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Egy angol nyelvű cikkben arról kérdeztek embereket, hogy szerintük mik a huszadik század
legnagyobb találmányai, technikai vívmányai. Ki a Jumbo-t, ki a faxot, ki más egyebet tartott az
életünket leginkább átformáló és egyúttal a legvaszínűtlenebb talámánynak. Kétségkivül igazuk
volt, viszont nem gondoltak egy jóval korábbi zseniális találmányra, mely nélkül sem ezek, sem
más, a mindennapi életünkben nélkülözhetetlen eszköz nem létezhetne. Szerintem legalább
akkora jelentőségű találmányról van szó, mint a kerék. Ez pedig a csavar! Bár a csavar
valóban nem az egyetlen oldható kötésforma, mégis a műszaki megoldások elképzelhetetlenek
lennének csavar nélkül.

  

      

  

Nézzük mik azok a számtalan hátránnyal járó, de szintén oldható kötési módok, amikkel
részben helyettesíthetőek a csavarkötések.
De előbb tisztázzuk a kötés fogalmát.
A kötés fogalma: két, vagy több kapcsolódó alkatrész időszakos, vagy végleges
összekapcsolására alkalmasak. Ezek lehetnek oldható csak roncsolással oldható kötések.

  

Oldható kötések:
- csavarkötés,
- ékkötés,
- reteszkötés,
- csapkötés,
- szuronyzár-kötés
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http://www.iparoscentrum-szeged.hu/termekek.php?id=inc/rogzitestechnika/metrikuscsavarok.php
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Mint látható, a csavar kötésen kivül, még számtalan oldható kötési mód létezik, amikre gyakranszükség is van, hisz kínálnak valamilyen előnyt a csavarral szemben, de elég csak felnyitni akocsink motorháztetejét, rápillantani a hozzánk legközelebb eső ajtó zárjára, vagy éppen amonitorra, amin ezeket a sorokat olvassa, belátható, hogy a csavar valóban az emberiség egyiklegnagyobb találmánya.A csavar feltalálásának körülményeiről nem találtam semmit az interneten, talán nincs is erreutaló írásos bizonyíték, de azt joggal feltételezzük, hogy több ezer éves találmányról lehet szóés hogy kezdetben fából készült és akkor sem lövünk nagyon mellé, ha az ókori Egyiptomragyanakszunk.Természetesen a csavar a fémmegmunkálás elterjedésével válhatott tömegesen elterjedtté,időben ez pedig az ipari forradalom környékére datálható.Manapság méretét, anyagát, funkcióját tekintve szinte végtelen a sor, de legalább is sok százfajta csavart különböztethetünk meg, amelyek azonban két fő csoportba mindenképpenbesorolhatóak, így megkülönböztetünk Metrikus (normál és finom menet ) és Whitworthmenettel ellátottcsavarokat.Whitworth menet az első szabványos menet, nevét a szabvány készítőjéről, J. Whitworth-rólkapta. Az 55°-os szelvényszögű menet jellemzője, az erős tőlekerekítés és a hüvelykbenkifejezett méretek.  Funkció szerint, a teljesség igénye nélkül az alábbi főbb fajtákat különböztethetjük meg:  - metrikus csavarok- lemezcsavarok- facsavarok- kapupánt csavarok  A csavarok feje alapján szintén igen nagy változatosságot mutatnak a csavarok:  - hatlapfejű csavar,- imbusz fejű csavar- hengeres fejű csavar,- csillagfejű csavar
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https://sites.google.com/site/szamjegyvezerles/tanulas/szabvany
http://www.google.hu/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=1&amp;ved=0CC4QFjAA&amp;url=ftp%3A%2F%2Fwww.ganziskola.hu%2FKarczub%2520B%25E9la%2FHEgeszt%25F5%2F2012%252001%252014%2FHegeszt%25E9s%2FHegeszt%25E9s%2FSzakelm%25E9let%2FK%25E9plet%2520gy%25FBjtem%25E9ny%2F70_75_old.doc&amp;ei=dCAWUa-UOorptQbMmoHoDg&amp;usg=AFQjCNHDg_vRrBrUVHQqqdZngNVc_eWncA&amp;sig2=ZKyvqpZZBELYnbxL3cNbag
http://www.google.hu/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=1&amp;ved=0CC4QFjAA&amp;url=ftp%3A%2F%2Fwww.ganziskola.hu%2FKarczub%2520B%25E9la%2FHEgeszt%25F5%2F2012%252001%252014%2FHegeszt%25E9s%2FHegeszt%25E9s%2FSzakelm%25E9let%2FK%25E9plet%2520gy%25FBjtem%25E9ny%2F70_75_old.doc&amp;ei=dCAWUa-UOorptQbMmoHoDg&amp;usg=AFQjCNHDg_vRrBrUVHQqqdZngNVc_eWncA&amp;sig2=ZKyvqpZZBELYnbxL3cNbag

