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Railway applications – Railway rolling stock power and control cables
having special fire performance –
Part 3-1: Cables with crosslinked elastometic insulation
with reduced dimensions – Single core cables 

Applications ferroviaires – Câbles de puissance
et de contrôle a comportement au feu spécifié
pour matériel roulant ferroviaire–
Partie 3-1: Câbles a enveloppe isolante réticulée
de faibles dimensions – Câbles monoconducteurs
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Předmluva

Tato evropská norma byla připravena technickou komisí CENELEC TC 20 „Elektrické kabely“ pracovní
skupinou WG 12 „Drážní kabely“ jako součást prací v CENELEC TC 9X „Elektrické a elektronické
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Text této normy byl podstoupen formálnímu hlasování a byl schválen CENELEC jako EN 50264-3-1 dne
2008-03-01.
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Úvod

EN 50264 zahrnuje kabely z bezhalogenových materiálů pro použití pro drážní zařízení. Je rozdělena
do 5 částí pod základním názvem „Drážní zařízení – Silové a ovládací kabely pro drážní vozidla se
speciální odolností proti požáru“:

Část 1: Všeobecné požadavky;



Část 2-1: Kabely se zesítěnou elastomerovou izolací – Jednožilové kabely;

Část 2-2: Kabely se zesítěnou elastomerovou izolací – Vícežilové kabely;

Část 3-1: Kabely se zesítěnou elastomerovou izolací s redukovanými rozměry – Jednožilové kabely;

Část 3-2: Kabely se zesítěnou elastomerovou izolací s redukovanými rozměry – Vícežilové kabely.

Informace týkající se výběru a instalace kabelů včetně proudové zatížitelnosti se naleznou v EN 50355
a v EN 50343. Postup pro výběr průřezů kabelů zahrnující redukční součinitele pro okolní teplotu a typ
instalace je popsán v EN 50343.

Zvláštní zkušební metody popsané v EN 50264 jsou uvedeny v EN 50305.

Kabely v EN 50264-3-1 se mohou též použít v EN 50264-3-2 pro vytvoření vícežilových kabelů
s pláštěm.

Část 1 – Všeobecné požadavky, obsahuje více obsáhlý úvod k EN 50264 a měl by se používat spolu
s touto částí 3-1.

1 Rozsah platnosti

Norma EN 50264-3-1 předepisuje požadavky pro konstrukci a rozměry jednožilových kabelů
následujících typů a jmenovitých napětí:

0,6/1 kV, nestíněné, bez pláště (1 mm2 až 400 mm2);●

1,8/3 kV, nestíněné, bez pláště (1,5 mm2 až 400 mm2);●

1,8/3 kV, nestíněné, s pláštěm (1,5 mm2 až 400 mm2);●

3,6/6 kV, nestíněné, s pláštěm (2,5 mm2 až 400 mm2).●

Všechny kabely mají pocínovaná měděná jádra třídy 5 podle EN 60228, bezhalogenovou izolaci
a bezhalogenový plášť. Používají se pro drážní vozidla jako pevné instalace nebo instalace
s omezenou možností ohybu kabelu při provozu. Požadavky jsou stanoveny pro průběžnou teplotu
jádra nepřesahující 90 °C a maximální teplotu pro zkratové podmínky 200 °C při době zkratu
5 sekund.

Při požáru kabely vykazují speciální vlastnosti s ohledem na maximální dovolené šíření plamene
a maximální dovolené emise kouře a toxických plynů.

Část 3-1 EN 50264 se má používat společně s částí 1 „Všeobecné požadavky“.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


