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Ustawa o normalizacji zwolni≥a producentÛw z obligatoryjnego stosowania norm, a znak CE
pozwala na subiektywnπ uznaniowoúÊ jakoúci wyrobÛw pod wzglÍdem ich w≥aúciwoúci technicznych. Sytuacja taka daje moøliwoúÊ wprowadzania nowych innowacyjnych rozwiπzaÒ
ñ nie zawartych w normach czy aktach prawnych. Tematem niniejszego artyku≥u jest nowa seria puszek do pustych úcian o nazwie Multibox produkowana przez firmÍ Simet. Przedstawiona zosta≥a w kontekúcie spe≥niania przez niπ za≥oøeÒ normatywnych, jak rÛwnieø przyjÍtej praktyki stosowanej przez elektroinstalatorÛw.

uszka do pustych úcian to taka, ktÛra uøywana jest w instalacjach
o úcianach wykonanych z niejednolitego materia≥u. NiejednolitoúÊ ta przejawia siÍ w zrÛønicowaniu czo≥a úciany (p≥yta gipsowo-kartonowa ñ regipsy, boazeria,
drewno, laminaty, blacha itp.) ñ od jej
wnÍtrza, wype≥nionego powietrzem lub
materia≥em izolacyjnym. W wiÍkszoúci
przypadkÛw sπ to úciany ≥atwopalne, gdzie
ryzyko powstania i rozprzestrzeniania siÍ
poøaru jest wielokrotnie wiÍksze niø
w úcianach pe≥nych: betonowych, ceglanych itp..
Puszki do pustych úcian sπ stosunkowo
nowym rozwiπzaniem technicznym
i szczegÛlnym ich cechom poúwiÍca siÍ
niewiele miejsca w normach.
Puszki do konstrukcji szkieletowych
majπ zastosowanie g≥Ûwnie jako puszki
koÒcowe o wielkoúci? 60 (do zamocowania ≥πcznikÛw, gniazd lub innego osprzÍtu). Nawiasem mÛwiπc trafniejszym wydaje siÍ sformu≥owanie z norm niemieckich, gdzie ta grupa nosi nazwÍ Ñpuszki do
urzπdzeÒî. ChoÊ i to nie jest do koÒca precyzyjne, poniewaø puszka taka zakryta pokrywπ spe≥nia funkcjÍ puszki rozga≥Íünej.
Typowo rozga≥Íüne to puszki? 70 i? 80 (do
rozdzia≥u przewodÛw elektroinstalacyjnych, telekomunikacyjnych, czy w sieciach informatycznych).

we bπdü z tworzywa sztucznego (zaczepy).
Usytuowane sπ one na zewnÍtrznej úcianie
puszki. Montaø polega na umieszczeniu
w wywierconym otworze puszki, a nastÍpnie skrÍcaniu úruby z zaczepem do
momentu oparcia siÍ go o wewnÍtrzny
profil úcianki (rys. 2). Dodatkowπ nowoúciπ w tym rozwiπzaniu jest zastosowanie specjalnego gwintu w úrubach i w zaczepie. Jest on pochylony pod wiÍkszym
kπtem i odstÍpy pomiÍdzy jego zwojami sπ
wiÍksze. W efekcie skrÛcony zosta≥ blisko
trzykrotnie czas na skrÍcenie zaczepu. Jest
to tym bardziej istotne, øe czÍsto usytuowanie puszki tworzy niedogodnoúÊ dla
operowania úrubokrÍtem. £eb úruby tu zastosowanej posiada naciÍcie krzyøowe, pozwalajπce na wykorzystanie elektronarzÍdzia. Wskazane jest zastosowanie narzÍdzi
dynamometrycznych, poniewaø ≥atwo tu o za
duøe úciπgniÍcie zaczepu lub o zniszczenie
gwintu w koÒcowym etapie montaøu.
Rzadziej stosowane sπ rozwiπzania z zastosowaniem skrzyde≥ek rozporowych wykonanych z tworzywa sztucznego. Taka
konstrukcja puszki jest rozwiπzaniem taÒszym i skracajπcym czas montaøu, jednakøe ze wzglÍdu na rodzaj zaczepu po≥πczenie ze úcianπ jest s≥absze i o mniejszej stabilnoúci zamocowania.

