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Використання транспортних засобів тісно пов’язано з певними 

небезпеками, в тому числі і пожежною, так як нормальні режими роботи 

пов’язані з високими температурами та використанням пожежо та 

вибухоутворюючих речовин. Щороку  на території України виникає понад 

3 тис. пожеж на транспортних засобах, що становить близько 5,8 %  від 

загальної кількості пожеж. Це призводить до травмування та загибелі 

людей, а також до значних матеріальних збитків, які сягають понад 100 

млн. грн. [1]. Пожежі, які пов’язані з неполадками та (чи) аварійними 

режимами роботи бортових електромереж становлять близько 40% від 

усієї кількості пожеж. 

Згідно [2] температура середовища в моторному відсіку може 

перевищувати температуру навколишнього середовища на 100 °С, а 

температура поверхні деяких деталей може сягати 500 °С і більше.  

Таким чином найбільш небезпечним з погляду можливості перегрівання і 

виникнення аварійних режимів в електрообладнанні є моторний відсік . 

Найбільш вразливими до виникнення аварійних режимів є електропроводи, 

оскільки, руйнування їх ізоляції можливо від механічних, хімічних впливів і 

високих температур. ПВХ ізоляція автомобільних проводів здатна не 

втрачати фізико-механічні властивості до 105 ° С [3], хоча нормальною 

експлуатаційною температурою для автомобільних електропроводів є 

температура 70°С. Враховуючи підвищену температуру в моторному 

відсіку (особливо, у вантажних автотранспортних засобів), можна 

вважати, що ізоляція таких електропроводів працює фактично на межі 

своїх фізичних можливостей,. 

Теплові стани електрообладнання автотранспортних засобів при 

аварійних режимах [3]: 

- коротке замикання; 

- струмовий перевантаження; 

- великий (підвищений) перехідний опір; 

 Струм КЗ для електромереж автотранспортних засобів може 

складати від декількох десятків до декількох сотень ампер. Значне 

зростання виділення теплоти при КЗ струму викликає швидке нагрівання 

горючих речовин і матеріалів аж 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. 

Під час струмових перевантажень температура жили проводу 

може значно перевищити критичну (за термостійкості) температуру 

ізоляції (105 ° С) і досягає температури межі руйнування жили [3]. Тому 

струмові перевантаження нерідко є першим ступенем утворення КЗ, 

послаблюючи захисні властивості 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). 

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, 

неграмотне їх підключення до електромережі автомобіля.  

Великий перехідний опір (режим "поганого контакту") виникає при 

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 сили 

струму, що протікає через нього. 

Висновки. Встановлено, що при нормальному режимі експлуатації в 

моторному відділенні ізоляція проводів працює на межі своїх фізичних 

властивостей, що може бути причиною її пошкодження з відповідними 

наслідками, створення аварійних режимів роботи бортових 

електромереж. На основі огляду літературних джерел встановлено, що 

струмові перенавантаження послаблюють захисні властивості 

ізоляційної оболонки електропроводів, що в подальшому призводить до 

короткого замикання.  
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