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В кожній країні світу мають місце пожежі, зокрема і пожежі на транспортних 

засобах. Згідно з [1] на території України за перших 7 місяців 2013 року виникло 2142 пожежі 

в наслідок  яких загинуло 18 та  травмовано 33 людини. Прямі матеріальні збитки склали 

понад 67 млн.грн. 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.  

Для виникнення пожежі необхідний досить потужний тепловий імпульс, який викличе 

нагрівання речовини або матеріалу та спричинить загоряння. Так як майже кожна 2 пожежа 

автотранспортних засобів пов’язана із електричним струмом, тому доцільно виділити 

теплові стани електрообладнання автотранспортних засобів при аварійних режимах (з точки 

зору пожежонебезпеки) [2]: 

- коротке замикання; 

- струмове перевантаження; 

- великий (підвищений) перехідний опір; 

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. 

Очевидно, що при виході з ладу електрообладнання, аварійні режими роботи якого 

спричиняють загоряння, ізоляційний матеріал бере першочергову участь у займанні та (або) у 

підтриманні горіння. 

Тому доцільно проаналізувати  ізоляцію електропроводів бортових мереж на горючість, 

займистість та визначити температурні межі займання та самозаймання. 

Експериментально в сертифікованій лабораторії згідно [3]  було встановлено, що 

ізоляційні матеріали бортових електромереж автомобілів ВАЗ 2106 (1996 р.в.), ВАЗ 2108 (2002 

р.в.), Volkswagen B4 (1995 р.в.) та Mitsubishi lancer (2010 р.в.) є горючі та середньозаймисті. 

Температури займання ізоляцій для кожної марки автомобілів зображено на рисунках 1-

4, де точка 1- температура займання ізоляції. 
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Рис 1.  ВАЗ – 2106 
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Рис 2. ВАЗ – 2108 

  



На графіках відображено зміну температури ізоляційного матеріалу від часу 

нагрівання. З рис.1 видно, що після поміщення зразків в камеру вже через 180-200 с 

відбувається однозначне займання ізоляції ботрової електромережі  ВАЗ – 2106 і породжує 

горіти після видалення пальника. Ізоляція елктропровідників автомобіля ВАЗ – 2108 при 

досягненні температури 230-240 
0
С короткочасно займалася, але горіння припинялося після 

видалення джерела запалення, про що свідчать стрибки температури на графіку. І вже на 

400-420 с після початку випробовування займання таки відбулося. Ізоляційні матеріали 

зарубіжних виробників автомобілів Mitsubishi lancer та Volkswagen B4  безвідмовно 

займаються при досягненні температури 235 та 270 
0
С за час 400-420 с та 260-280 с 

відповідно.   
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Рис 3. Mitsubishi lancer 

Час, год:хв:с 

Рис 4. Volkswagen B4 

 

Висновки. Таким чином ізоляційний матеріал бортової електромережі автомобілів як 

вітчизняного так і зарубіжного виробництва є горючий з середньою займистістю. 

Температурні межі займання ізоляції в 2,5-3 рази менші ніж температура металевого КЗ, що 

створює небезпеку виникнення пожежі при аварійних режимах роботи. 

      

ЛІТЕРАТУРА 

1. http://www.undicz.mns.gov.ua/files/2012/12/31/AD_12_12_1.pdf 

2. Смелков Г.И. Пожарная опасность электропроводок при аварийных режимах - 

М.: Энергоиздат, 1984г., -183с.. 

3. ГОСТ 12.1.044-89 “Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. 

Номенклатура показателей и методы их определения”. 

4. ДСТУ 4809:2007 “Ізольвані проводи та кабелі. Вимого пожежної безпеки та 

методи випробування” 

 

 

 

 

 

http://www.undicz.mns.gov.ua/files/2012/12/31/AD_12_12_1.pdf