Elementy mocujπce

Konstrukcja korpusu ma zasadniczy
wp≥yw na jakoúÊ puszki. G≥Ûwnπ cechπ postulowanπ przez elektroinstalatorÛw jest jej
sztywnoúÊ. O ile w puszkach jednopolowych sztywnoúÊ uzyskuje siÍ poprzez zastosowanie sprÍøystego tworzywa skorelowanego z odpowiedniπ gruboúciπ úcianki,
to w puszkach wielopolowych cechy te sπ

P

Puszki do pustych úcian ze wzglÍdu na
przeznaczenie majπ specjalny system do
montaøu w úcianach. Jest on zrÛønicowany
w zaleønoúci od producenta. NajczÍúciej
stosowanym rozwiπzaniem sπ tu úruby zaopatrzone w nagwintowane p≥ytki metalo-
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Rys. 1. W ramach serii Multibox wystÍpujπ trzy
wielopolowe puszki do pustych úcian o symbolach handlowych: P 3x60D, P 4x60D i P 5x60D

niewystarczajπce. W puszkach trzy-, cztero- i piÍciopolowych Multibox dodatkowym elementem zwiÍkszajπcym sztywnoúÊ sπ specjalne przegrody, umieszczone
na granicy miÍdzy polami puszki.
Waønπ wskazanπ cechπ w konstrukcjach
wielopolowych jest zastosowanie dodatkowych otworÛw pod wkrÍty mocujπce i alternatywnie sztywnych p≥aszczyzn oporowych pod ≥apki rozporowe osprzÍtu.
Umoøliwia to mocowanie osprzÍtu w uk≥adzie pionowym i poziomym (rys. 3).
Puszki Multibox posiadajπ specjalne
wkrÍty do tworzywa o duøej wytrzyma≥o-

Korpus

Rys. 2.
åruba
z zaczepem
montaøowym
w puszce
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Rys. 5. Specjalne wystÍpy do trasowania osi
wiercenia otworÛw pod puszkÍ
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úci na wyrwanie. OsprzÍt zamocowany na
wkrÍty praktycznie nie ma moøliwoúci obluzowania siÍ w puszce (rys. 4).
W nowoczesnych projektach instalacyjnych, ze wzglÍdu na oszczÍdnoúÊ d≥ugoúci
prowadzenia drÛg przewodÛw oraz sprawnπ i szybkπ instalacjÍ przyjmuje siÍ system
rozmieszczenia g≥Íbokich puszek, gdzie
rozga≥Ízienie przewodÛw nastÍpuje pod
zamocowanym osprzÍtem. W tym kontekúcie zastosowanie puszek o g≥Íbokoúci 60 mm jest czynnikiem warunkujπcym
dostatecznπ iloúÊ miejsca dla poprowadzenia instalacji wed≥ug powyøszej metody.
Normy podajπ minimalne wymiary wewnÍtrzne puszki pozwalajπce na instalacjÍ
osprzÍtu w puszce. Jednak dla spe≥nienia
za≥oøenia prowadzenia instalacji z zastosowaniem minimalizacji wykorzystania
puszek odga≥Íünych wymiary te powinny
byÊ wiÍksze. Standardem sπ tu wymiary,
ktÛrych nie moøna zmieniaÊ: rozstaw pod
wkrÍty mocujπce osprzÍt ∅ 60 mm, rozstaw osi wiercenia otworÛw pod puszki bÍdπcy jednoczeúnie modu≥em rozstawu mocowanego osprzÍtu ñ 71 mm, úrednica zewnÍtrzna puszki ñ∅ 68mm.
RÛøne rozwiπzania spotyka siÍ
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Rys. 4. Przyk≥ad rozga≥Ízienia przewodÛw w pod
zamocowanym osprzÍtem
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Rys. 3. Warianty montaøu puszki w uk≥adzie poziomym i pionowym

