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АНАЛІЗ ІСНУЮЧОЇ БАЗИ МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИЧЕТНОСТІ 
АВАРІЙНИХ РЕЖИМІВ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ ДО ВИНИКНЕННЯ ПОЖЕЖІ 

 
Згідно статистичних даних коротке замикання (КЗ) в електромережі є найчастішою 

причиною пожежі. Хоча пожежна небезпека КЗ висока (пов'язана з високими темпе-
ратурами нагрівання струмоведучих жил та ізоляції в зоні замикання до 2000 – 4000 0С), 
проте під час висновків часто завищуються відсотки пожеж від цього виду аварійних 
режимів.  

В ході дослідження причетності аварійних режимів електромережі до винекнення 
пожежі найчастіше використовують мікроскопічні методи, металографію та 
рентгеноструктурний аналіз. 

Мікроскопічний метод використовується для надійного розпізнавання частинок 
металів і сплавів. Цей метод використовується для дослідження особливостей оплавлення 
струмоведучих жил проводів і кабельних виробів з метою виявлення того: чи є вони 
наслідком дії аварійного струму (струму короткого замикання або струму 
перевантаження),  чи утворилися вони під дією високої температури пожежі.  

Металографія знаходить широке використання при вирішенні питання про 
температуру, до якої нагрівався провідник мережі, що має суттєве значення при 
визначенні місця знаходження осередку пожежі. 

Під час досліджень приймається, що момент виникнення струмів короткого 
замикання в провіднику може бути встановлений за кількісним вмістом в ньому закису 
міді: якщо коротке замикання в провіднику відбулось в результаті їх руйнування від 
полум'я або температур, які виникли під час пожежі, тобто в атмосфері задимленій, але 
відповідно, бідній на кисень, то в цьому випадку утворення закису міді в мідному 
провіднику малоімовірне [4]. 

Метод рентгеноструктурного дослідження, на відміну від металографії, належить 
до групи неруйнівних методів дослідження, тому цьому методу у порівнянні з іншими  
надається перевага. При  проведенні експертних досліджень струмоведучих жил 
електромережі, які мають сліди оплавлень, є визначення природи цих оплавлень: чи 
настали вони в умовах до виникнення пожежі, чи утворилися внаслідок дії її факторів. На 
підставі отриманих результатів досліджень, в комплексі з іншими даними про режим 
роботи електромережі, вирішується їх причетність до виникнення пожежі. 

На даний час для дослідження оплавлень на мідних та алюмінієвих жилах проводів 
і кабелів широко використовуються методичні рекомендації [5]. Експертна практика 
використання зазначених рекомендацій свідчить, що отримані результати досліджень 
оплавлень на провідниках в деяких випадках не дають однозначні висновки про природу 
їх утворень і потребують додаткових досліджень. У зв'язку з цим, найбільш ефективними 
методами додаткових досліджень є експериментальні дослідження. 

Слід відзначити, що не завжди вірно оцінюються висновки щодо природи 
утворення оплавлень на провідниках (оплавлення первинного або вторинного короткого 
замикання). Висновки про утворення оплавлень на провідниках від первинного або 
вторинного короткого замикання іноді оцінюється за наявністю або відсутністю 
причинно-наслідкового зв'язку виникнення короткого замикання та пожежі. Обмеженість 
отримання достовірних результатів досліджень за даними рекомендаціями пояснюється 
властивостями провідників зберігати інформацію в умовах існування високої температури 
пожежі. Так, алюмінієві провідники можуть бути придатні для їх дослідження, якщо після 



аварійного режиму в електричній мережі вони не нагрівалися до температури, вищої     
400 °С, а мідні провідники — якщо температура не перевищувала 900 °С. 

Отримані результати рентгеноструктурного або металографічного аналізу 
оплавлень на провідниках не можуть дати інформацію про причетності до виникнення 
пожежі, оскільки умови їх утворення тісно пов'язані з послідовністю виникнення 
аварійних режимів. В кожному конкретному випадку аварійний режим характеризується 
певною послідовністю, зокрема, чергуванням короткого замикання та режимів переванта-
ження, різною тривалістю та стійкістю їх протікання, величиною струмів тощо. 

Все вище згадане впливає на температурний режим провідника та характер 
руйнування його ізоляції, від чого залежить формування ознак, які можна прийняти до 
уваги під час досліджень. При цьому провідники в місці первинного короткого замикання 
можуть повністю зруйнуватись і не зберегтися. Ділянки проводки з оплавленнями струмо-
ведучих жил від послідуючих коротких замикань не можуть бути надійним джерелом 
інформації про початковий стан проводів в момент первинного короткого замикання. 

Недостовірну інформацію про природу утворення оплавлень унаслідок короткого 
замикання можна отримати в ході досліджень зразків провідників, які утворилися на 
початковій стадії розвитку пожежі, коли теплолві потоки є незначні і нестійкі. У таких 
умовах можна отримати результат первинності короткого замикання на зразку, який в 
дійсності настав при вторинному короткому замиканні (після вигоряння ізоляції проводу). 
Це підтверджується експериментальними дослідженнями. 

 Виконаний порівняльний аналіз існуючих методів показав, що на сьогоднішній 
день не має універсальних критеріїв або методу, які б дозволяли на основі 
експерементальних досліджень робити категоричний висновок причетності аварійних 
режимів електромережі до виникнення пожежі.  

Таким чином, причинно-наслідковий зв'язок між аварійним режимом в 
електромережі та виникненням пожежі можна виявити тільки на основі комплексного 
дослідження електричних і теплових процесів шляхом моделювання з метою відтворення 
дійсних процесів, що мали місце до виникнення пожежі. 
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