeteg modding linkje megtalálható az előzményekben, bár legtöbbjük 
azért meglévő ház átalakításáról, és kábelezésről szól (kábel elrendezés, 
harisnyázás). 

A gyűjtést kétféleképpen végeztem, először a piacon lévő termékeket 
kerestem meg, majd az egyedi ötleteket, megoldásokat. 
Lássuk hát a piacon lévő Open Air típusú gépházakat: 

Open Air, vagyis nyitott kialakítású házakat gyártó céget nagyon nehéz 
találni, mert nem túl elterjedtek, mivel ezen házakat csak kevés réteg 
keresi, mert használatuk nem túl biztonságos, hiszen elég egy csepp víz a 
bekapcsolt alkatrészekre cseppenteni, és már zárlatot is kapunk, ami az 
egész hardverparkot tönkre teheti. 

Az egyetlen cég, amely számomra elfogadható Open Air házakat tervez, 
az az IN WIN (www.in-win.com.tw) nevű cég. Három darab nyitott 
kivitelű házat gyárt, bár ezek is inkább limitált szériák. 
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1. In Win H-Frame 

 
Szerkezetileg is tökéletesen megfelel a saját elképzelésemhez, mivel a H-
Frame sík alumínium lemezekből épül fel, amit minden bizonnyal 
hasonló eljárással vágnak ki, mint ahogy én szeretném a sajátomat (2Ds 
CNC, Lézer technológia). 

Nagyon ötletnek tartom benne a HDD és ventillátorok rögzítését: 

 
A lemez meghajtó megdöntése is rendkívül figyelemfelhívó hatású: 
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A H-frame egyetlen hibája, hogy annak ellenére, hogy nyitott kivitelű, 
eltakarja magában a hardvereket, amiket szerintem egy nyitott háznak 
mutatnia kell. 

2. In Win D-Frame 

 
Az In Win cég második háza az előzőhöz mérten már nem takargat 
semmit, sőt mindent meg akar mutatni, két üveg oldal mögött. Szintén 
alumínium alapanyagú, csupán itt a lemezeket csőszerkezet váltja fel, 
amikhez gumírozva (rezgéscsökkenés) kerülnek rögzítésre a hardvereket 
tartó alkatrészek. 

 

 
Számomra, ami elég megkapóvá teszi a házat az a funkcionalitása. 
Nézzük csak meg az alaplap elhelyezését, a megszokottól eltérően 90°-al 
jobbra forgatták el, így a felülre került a kábelkivezetések, megkönnyítve 
a kimenetek elérés. 



3. In Win X-Frame 

 
A cég harmadik tagja, a 2012-es RedDot Design Award győztese. Az 
ilyen formájú házakat inkább hardver tesztekhez ajánlanám, azoknak 
akik, hetente váltanak hardvereket a gépházukban. Érdekessége hogy 
több variációban állíthatjuk fel: 

 
Számomra nagyon ötletes, hogy az alaplap tartó panelt egyben 
kivehetjük. Ez például új processzorhűtés szerelésekor nagyon 
megkönnyítheti dolgunkat, hiszen nem kell lecsavaroznunk az alaplapot 
(amelyet általában 8-9db csavar tart a helyén), elég a panelt levennünk, 
amelyet reményeim szerint maximum 4db tart a helyén. 
Összességében viszont nem mutat esztétikus látványt. 
Formára a H-frame nyerte el tetszésem, szögletes formájával. Különösen 
tetszett a D-frame alaplap elhelyezése, illetve az X-frame alaplap tartó 
panel kivehetősége. 
Következőkben egyedi, felhasználók által készített gépházakat mutatnék 
be. 

4. Matthew Kim: Darwin Machine 
(www.darwinmachine.com) 

A Matthew Kim egyedi, de megvásárolható gépházakat tervez, és 
kivitelez hobbi szinten. Jártas az versenyautó tervezésben is. Gépházaival 
azt szeretné elérni, hogy mikor a felhasználó, vevő meglátja azonnal a 
„Micsoda ez?” kérdést, tegye fel magában, hogy bebizonyíthassa, hogy a 
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mai technológiai háttérrel módosíthatunk az emberek azon szemléletén, 
hogy mikor kiejtjük, a számítógépház szót ne egy téglatestre gondoljunk, 
hanem egy izgalmas, mozgó forgó alkatrészek sokaságára, egy 
motorblokkra. Lássuk hát a termékeit: 

• GreatWhite SHK989C Chassis 

 
Ahogy a képeken látjuk, ez egy HighEnd kategóriába eső gépház, illetve 
hardverpark. A hardvereket természetesen csak a személetesség kedvért 
látjuk. A gépház ára: $599 (~140.000Ft). A gépház előnye, hogy sok 
egyedi házzal eltérően nem hardver specifikus, talán a vízhűtést 
leszámítva, amit valószínűleg meg kell vásárolnunk, mert el szűk a hely 
egy aktív ventillátoros hűtőnek. 

