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Щороку на території України виникає понад 3 тис. пожеж на транспортних засобах, що 

становить близько 5,8 % від загальної кількості пожеж, що призводить до травмування та 
загибелі людей, а також до значних матеріальних збитків, які сягають понад 100 млн. грн. 
Згідно статистичних даних близько 40% пожеж пов’язаних з неполадками та (чи) аварійними 
режимами бортових електромереж, 25% припадає на підпал, 20% на необережне поводження 
з вогнем, 15% інші причини. Особливості пожежної небезпеки автотранспортних засобів 
полягає в тому, що в обмежених об’ємах зосереджені вузли та агрегати із високими 
робочими температурами, розгалужена система електропровідників, які у випадку 
несправності можуть спричинити пожежу. На жаль в ні Україні, ні за кордоном не ведеться 
детальної статистики, щодо конкретних вузлів чи агрегатів, що призвели до займання. Це 
може бути зумовлено недосконалою методикою визначення причини пожежі на 
автотранспорті. 

Так як майже кожна 2 пожежа автотранспортних засобів пов’язана із електричним 
струмом, тому визначимо фактори, що характеризують пожежну небезпеку бортових 
електромереж. Для виникнення пожежі необхідний досить потужний тепловий імпульс, який 
викличе нагрівання речовини або матеріалу та спричинить загоряння. Оцінка пожежної 
небезпеки електрообладнання повинна бути пов’язана з оцінкою теплового нагрівання 
окремих елементів. Тому необхідно проаналізувати тепловий стан найбільш 
пожежонебезпечних елементів електрообладнання.  

Теплові стани електрообладнання автотранспортних засобів при аварійних режимах (з 
точки зору пожежонебезпеки) [3]: 

- коротке замикання; 
- струмове перевантаження; 
- великий (підвищений) перехідний опір; 
Найбільш типовий випадок - виникнення КЗ при руйнуванні електричної ізоляції, яке 

відбувається внаслідок механічних пошкоджень, експлуатаційного зносу, частих струмових 
перенавантажень, а також дії агресивних середовищ і вологи. Струм КЗ для електромереж 
автотранспортних засобів може складати від декількох десятків до декількох сотень ампер. 
Значне зростання виділення теплоти при КЗ призводить до швидкого нагрівання горючих 
речовин і матеріалів в і подальшому до їх загоряння. 

Безпосередньо в місцях металевого КЗ температура провідника може досягати 600-800 
° С [3]. При дугових КЗ температура в місці дугового розряду може становити 2000-4000 ° С 
і від неї загоряються всі речовини і матеріали, що знаходяться поблизу. При цьому також 
відбувається розбризкування розплавленого металу, температура частинок якого в вихідний 
момент понад 1000 ° С, внаслідок ці частинки здатні запалити горючі речовини і матеріали. 

КЗ в бортовій мережі автотранспортних засобів нерідко виникає в результаті 
руйнування ізоляції при терті об гострі краї елементів конструкції, чому сприяє вібрація 
електропроводів при русі автотранспортних засобів.  

При струмових перевантаженнях температура жили проводу може значно перевищити 
критичну (за термостійкістю) температуру ізоляції (105 ° С) і досягає температури межі 
руйнування жили [3]. Тому струмові перевантаження нерідко є першим ступенем утворення 
КЗ, послаблюючи захисні характеристики ізоляційної оболонки електропроводів, а також є 
причиною загоряння як ізоляції, так і інших горючих матеріалів, які безпосередньо 
стикаються з провідником, в якому проходить даний аварійний режим. Тривалі струмові 



перевантаження значно зменшують еластичність і міцність ізоляції провідника через 
нагрівання (100-130 ° С) і в результаті вона стає твердою та хрупкою, а  згодом руйнується. 

Якщо ж струми перевантаження провідника проходять всередині джгута 
електропроводів, то враховуючи локальну акумуляцію тепла в джгуті руйнування ізоляції 
призводить до міжпровідникових КЗ, внаслідок чого уражуються провідники суміжних кіл. 
Температурні умови виникнення такого КЗ можуть становити 200-300 ° С, що залежить від 
різних факторів: способу прокладки проводів усередині джгута; натягу джгута і окремих 
електропроводів в джгуті; кута вигину джгута; зовнішнього механічного впливу. Подальше 
зростання струмового перевантаження може закінчитися загорянням електричного джгута [2, 
3]. Основною причиною струмових перевантажень є використання нештатних, що 
перевищують допустимі за потужністю споживачів електроенергії (нерідко в кілька разів), 
використання нестандартних плавких вставок електрозапобіжників або інших апаратів 
захисту також використання додаткових електричних споживачів, що не передбачається-
бачених заводом-виробником автотранспортного засобу, неправильне їх підключення до 
електромережі автомобіля. Неправильний вибір перерізу і типу електропроводів при ремонті 
також може призвести до аварійних режимів в електромережі автотранспортного засобу [2]. 

Ознаки, характерні для струмових перевантажень: 
• підвищена температура проводів і об'єднуючих ізолюючих (джгутів). 
• поверхня ізоляції з боку струмопровідної жили проводу має почорніння, 

обвуглювання. 
• поява специфічного запаху розкладання ізоляції. 
• поява кольорів мінливості, потемніння на струмоведучих жилах. 
• поява здуття, тріщин, поздовжніх складок на поверхні ізоляції. 
• зміна кольору ізоляції (придбання колірних відтінків). 
• реагування на перевантаження контролюючих приладів. 
• спрацювання апаратів електрозахисту. 
Великий перехідний опір виникає внаслідок ослабленні кріплення контактів, появі 

нещільностей в місцях контактів із-за дії агресивних середовищ (електроліту, води) і 
утворення окисних плівок на контактуючих поверхнях. Температура в місцях великих 
перехідних опорів може досягати рівня в 400 ° С залежно від стану контакту і величини 
струму, що протікає через нього. Великі перехідні опори часто призводять до металевого КЗ 
між жилами електропроводів внаслідок руйнування ізоляції. Саме в місцях перехідних 
опорів, перш за все і відбувається небезпечний нагрів ізоляції, інших дотичних горючих 
речовин і матеріалів і навіть їх займання. Великі перехідні опори виявляються в місцях 
з'єднань провідників, виготовлених з різних матеріалів. Особливу небезпеку являють собою 
зєднання багатожильних проводів, виконані без опресовки, або пайки.  

Висновки. У роботі підкреслено актуальність дослідження пожеж автотранспортних 
засобів з наведенням статистичних даних кількості пожеж та збитків, які вони спричинюють. 
Розглянуто та описано теплові стани електрообладнання з точки зору пожежонебезпеки. 
Струмові перенавантаження послаблюють захисні властивості ізоляційної оболонки 
електропроводів, що в подальшому призводить до короткого замикання. Таким чином дані 
питання є актуальними та потребують детальнішого вивчення та експериментальних 
досліджень. 
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