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1. Приложение

Правилният винт за
всяка нужда
Типовете винтове могат да бъдат разделени най-общо
по това, което ще свързват. Дърво или метал? Вероятно
най-често употребяваният винт е този за дърво. С неговата
самопробивна двойна резба той се използва, когато
искаме бързо да свържем два дървени елемента. По
правило той е произведен от поцинкована стомана и се
разпознава по синкавото или жълтеникавото покритие защитата от корозия. Ако винтовата връзка трябва да
издържа на атмосферни влияния, то е добре да се
ползват винтове от неръждаема стомана.
Особеността на винтовете за плоскости от дървени
стърготини е малкото съпротивление при завиване
и едновременно голямата устойчивост на изтръгване така повърхността на плоскостта остава безупречна.
Този винт се завива най-лесно с помощта на акумулаторен
винтоверт, като за разлика от обикновения винт за дърво
при този не се налага предварително разпробиване.
Болтът се разпознава по равномерната резба и
цилиндричната форма - често в комплект с гайка или
друг насрещен елемент, в който той се навива. Ако желаете
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вътрешна звезда с 6 лъча (TORX), вътрешна звезда с 12
вместо глава има кука. Той се завива на ръка в дюбел, за
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шлиц. Всеки тип има своите предимства и недостатъци,
които трябва да бъдат взети под внимание при различните
области на приложение. Така винтът с профил външен
шестостен е изгоден лесен за ползване тип, но изисква
странично място за завиването му. При вътрешния
шестостен необходимото място за монтаж е значително
по-малко, но пренасянето на силата е значително полошо от това при външния шестостен. При винтовете за
бърз монтаж се прави разграничение между два различни
кръстати шлица. Винтовете с кръстат шлиц филипс (PH) и
позидрайв (PZ) изглеждат на пръв поглед подобни. За да
предпазите обаче инструмента си от повреда, е добре
да погледнете по-отблизо. PZ-винтовете разполагат с
допълнителни звездообразни нарези. Те имат малко
предимство пред PH-винтовете по отношение на
страничното изплъзване и стабилната позиция. По-просто
може да се каже, че с колкото повече контактна повърхност
разполага винтът, толкова по-лесно е завиването му.
Вътрешната звезда (Torx) и външната звезда имат значимо
предимство пред PZ и PH винтовете. Те се характеризират с
добро пренасяне на силата и се завиват лесно с малък
инструмент. Освен това, при торкса не е необходимо
упражняването на голям натиск като при позидрайв
винта.
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Съществуват многобройни практически решения, като
винтът за тераси, който има съвсем малка глава, за да
не може дъждовната вода да се събира в нея.
При въпроси и съмнения се обърнете към специалистите
във Вашия Практикер. Те с удоволствие ще Ви помогнат
при избора на подходящия винт.
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