• Hammerhead HMR989 

 
A következő ház már hardver specifikus. De rendkívül látványos. 
Hasonlóan a GreatWhite- hoz, síklapokból épül fel, egészpontosan 
alumíniumból. 
Specifikáció: 

� Intel Core i7-2600 Sandy Bridge 3.4GHz CPU 
� LGA 1155 Intel Z68 HDMI SATA 6Gb/s USB 3.0 Micro ATX 
Intel Motherboard 
� 4GB ram 
� 1 40GB solid state disk drive 
� 1 1TB front loaded "hot-swappable" hard drive 
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� 1 extra hot-swap tray for a second hard drive 
� nVidia ENGTX550 TI graphics card 
� Optical CD/DVD drive 
� 750W modular power supply 
� Thermaltake Spin-Q CPU cooler 
� Windows 7 64-bit Home premium 

Mindösszesen: $2950 (~685.000Ft). 
• TYPE 339 

 
A harmadik háza, mATX-es (mikroATX – kis alapterületű alaplap), így 
kompakt, akár hordozható számítógépnek is használható. 

Ma már egyre nagyobb teret hódítanak az ilyen microATX-es kis 
alapterületű számítógépek, bár ezeket jobbára inkább netezéshez és 
multimédiához megfelelő. 

• Evolver VLR797 

 
Visszatérve a kedvelt formához, az Evolver szintén síklapokból építkezik, 
és szintén összetett motorblokk külsőt mutat. megfigyelhető az alul felül 
elhelyezkedő gumírozott fogantyú, vagy esetleg lábazat is, amely 
hordozhatóságát, szerelését teheti könnyebbé. 

Ezt abszolút gamer ház, hiszen 2db Videó kártya fér el a házban, illetve 
3db SSD-nek, és 1db HDD-nek van hely biztosítva. $1390 (325.000Ft). 
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5. Zesti (www.bit-tech.com fórum) 

Zesti fórumtag, Finnországból halmozza el a Bit-tech fórumát, egyedi 
tervezésű házaival. Házait kézi szerszámokkal készíti, mellőzve a 
nagyobb technológiákat. 

• Project ZOE 
A projekt Zesti 3. projektje, és nevét a Z03-ból ZOE-nak nevezte el. 
Házát, és a hardvereket LAN partikra hegyezte ki. 

 

 

 
ZOE számomra legkedvesebb Scratch mod, mivel Zesti szinte mindenre 
gondolt, kábelharisnyázás színkombinációja passzol a hardverszíneihez, 
úgy tudta elforgatni az alaplapot (hasonlóan, mint a D-frame- ben tette az 
In Win), hogy el tudja dugni a kábeleket, azáltal, hogy elvezeti a gép 
orrában és alul húzza ki őket, ahová a legkevesebb figyelmet fordítja az 
szemlélődő. Emellett a tápot is sikerült egy ekkora házban a lehető 
legjobban eltüntetnie. 
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Zesti ZOE-ja bámulatosan kivitelezett casecon, amit etalonnak tüntettem 
ki magam előtt, hogy ilyen minőségű és átgondolt gépházat akarok 
tervezni, és készíteni. 
ZOE fórum linkje: www.forums.bit-tech.net/showthread.php?t=219625 
A következőkben, szeretnék még pár egyedi gépházat csupán csak képek 
formájában bemutatni, csupán azért, hogy megmutassam, mennyire nagy 
pezsgés van a casemod, és casecon területen, a számítástechnika gurui 
között. 
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A gyűjtés végre azért még szeretnék bemutatni még egy 
számítógépgépházat, ami a kiindulópontként szolgált az ötlettelésnél, bár 
nem nevezhető openair gépháznak. 
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6. ThermalTake Level 10 Limited Edition 

 
 

 
A ThermalTake Level 10-es számítógépházát a BWM mérnökeivel 
közösen tervezték, színtiszta alumíniumból. 666×318×614mm méretével 
óriásinak számít. 6db HDD-t, 3db DVD-romot tudunk benne tárolni. 
Minden részegységet külön borítás fed, amiket egyenként zárhatunk. 

