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Technické informace
utahovací moment

Správná kontaktní síla je pro svorky zcela zásadní. 

Dosáhne se jí jednoduše použitím svíracího šrou-

bu. Kontakt je spolehlivý, když je vytvořeno dobré 

spojení a přenos proudu na určitém místě pomocí 

stanovené síly (optimální utahovací moment).

V závislosti na konstrukci svorek a jejich velikosti 

může být optimální utahovací moment různý. 

Spolehlivé spojení svorek může zajistit pouze 

správný utahovací moment!

Pomocí stanoveného utahovacího momentu se 

nastavuje pérování kontaktu. Vytvoří se tak po-

žadovaný kontaktní tlak a nastaví se konstrukčně 

určený zdvih pružiny. 

Příliš velký utahovací moment může způsobit 

zničení funkčnosti pérování. 

Při použití příliš malého utahovacího momentu se 

nevytvoří dostatečný kontaktní tlak a vodič se tak 

může viklat nebo se může spálit kontakt.

Příklady utahovacího momentu 

Přetisk na svorce, údaje v katalogu Hensel

Napájecí svorka Mi VE 120

4pólový

Mi VE 125

5pólový

Mi VE 240

4pólový

Mi VE 245

5pólový

Jmenovitá kapacita 

připojení

150 mm2 150 mm2 240 mm2 240 mm2

Proudové zatížení 250 A 250 A 400 A 400 A

Utahovací moment 20 Nm 20 Nm 40 Nm 40 Nm

Svorková místa na 

jeden pól

2 4 2 4

2-5pólový mědění a hliníkový vodič pro za

kompletní na montážní desku 300 x 300 m

Napájecí svorky

Spolehlivé spojení svorek může zajistit 

pouze správný utahovací moment! 

Optimální utahovací 

moment

Trvalý kontaktní tlak díky optimálnímu točivému momentu a pérování

Funkční princip v případě svorek s ocelovým 

tělesem

Utahovací moment 

svíracího šroubu

Tažná síla ve třmenu – 

„tažný třmen“
Přípojnice

Proud

Vodič
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Každý optimální utahovací moment je uveden v Nm přímo na připojovaném 

přístroji nebo na přípojnicové svorce.

Technické informace
utahovací moment

Utahovací moment se uvádí přímo na svorkách a vestavěných 

přístrojích

Rozměr Utahovací moment MA (Nm) pro třídy pevnosti

4,6 5,6 8,8 10,9 12,9

M 4 1,02 1,37 3,3 4,8 5,6

M 5 2,0 2,7 6,5 9,5 11,2

M 6 3,5 4,6 11,3 16,5 19,3

M 8 8,4 11 27,3 40,1 46,9

M 10 17 22 54 79 93

M 12 29 39 93 137 160

M 14 46 62 148 218 255

Tabulka: 

Utahovací momenty 

pro ocelové šrouby 

(normální závit)

Utahovací momenty ocelových šroubů (normální závit)

Předpínací síla a utahovací momenty pro ocelové svorníky s rozměry hlavy dle DIN 912, 931, 

933, 934 / ISO 4762, 4014, 4017, 4032...

Přípojnicové svorky

Optimální utahovací moment je uveden v Nm 

přímo na přípojnicových svorkách.

NH-pojistkové přístroje

Optimální utahovací moment 

je uveden v Nm přímo na 

spodní části pojistkového 

přístroje a je viditelný při 

připojení.

Zátěžový odpojovač nebo 

výkonový spínač

Optimální utahovací moment 

je uveden v Nm vedle spínače.
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