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Ollókaros napellenzõk
…avagy retró az árnyékolástechnikában
Az 1900-as évek elején az ipar fejlõdése és az életszínvonal emelkedése
az emberek épített környezettel szembeni elvárásait is növelte. A kellemes
idõtöltés a magánvillák teraszán, kávéházak, vendéglõk, sörözõk kerthelyiségeiben, a tûzõ nap elleni hatékony
védekezés, illetve az üzletek kirakatainak árnyékolása egyre jobban elõtérbe került.

A növekvõ igények kielégítésére több kisiparos, mesterember kezdett el árnyékolószerkezetek gyártásával foglalkozni. Az egymástól kisebb-nagyobb mértékben eltérõ konstrukciójú termékek között ekkor született meg az ollókaros
napellenzõ is.

A PANTOGRÁF MECHANIZMUS
Az ipari forradalom, a textilipar rohamos fejlõdése segítette az árnyékolók elterjedését. Az ollókarok mûködése
ugyanis a mechanizmusok elvén alapszik, vagyis az egy-

mással kényszerkapcsolatban lévõ szilárd testek, csuklók,
rudak úgy kapcsolódnak egymáshoz, hogy csak korlátozott
mozgási lehetõséggel rendelkeznek. Az ollókaros mechanizmus is egyetlen szabadságfokkal bír, ami egyszerûsítve
azt jelenti, hogy egy bejövõ mozgás csak egyfajta kimenõ
mozgást eredményezhet. Mint a legtöbb mechanizmus,
az ollókarok is síkbéli rendszerek, azaz minden eleme a
síkban mozog.
A gyakorlatban pantográfnak nevezett mechanizmus egy
paralelogrammán alapul, melynek két sarka csuklósan kapcsolódik a napellenzõ alsó rögzítõrúdjához, másik két sarka
pedig a homlokcsövet kitámasztó rúdhoz. A napellenzõ
felsõ rögzítõrúdjának és a pantográfnak a csomópontját az
áttételtõl és az erõjátéktól függõen határozzuk meg.
Optimális mûködés esetén a pantográf mechanizmus
biztosítja egyrészt, hogy minél alacsonyabb legyen az ollókaros napellenzõ vázszerkezete, másrészt, hogy maximális
mértékû legyen alsó, nyitott vízszintes helyzetében a kinyúlás. Becsukott napellenzõknél viszont az ollókarok
rúdjait minimális méretre össze kell zárni.

NAPELLENZÕK A 20. SZÁZADI
MAGYARORSZÁGON
A múlt század elsõ felébõl ránk maradt fotókon gyakran
láthatók ollókaros napellenzõvel árnyékolt épületek, teraszok. Az 1950-es évektõl viszont teljesen elhanyagolták ezt
az iparágat az 1980-as évek elejéig. Ekkor azonban egyre
nagyobb igény mutatkozott a különféle árnyékolók iránt.
Az addig „külkeresek”, kamionosok által behozott csuklókaros napellenzõk mellett megjelentek a hazai magánvállalkozók egyedi igények szerint, de már sorozatban gyártott
konstrukciói is. A társasági törvény lehetõséget biztosított
komolyabb mûhelyek, vállalkozások alapítására és rohamos
fejlõdésükre. A korszerû és modern csuklókaros napellenzõk gyártásának ugrásszerû növekedése ellenére megjelent
a nosztalgia a „boldog békeidõk” ollókaros árnyékolója iránt.
Ez több vállalkozót, köztük Kapitány Attilát is arra sarkallt, hogy ezeket a piaci igényeket is kielégítse. 1990-ben
készült el az elsõ prototípus és folyamatos fejlesztéssel,
korszerûsítéssel alakult ki a jelenlegi, minden részletében
kidolgozott Antik ollókaros napellenzõ.
ANTIK OLLÓKAROS NAPELLENZÕ
Az ollókaros napellenzõk elsõsorban nagy teraszok árnyékolására alkalmasak, mivel a függõleges felerõsítéshez sok
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hely szükséges (ez szinte az egyetlen hátrányos tulajdonsága a csuklókaros napellenzõkkel szemben). Épületek
homlokzatára egyoldalas, acéloszlopokra szerelve kétoldalas, sátorelrendezésû kivitel készíthetõ. A pantográf rendszerû ollókarok maximális távolsága 5 m kinyúlási méretei
3, 4, 5 vagy 6 m. Az acélhengerre tekeredõ árnyékoló ponyva
maximális szélessége 16 m, körülbelül 5 m-enként hevederes bölcsõvel alátámasztva.
A 85 mm átmérõjû nútos ponyvahenger egyik végén csapágyazott, másik végében pedig csõmotor van beszerelve.
Oszlopos kivitel esetén a 108 vagy 159 mm átmérõjû szinterezett acélcsöveket a talajba betonozzuk, míg felül rácsos
acéltartóval, csavarokkal fogjuk össze. A hengertartók, a
bölcsõtartók és a védõtetõk is erre vannak rögzítve. Az acél
és az alumínium alkatrészek, a vasbetonhoz hasonlóan,
együtt biztosítják a szükséges szilárdságot illetve a kívánt
formát a sorozatgyártás során. Az Antik ollókaros napellenzõ kifejlesztéséhez sok öntõszerszám, gyártóeszköz,
sablon és rengeteg pénz kellett, hogy korszerû és gazdaságosan kivitelezhetõ legyen.

MIÉRT KÜLÖNLEGES EZ A NAPELLENZÕ?
Elõször is, egyetlen berendezéssel óriási felületet lehet
hosszú éveken keresztül nagy biztonsággal árnyékolni,
mivel a karcsúnak tûnõ ollókarok, rugalmas viselkedésük

miatt jelentõs szélterhelést bírnak el. A szerkezet biztonságát növeli, hogy minden Antik napellenzõ csak zuhanásgátlóval együtt kerül forgalomba.
Másodszor pedig a múlt századi környezet igényli ezt a
korabeli formát, persze a modern technika segítségével.
Korszerû, megbízható, hosszú élettartamú csõmotorok
kapcsolóval vagy távirányítóval végzik könnyedén a mûködtetést.
A legmodernebb napellenzõk korában egy retró, régi ollókaros szerkezettel lehet a legnagyobb ponyvájú, 16 × 6 m
méretû napellenzõt készíteni. Egyetlen sátor elrendezésû
ollókaros árnyékolóval így közel 200 m2 területet tudunk
védeni a tûzõ napsugarak ellen. Ráadásul helyszíni szereléskor a tartólábak betonozását kivéve csak kézi szerelési
munkát végeznek a tapasztalt szakemberek. Ennek elõfeltétele a tervrajz szerinti alapok elõkészítése, a pontos felmérés, a szigorúan betartott gyártástechnológia. Ezért nem
véletlen, hogy a nemzetközi vásárok mindig megcsodált különlegessége egy kiállított mintadarab. Ráadásul ez a magyar
napellenzõ, az árnyékolástechnikai piac monopol helyzetû
terméke. Új ollókaros napellenzõk rendelésekor célszerû
egyeztetni tapasztalt szakembereinkkel, hogy a megfelelõ
méretû, tájolású, a környezettel harmonizáló színû ponyvával, szinterezett fém alkatrészekkel az Antik típusú napellenzõ használati és esztétikai értéke maximális legyen. (x)