 
A level 10-nél is kivehető az alaplap tartó panelja. A megfelelő 
levegőszállításról két darab ventilátor gondoskodik, 1db 12cm-es, és egy 
14cm-es. 
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Vázlatolás, ötletezés 
Két vázlat született, egy még 2012 novemberében, és egy idén 
februárban: 

 

 
Mindkét termékötlet, a ThermalTake Level 10-es modelljét veszi alapul, 
ahol is L-alakú szerkezetre helyezzük el a hardvereket. Mindkettőnél a 
függőleges oldal 3 rétegből épül fel, 2db 10mm-es rétegelt lemezből, és 
köztük lévő plexiből, amit belülről LED szalaggal világítunk meg. A 
kábelek a függőleges oldalakban kúsznak fel, és furatokon csatlakoznak 
az alaplapra. A második vázlaton már az alaplap egy levehető panelen 
van, így megkönnyítve a szerelést, illetve lévén, hogy plexiből van, így 
hátulról megvilágítva növeli a látványt is. A tápot, és DVD-romot a 
vízszintes alapon helyeztem el. A másodikon már a HDD-t is lentre 
raktam, egy mobilrackben (hordozhatóság miatt fontos, mert sokat 
utazom haza, és minden esetben viszem magammal a winchestert). 
Megfigyelhető, hogy az első vázlatban elgondolkodtam azon, hogy 
megváltoztatom az alaplap megszokott helyzetét, és megcserélem a 
tartóoldalt, így az alkatrészek a megszokottól eltérően „fejjel lefelé 
lennének”: 
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Az egyrészt azért előnyös, mert a számítógép legforróbb része, a videó 
kártya (VGA) fentre kerül, ezen kívül a VGA burkolata is látható lesz, 
amik többnyire rendkívül szépen megformált, némely esetben megfestett 
burkolatok. 
A második vázlatot választottam továbbgondolásra, a tervet annyiban 
módosítottam, hogy ahogy a gyűjtésben írtam, a ZOE gépház esetén, az 
alaplapot 90°-al elforgattam, illetve az oldalfalat felcseréltem, úgy ahogy 
az első vázlatban. 
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Tervezés 
A tervezés további részét a SolidWorks programban végeztem. 
Azonban nem a gépház megrajzolásával kezdtem, hanem az alkatrészeim 
megrajzolásával, amit egyrészt a végső látványtervek miatt volt fontos, 
hanem az aranyok, méretek miatt, gondolok itt a különböző alkatrészek 
egymáshoz mért távolságára, csavarhelyekre. Hiszen rögzítenem kell az 
alaplapot, illetve a bővítőkártyákat (Videó kártya, hangkártya) a házban. 
 

 

 
 

A saját konfigurációm: 
• Alaplap: Gigabyte 790FXTA-UD5 
• Processzor: Phenom II X3 720 Black Edition 
• Videó kártya: Sapphire HD6850 1GB 
• Memória: G.skill Ripsjaws 1600mhz 2×2GB DDR3 
• Processzorhűtő: OCZ Vendetta 2 (12cm-es ventilátorral) 
• Videó kártya hűtő: Artic Cooling Accelero S1 (Rev.1) + 
12cm-es ventilátor 

Minden alkatrész M1:1-es arányban elkészült 3D-ben. Az alaplap furatait 
a meglévő számítógépházamból mértem le (CoolerMaster Elite 331), itt 
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megemlítem, hogy nem csak az én lapom csavarhelyeit mértem le, hanem 
az összes variációt, így ügyelve arra, ha esetleg új lapot vásárlok a 
későbbiek folytán, ne legyen probléma a rögzítésénél. Az egész tervezés 
során arra törekedtem, hogy sok casecon- nal eltérően, a gépházam, ne 
legyen hardver specifikus, hanem más hardver összeállítást is tudjon 
befogadni. Így akár piacképes is lehet, persze csak kis rétegben, mert a fa 
alapanyagú házak nem túl elterjedtek, nagy forgalomban egy sem 
kapható, csak egyedi házak készültek eddig fából. Fontosnak tartom 
megjegyezni, hogy két okból lett az alapanyag a fa: mert hála 
édesapámnak elég ügyesen bánok vele, és otthon is tudok dolgozni vele, 
legyártása számomra így olcsó, és egyszerű; a másik ok pedig az 
egyetemen lévő lézervágógép. 
A feladatot, és magát a gépházat Open Air Case- nek fogom írni. 
 