w doborze wielkoúci promienia ko≥nierza
usytuowanego na gÛrnym obrzeøu puszki.
Jego d≥ugoúÊ powinna byÊ tak dobrana,
aby zapewniÊ skuteczne Ñtrzymanieî puszki w úcianie, przy jednoczesnym warunku
jak najmniejszej niedogodnoúci dla mocowanego w puszce osprzÍtu, a dok≥adniej
jego elementÛw usytuowanych powyøej
powierzchni úciany. Norma Europejska nie
wyznacza tu ograniczeÒ, jednakøe nie obligatoryjny standard w tym wzglÍdzie wytycza Niemiecka Norma DIN okreúlajπca
d≥ugoúÊ tego elementu na 1,5 mm. Zastosowanie w puszkach wiÍkszego ko≥nierza
pozwala na wiÍkszπ niedok≥adnoúÊ wywiercenia otworu pod puszkÍ, bπdü czasem
nie owalnego jego wyciÍcia.
Elementem pomocniczym, u≥atwiajπcym wyprowadzenie przewodÛw sπ os≥abienia (rys. 6). W starszych rozwiπzaniach
przyjmowano konstrukcjÍ o kszta≥cie zbliøonym do elipsy dla moøliwoúci usytuowania rur instalacyjnych o rÛønych wymiarach. Pozwala≥o to w praktyce montowaÊ peszle o przekroju od 16 do 22 mm.
Jednak usytuowana rura w takim otworze
ulega≥a deformacji, a w wypadku mniejszych peszli pozostawa≥a szczelina. Obecnie dla w≥aúciwej instalacji umownie przyjÍto úrednicÍ 20 mm, ktÛra pozwala na zamocowanie peszla z przewodami o iloúci
i przekrojach znamionowych, ktÛrych
maksymalna liczba wyznaczona jest przez
normÍ. Puszki posiadajπ rÛwnieø os≥abienia na wyprowadzanie pojedynczych przewodÛw. W konstrukcji os≥abieÒ stosuje siÍ
zasadÍ minimalizacji szczelin dla jak najmniejszego przep≥ywu powietrza przez
puszkÍ. SzczelnoúÊ powietrzna puszki ma
na celu eliminacjÍ nieplanowanego obiegu
powietrza w pomieszczeniach. Przez puszkÍ moøe wnikaÊ zimne powietrze za sprawπ po≥πczenia z przestrzeniπ pod úcianπ
szkieletowπ.
SzczelnoúÊ puszki okreúlana przez normy ma siÍ kszta≥towaÊ na poziomie nie
mniejszym niø IP 20. Ma to na celu zapewnienie, øe do puszki nie przedostanπ siÍ
niepoøπdane cia≥a sta≥e, jednakøe nie wymaga siÍ tu øadnej ochrony przed przedo-
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Rys. 6. Os≥abienia pod rury do prowadzenia prze∅ 20 mm
wodÛw∅
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stawaniem siÍ szkodliwego dzia≥ania wody i wilgoci. PrzyjÍty w puszkach Multibox poziom IP 30 wraz z minimalizacjπ
szczelin w os≥abieniach zapewnia stosunkowo dobrπ szczelnoúÊ, na wyrost w stosunku do wymogÛw normy.

Materia≥y
Zasadniczym czynnikiem majπcym
wp≥yw na jakoúÊ konstrukcji puszki jest
tworzywo sztuczne, z ktÛrego wykonany
jest korpus puszki oraz metalowe wkrÍty
do montaøu osprzÍtu i úruby z zaczepami
do mocowania w úcianie.
Materia≥ korpusu ze wzglÍdu na bezpieczeÒstwo uøytkowania powinien odznaczaÊ siÍ samogaúniÍciem (brak zdolnoúci
podtrzymywania palπcego siÍ p≥omienia)
oraz nie zawieraÊ szkodliwych dla zdrowia
ludzkiego i úrodowiska naturalnego substancji. Postulat nie podtrzymywania ognia
(samogaúniÍcie) nie jest obligatoryjny.
Normy podajπ moøliwoúÊ konstrukcji
puszki z materia≥u samogasnπcego, dopusz-

