
Sukcesywna zmiana trendu na naszym rynku instalacyjnym 
objawiaj¹ca siê zwrotem w kierunku estetyki, jakoœci i 
funkcjonalnoœci wykonywanych po³¹czeñ zaowocowa³a 
zwiêkszonym popytem na nowoczesne d³awnice kablowe. W 
chwili obecnej o u¿yciu tego lub innego wyrobu nie decyduj¹ 
ju¿ tylko parametry cenowe. Coraz czêœciej licz¹ siê walory 
takie jak: odpornoœæ chemiczna, mechaniczna, zakres 
temperatur pracy czy te¿ stopieñ ochrony przed cia³ami 
sta³ymi i cieczami czyli popularne IP. Oprócz tych, 
niew¹tpliwie s³usznych zmian, coraz bli¿sze stosunki 
handlowe ze zjednoczon¹ Europ¹ wymagaj¹ od Polski, jako 
przysz³ego cz³onka, dostosowania prawodawstwa jak i norm 
na poszczególne wyroby do wymagañ unijnych. Warto wiêc 
dokonaæ krótkiego przegl¹du tego co nas z tej strony czeka w 
ci¹gu nied³ugiego okresu czasu. 

WYMOGI RYNKU UNIJNEGO

Europejski rynek wewnêtrzny sprawia, ¿e 
najczêœciej do tej pory stosowane w 
elektrotechnice gwinty rurowe, popularne 
PG s¹ sukcesywnie zastêpowane przez 
gwinty metryczne. Dzieje siê tak dlatego, 
¿e zgodnie z ustaleniami dotycz¹cymi 
ujednolicenia stosowanych standardów w 
Unii Europejskiej wszyscy producenci 
musz¹ w przypadku nowych urz¹dzeñ 
p r z e j œ æ  n a  e u r o p e j s k ¹  n o r m ê  
bezpieczeñstwa EN 50 262, stanowi¹c¹ 
podstawê dla nowych metrycznych 
po³¹czeñ œrubowych kabli. Powy¿sza 
norma obowi¹zuje ju¿ od 1. stycznia 2000 
r. na ryku niemieckim a w pozosta³ych 
pañstwach Unii od 1. marca 2001 r. 
Norma dotyczy wszystkich wpustów 
kablowych np. w szafach sterowniczych, 
obudowach rozdzielaczy, skrzynkach 
natynkowych, skrzynkach przy³¹czy 
domowych, puszkach instalacyjnych i 
obudowach urz¹dzeñ. Wielkoœci PG 7 do 
PG 48 zastêpowane s¹ gwintami M 12 do 

M 63 (tab. 1). Jako uzupe³nienie przyjêto 
do normy dodatkowe wielkoœci, celem 
objêcia zakresu od M 6 do M 75.

Dostosowywanie systemów 
miar na p³aszczyŸnie europejskiej ma 
sens, poniewa¿ dziêki temu produkty 
staj¹ siê miêdzynarodowo kompatybilne i 
porównywalne. Zw³aszcza w przypadku 
po³¹czeñ œrubowych dla kabli i 
przewodów istniej¹ obecnie obok siebie 
ró¿ne rodzaje gwintów. Warto zwróciæ 
uwagê, ¿e gwint metryczny du¿o lepiej 
oddaje rzeczywist¹ wielkoœæ otworu 
monta¿owego wyra¿on¹ w mm ni¿ gwint 
typu PG. Dodatkowym atutem zmiany 
jest to, ¿e u¿ytkownicy otrzymaj¹ teraz 
ujednolicone w ca³ej Europie gwinty 
p rzy ³¹czowe ,  pon iewa¿  gwin ty  
metryczne uznawane bêd¹ w pe³ni we 
wszystkich krajach zwi¹zanych œciœle z 
E u r o p ¹ .  K o l e j n ¹  k o r z y œ æ  d l a  
u¿ytkownika stanowi fakt, ¿e w 
przypadku EN 50262 chodzi o normê 
bezpieczeñstwa a nie jak do tej pory o 

normê budowlan¹ z ustaleniami 
wymiarów jak DIN 46319 wzglêdnie DIN 
46320. Jedyne ustalenie odnoœnie 
wymiarów w normie EN 50262 ogranicza 
siê wy³¹cznie do miejsca po³¹czenia 
œrubowego kabla z obudow¹, tzn. gwintu 
wzgl. otworu przelotowego. Cechy 
produkty pozostaj¹ przy tym zachowane.

