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В умовах швидкого розвитку нових технологій та їх реалізація через 

енергомісткі виробництва, проблема боротьби з пожежами стає дедалі гострішою 

і складнішою. На сьогоднішній день існує безліч оздоблювальних і 

облицювальних матеріалів, серед яких можна виділити полістирольні плитки, 

ПВХ- і ДСП-панелі, шпалери, плівки, склопластики і т.д. Мова йде про 

використання сучасних, але ще малодосліджених, а в окремих випадках навіть не 

сертифікованих будівельних матеріалах, які можуть легко загорятися і виділяти 

отруйні речовини. Більшість продукції даного типу відносяться до горючої, тому 

залежно від поверхні, на яку вони нанесені, наслідки можуть бути різні.  

У реальних умовах роботи електричних мереж їх параметри до певної міри 

залежать від впливу величини та характеру навантаження споживачів 

(перевантажень) або режимів електричних мереж (коротких замикань).  

Причинами пожеж часто бувають недоліки конструкції та виконання 

електроустановок, порушення правил монтажу електроустановок і електромереж 

та  правил технічної експлуатації внутрішніх електромереж. 

З метою виявлення причин загорянь від елементів електричних мереж 

нами було виконано дослідження різноманітних струмових режимів проводів 

різної конструкції, як основних елементів соціально-побутових електричних 

мереж. Дослідження проводились у науко-дослідній лабораторії Львівського 

державного університету безпеки життєдіяльності і дали можливість отримати 

залежність між температурою, струмом і часом нагрівання. 

Як показали дослідження особливо небезпечними причинами є нагрівання 

електропроводки у місцях з’єднань(великі перехідні опори) та довготривале 

струмове перевантаження. 

В якості горючих оздоблювальних матеріалів використовували: пластикову 

вагонку, пінопласт, лаковану тирсоплиту, гіпсокартон та фанеру по яких 

прокладалися провідники з мідними жилами перерізом – 1,5 мм2 і 2,5 мм2 у яких 

пропускалися струми перевантаження. Провідники використовувались, як 



 

 

багатодротові так і одножильні, з поліхлорвініловою та гумовою ізоляцією.  

Під час досліджень, вже на 4 хвилині і при температурі 50 0С, ізоляція 

почала розтоплюватись, а на 7 хвилині і при температурі 102 0С, від нагрітого 

проводу почала розтоплюватись вагонка при цьому мало місце інтенсивне 

виділення токсичних продуктів горіння, що викликало сльозіння очей і кашель та 

задушливість в ротовій порожнині. На 13 хвилині і при температурі 198 0С, 

провідник перетопився. Полум’яного горіння вагонки протягом під час 

експеременту не спостерігалось. 

Аналогічно експерименти виконувались з іншими матеріалами, поведінка 

яких в умовах нагрівання провода була різною, наприклад пінопласт загорівся при 

температурі 130 0С, тоді як лаковані дерев’яні елементи починали тліти при 

температурі 200 0С. Температура вимірювалась термопарою на поверхні 

оздоблювальних матеріалів на віддалі 5 мм від прокладеного провідника. Можна 

припустити, що більш тривале перебування в контакті нагрітого провідника з 

цими оздоблювальними матеріалами, могло викликати їх загорання. 

В режимах короткого замикання провідники не встигають нагрітися до 

температури загоряння оздоблювальних дерев’яних матеріалів, якщо правильно 

підібрані захисні засоби. Тому тривалі перевантаження є більш небезпечні ніж 

режими коротких замикань. 
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