Open Air Case V2: 
A gépház 1. verziójáról nem készült látványterv, mivel pár elem 
megrajzolás után elvettem a tervet. 

 
A V2-es látványképén már felismerhetővé válik a második vázlat 
formavilága. A függőleges oldalak 3db 10-es rétegelt lemezből 
készülnek, ahogy a talpazat maga is, amin a DVD-rom, és a HDD 
mobilrackje helyezkedik el elől, hátul pedig lamellával borított tápegység 
felfordítva (ventilátor fentről szívja a hideg levegőt, nem pedig a 
megszokott módon alulról). A táp ventillátorát LED-esre cseréltem. Az 
alaplapot tartó panelt pedig, az első rétegelt lemezre vágott nyílásból 
világítottam meg (LED szalag). Megfigyelhető még egy fogantyú a 
gépház középső rétegelt lemezén, amely nemcsak szállításkor adhat jó 
szolgálatot, hanem a fentről lejövő periféria kábeleket is átdughatjuk 
rajta, hogy kicsit egyben tartsuk a kábeleket, megvezetvén azokat. 
A V2 csupán ötletezés volt, az arányok vizsgálatának megfelelő. De 
bizalommal töltött el, hogy jó úton járok, így jöhetett a továbbfejlesztés. 
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Open Air Case V2.1: 

 
A V2.1-es változaton, a talpazaton esett a változtatás. Egyesítettem a táp 
és a DVD-rom, HDD-mobilrack tartót. Figyelve az élek egyvonalban 
való futását. Az új formát megfelelőnek találtam, bár mivel a lamellák 
szabták meg az íveket, így a DVD/HDD tartó vonalat már nem tudtam jól 
módosítani, azonban tudtam, hogyha meg lesz minden forma, úgyis 
minden újra rajzolok, (mert a szerkezetet még ki kell találni) így léptem a 
következő feladatra, a bővítőkártyák rögzítésére. 

 
Open Air Case V3: 
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A V3 esetében módosult az alaplap panelje, kapott egy 8mm-es rétegelt 
lemezt, amibe felfekszik a bővítőkártyák rögzítő füle, illetve az alaplap 
fém periféria panelje is rögzíthető. 
A mért méreteket papírsablon készítésével ellenőriztem: 

 
A V3-om hibája, hogy az új rétegelt lemez túl sokat takar. Illetve a 
lamellákat összetartó rétegelt lemez kinyúlásai megtörik az összhangot. 

 
Open Air Case V3.1: 
Mielőtt orvosoltam volna a problémát, állandó véleményezőm, Petkó 
Virág ellenezte ezt a túlzott nyitottságot, és megkért gondolkodjak el egy 
megoldáson, amivel több takarást biztosítok az alkatrészeknek, mert így 
túlságosan sérülékeny, vagy akár balesetveszélyes is lehet. 
Virággal egy plexi oldal mellett döntöttünk, mert az akril lapot el tudja 
vágni a lézervágó, bár elég költséges az alapanyag (ezért is töröltem a 
vázlatokból a középső plexi elemet). 
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A plexi-akril lapot, vágás után hőlégfúvóval formára lehet hajtani. 
Megfigyelhető, hogy a plexi a fehér rétegelt lemez helyett került be, a 
lamellák közé, illetve a kikönnyítést is végeztem a felső rétegelt lemezen. 
Mindegyik változatott egy ideig elérhetővé tettem, a prohardver fórumán, 
és több ismerősömet is megkérdeztem mit gondolnak a plexis változatról, 
melyik lenne jobb, mert engem nem győzött meg. A vélemények 
megoszlottak, de kevesebb volt a plexi-tiltakozó, mint támogató. Ennek 
ellenére, csak opcióként hagytam meg. Illetve olyan verziót tudtam 
elképzelni, ahol opcionális a plexi, tehát le- és fel- lehet szerelni, a 
felhasználó döntésétől függően. 
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Open Air Case V3.2: 

 
A V3.2-esen már elhagytam a plexit, és a felső lamella sort bővítettem ki 
kisebb lamellákkal, amelyek így jó takarást adnak a kábeleknek. Illetve a 
második képen megrajzoltam a 24pin-es tápkábelt, harisnyázva (igazából 
ez egy 24pines hosszabbító, mert így fixre lehet beépíteni a kábelt, és 
csak az kell harisnyázni, nem az egész tápot, megkönnyítve így egy 
tápcserét). 