Rys. 7. SamogaúniÍcie to waøna cecha puszek
do pustych úcian
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czajπ jednak wystÍpowanie puszek instalacyjnych z tworzywa niesamogasnπcego,
pod warunkiem, øe bÍdπ dodatkowo oznaczone kolorem pomaraÒczowym lub symbolem F umieszczonym na korpusie puszki.
W konstrukcjach szkieletowych, gdzie
wystÍpuje zwiÍkszone zagroøenie poøarowe wybÛr zastosowanej puszki narzuca siÍ
sam. Aby wykluczyÊ ürÛd≥o poøaru, jakim
moøe staÊ siÍ instalacja elektryczna zastosowanie puszki niepodtrzymujπcej p≥omienia wydaje siÍ oczywistoúciπ.
Kolejny postulat, jakim jest brak wystÍpowania szkodliwych dla zdrowia i úrodowiska naturalnego substancji wynika z innego ürÛd≥a. Jest nim Rozporzπdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 6 listopada 2004 r. Naleøy przytoczyÊ tu akapit,
ktÛrego treúÊ brzmi nastÍpujπco: Ñw wytwarzanym i wprowadzonym do obrotu
sprzÍcie elektronicznym i elektrycznym....
nie mogπ byÊ wykorzystywane: rtÍÊ, o≥Ûw,
kadm, szeúciowartoúciowy chrom, polibromowane bifenyle PBB, polibromowane
etery, PBDE....î. Rozporzπdzenie to poparte jest rÛwnieø Decyzjπ Komisji Europejskiej w sprawie Dyrektywy Parlamentu
Europejskiego 2002/95/WE.
W odniesieniu do materia≥Ûw uøytych
w puszkach instalacyjnych ma to taki skutek, øe we wkrÍtach oraz zaczepach nie
mogπ wystÍpowaÊ szkodliwe substancje
jakimi sπ g≥Ûwnie o≥Ûw i szeúciowartoúciowy chrom. Pokrycia galwaniczne tych elementÛw nie mogπ zawieraÊ tych szkodliwych dla zdrowia substancji.
W wypadku tworzywa zastosowanego
do wytwarzania korpusu puszki przyjÍtym
ograniczeniem jest niewystÍpowanie halogenÛw.
Halogeny (fluorowce) to grupa aktywnych chemicznie pierwiastkÛw, do ktÛrych
naleøπ: brom, jod, chlor, fluor i astat. DziÍki swojej w≥aúciwoúci wchodzenia w reakcje z innymi pierwiastkami bπdü zwiπzkami
chemicznymi tworzπ czÍsto substancje chemiczne lub gazy szkodliwe dla zdrowia. Ich
brak wystÍpowania w tworzywie sztucznym bÍdπcym konstrukcyjnym materia≥em
korpusu puszki daje gwarancjÍ, øe w wyniku pracy w podwyøszonych temperaturach,
bπdü poddaniu dzia≥aniu p≥omienia nie dojdzie do reakcji syntezy gazÛw szkodliwych
dla zdrowia ludzkiego i úrodowiska naturalnego. Ma to rÛwnieø znaczenie w aspekcie
recyklingu tworzyw sztucznych. Cecha ta
jest rÛwnieø wymaganπ w przypadku procesu odzysku materia≥Ûw z tworzyw sztucznych i ich ponownej przerÛbki.

Temperatura pracy puszki zazwyczaj
wynika z usytuowania jej w pomieszczeniu o okreúlonych w≥aúciwoúciach. Sπ to
najczÍúciej pomieszczenia, w ktÛrych
przebywajπ ludzie, wiÍc standardowa temperatura uøytkowa puszki powinna wahaÊ
siÍ w zakresie jak podaje norma (od -15 oC
do +60oC). GÛrna granica jest tu podwyøszona ze wzglÍdu na fakt, iø elementy
z≥πczne, w ktÛrych p≥ynie prπd wydzielajπ
niewielkπ iloúÊ ciep≥a, ktÛre nieodprowadzane moøe osiπgnπÊ nawet granicÍ 60 oC.
Normy podajπ tu wymÛg umieszczania na
korpusie puszki informacji ujÍtej w umowny sposÛb, w jakiej temperaturze otoczenia puszka moøe funkcjonowaÊ. Puszki
Multibox ze wzglÍdu na zastosowanie wyjπtkowo dobrego pod wzglÍdem termicznym materia≥u, jakim jest uniepalniony poliamid PA 6 nie zmienia swoich w≥aúciwoúci w temperaturze z przedzia≥u od -25 oC
do 85 oC. Daje to pewnoúÊ, øe zamocowana w budynkach o typowych w≥aúciwoúciach termicznych nie bÍdzie ulega≥a deformacji czy procesowi przyspieszonego
starzenia materia≥u.
Czynnikiem wyznaczajπcym odpornoúÊ
termicznπ w skrajnych warunkach funkcjonowania instalacji elektrycznej jest odpornoúÊ na øar. WartoúÊ wynikajπca z badaÒ na poziomie 850 oC dla puszek Multibox daje pewnoúÊ, øe puszka nie ulegnie
samozap≥onowi pod wp≥ywem wysokiej
temperatury wygenerowanej przez przewody prπdowe. Potwierdza to w pe≥ni cechÍ samogaúniÍcia materia≥u puszki.
Mariusz M≥yÒczak
Autor jest g≥Ûwnym specjalistπ ds.
marketingu firmy Simet SA
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