® ®SKINTOP  I SKINDICHT  ZGODNE 
ZE STANDARDAMI

W przypadku nowych konstrukcji ka¿dy 
producent usi³uje zadbaæ o dalsze 
korzyœci w zakresie funkcjonalnoœci i 
stosowania produktów. Du¿a korzyœæ 
zastosowania nowoskonstruowanych 
po³¹czeñ œrubowych kabli polega na tym, 
¿e przy zachowaniu ca³ego zakresu 
zaciskania dla kabli i przewodów 
uzyskuje siê zmniejszenie z dziesiêciu 
dotychczasowych wielkoœci PG do 
obecnie  ty lko  oœmiu  wie lkoœc i  
metrycznych. Oznacza to te¿ mniejsz¹ 
iloœæ typów i tym samym mniejsze zapasy 
magazynowe, lepszy przegl¹d i 
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M50x1,5
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M63x1,5
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PG9

19

PG11

21

PG13,5

23

PG16

28,8

PG21

37,5

PG29

47,5

PG36

54,5

PG42

59,8

PG48Gwint PG

Gwint metryczny

Nawiercany otrwór Æ

Nawiercany otrwór Æ

Tab. 1  Tabela porównawcza otworów monta¿owych dla po³¹czeñ œrubowych kabli z gwintem przy³¹czowym PG/metrycznym: 
gwinty M 12 do M 63 zastêpuj¹ wielkoœci PG 7 do PG 48.

D³awnice kablowe - 
ma³a rzecz, du¿e 
zmiany
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PG7

PG9

PG11

PG13,5

PG16

PG21

PG29

PG36

PG42

PG48

M12

M16

M20

M25

M32

M40

M50

M63

zwiêkszone bezpieczeñstwo.
Ka¿da zmiana ma, jak to zwykle bywa, 
swoje dobre i z³e strony. Ewidentne 
korzyœci  u¿ytkowników zmuszaj¹ 
jednak¿e producentów do zmian 
technologicznych lub te¿ jakoœciowych w 
produkowanych z³¹czach. Producenci 
d³awnic kablowych, tacy jak firma Lapp 
Kabel stanêli przed nie lada zadaniem. 
Dziesiêæ gwintów PG nale¿a³o zast¹piæ 
oœmioma gwintami metrycznymi (tab. 2).
Prosta z pozoru operacja nastrêczy³a 
jednak¿e sporo trudnoœci. Jak widaæ na 
rysunku zakresy d³awienia dla d³awnic 
metrycznych s¹ du¿o szersze. Wymaga to 
lepszych parametrów od materia³ów 
uszczelniaj¹cych lub rezygnacji z 
oferowanego dotychczas stopnia ochrony 
IP. Firma Lapp Kabel i ten egzamin zda³a 
celuj¹co. Bêd¹ce ju¿ od dawna w ofercie 

® ®d³awnice SKINTOP  i SKINDICHT  
wyposa¿one w gwinty metryczne nie 
straci³y nic ze swoich walorów 

Tab. 2  Tabela porównawcza zakresów zaciskowych PG i metrycznych: dziêki rozszerzonemu zakresowi zaciskowemu zmniejsza siê ró¿norodnoœæ typów 
z dziesiêciu PG do oœmiu wielkoœci metrycznych.

u¿ytkowych. Zarówno jakoœæ jak i 
parametry ochronne pozosta³y bez zmian. 
Warto podkreœliæ, ¿e nie wszyscy 
producenci sprostali tym wymaganiom i 
oferuj¹ pewnego rodzaju hybrydy. 
Przyk³adowo gwint metryczny M32x1,5 
jest oferowany w dwóch wersjach: z 
zakresem d³awienia np. od 11-16 i od 16-
21. Takie dzia³anie nie ma oczywiœcie 
sensu gdy¿ powoduje zamieszanie a po 
drugie zamiast zmniejszaæ, zwiêksza 
zapasy magazynowe produktu.

CO JESZCZE OPRÓCZ NORMY

Jak ju¿ wspomniano, norma EN 
50 262 nie ma ju¿ charakteru czystego 
przepisu budowlanego, lecz bardziej 
normy bezpieczeñstwa. Jako jedyn¹ 
wskazówkê odnoœnie miary podaje ona 
gwint metryczny i ustala jego podzia³kê. 
Zawiera ona raczej dodatkowe przepisy 
odnoœnie bezpieczeñstwa produktów i 

ustala kryteria kontroli, jakie spe³niæ 
musz¹ nowoczesne wprowadzenia kabli. 
Zgodnie z EN 60 262 z³¹cza œrubowe 
sprawdzane s¹ pod k¹tem wytrzyma³oœci 
udarnoœciowej, wytrzyma³oœci na 
rozci¹ganie, zwiêkszonego rozci¹gania, 
momentu obrotowego, odpornoœci na 
starzenie, rodzaju zabezpieczenia oraz 
charakterystyki palenia. Dodatkowymi 
badaniami mog¹ byæ odpornoœæ na 
k o r o z j ê ,  n a  p r o m i e n i o w a n i e  
ultrafioletowe i w³aœciwoœci szczególne. 
Warto zastanowiæ siê wiêc przy wyborze 
produktu z bardzo szerokiej oferty 
rynkowej, co oprócz gwintu metrycznego 
ma do zaoferowania producent. Jak 
zwykle w takim przypadku warto siêgn¹æ 
po wyrób z trochê wy¿szej pó³ki. 
Niewielka ró¿nica cenowa bêdzie 
niew¹tpliwie zrekompensowana jakoœci¹, 
trwa³oœci¹ i walorami u¿ytkowymi 
d³awnicy. 