Open Air Case 3.3: 
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A V3.3-as már szinte a végleges formát mutatja, opcionális plexi oldallal, 
amelyet most már sikerült a formához igazítanom, különböző nagyságú 
szögekkel hajlítva. 
A V3.3-as után már csak egy dolog marad hátra, a végső változat 
megrajzolása. 
 
Open Air Case Final: 
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A végső verziónál az alsó és felső lamellák változtak, bár nem 
szembetűnően, de most már jobban harmonizálnak (az élek egy vonalon 
futnak mindenhol). Felkerült a hátlap is, amely levehető, a szerelés miatt. 
Illetve a szerkezet kialakításai is megtörtént, ami többnyire csapból és 
csapfészekből áll. Minden hardver cserélhető! 

 
 

Összegzés és köszönetnyilvánítás 
Reményeim szerint sikerült teljesíteni a kitűzött célokat, semmiről sem 
kellett lemondanom, sikerült megoldani az alaplap elfordított pozícióját, a 
paneljének könnyű kivételét, a nyitott kialakítást, a kábelharisnyázást. 
Hála annak, hogy a végső változatot szerkezeti megoldásaival rajzoltam 
meg, így a 3D-s fájlokból könnyen kinyerhető egy az egyben a 
szabásjegyzék. 
Az M1:1 prototípus hamarosan el fog készülni. Szinte már mindent sikert 
beszereznem, vagy már felvennem azokkal a kapcsolatot ahonnan 
beszerzem. A harisnyát, és a harisnyázáshoz szükséges eszközöket 
(zsugorcső) és a LED szalagot fórumtársaimtól vásárolom meg. 
A felületkezelést olajjal történik majd, a sötét elemeket wengével lesznek 
bekenve, a fehérek, fehérítő olajjal. A wenge már birtokomban van, a 
fehérítő pedig érkezik. (http://www.westwindhardwood.com/) 
A munkálatok jövő hét után kezdődnek. 
Szeretném megköszönni barátaimnak és rokonaimnak, név szerint Petkó 
Virágnak, Nagy Gergelynek, Horváth Máténak, Borbély Péternek, 
Szerémy Attilának, Győri Csabának az állandó visszajelzéseket, amivel 
segítették e termék elkészültét, és ezúton is köszönöm fórumtársaimnak 
az állandó segítségét, és a gyors válaszokat! 
 
Sopron, 2013.05.24. Ivanics Gergely
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Zárszó 
 
A Brassó-Sopron diáktalálkozó mérföldkőhöz érkezett, hiszen – ahogy 
azt az előadások is bizonyítják – egy minőségi ugrásnak lehettünk szem- 
és fültanúi. Ezzel a sikeres konferenciával a találkozó kilépett abból a 
szervezők és résztvevők által alkotott szűkebb körből, amely az eseményt 
korábban jellemezte és kari szintre emelkedett, újabb lehetőséget 
teremtve a hallgatóknak, doktoranduszoknak, hogy tudományos 
tevékenységükről beszámoljanak, vagy közös kutatásokat 
kezdeményezzenek. 
Meggyőződésem, hogy ez a konferencia jelentősen hozzájárul a 
diáktalálkozó jövőjének kedvező alakulásához és tovább erősíti a soproni 
és brassói magyar hallgatók közötti barátságot.  
A találkozó és konferencia sikeréért köszönet illeti elsősorban a 
szervezőket, akik időt és fáradságot nem kímélve sokat tettek a találkozó 
megvalósulásáért, zökkenőmentes lebonyolításáért. Köszönet az 
előadóknak, akik előadásaik magas színvonalával színesítették az 
eseményt. Külön köszönet illeti a brassói hallgatókat, akik a 
háttértámogatás hiányában is vállalták a részvételt és dolgozataikkal 
jelentősen hozzájárultak a konferencia sikeréhez.  
Bízom abban, hogy ez a konferencia hagyományteremtő eseménnyé, és a 
jövőbeni diáktalálkozók szerves részévé válik. Találkozunk 2014-ben! 
 
Sopron, 2013. július 19. 
 

Dr. Dénes Levente 


