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Під час дослідження пожежі перед експертами завжди стоїть завдання, що ж 
послужило причиною її виникнення. Якщо виникає підозра, що причиною пожежі є джерело 
запалювання електромагнітного походження тоді виникає питання: чи виникло воно через 
несправність електромережі, чи внаслідок розвитку пожежі. 

Виходячи з цього залишається небагато причин, які можуть призвести до загорянь від 
електроустановок. Перша з них - перевантаження кабельно-провідникових виробів (КПВ) 
електромережі, друга - порушення правил експлуатації побутового електрообладнання і 
внаслідок тривалої дії струму короткого замикання, який не був обмежений запобіжною 
арматурою, а третя - несправність ізоляції елементів електричних мереж. 

Очевидним є те, що всі зазначені причини виникнення пожеж мають різні умови, серед 
яких варто відзначити первинність і вторинність струму, як фактора пожежі. У зв'язку з цим 
необхідно розробляти і застосовувати для експертизи причин такі способи і методи, які б 
дали як найточнішу оцінку передпожежної ситуації, що дозволить однозначно виявити 
причину загорянь. В тому числі на основі аналізу матеріалів КПВ, зокрема міді [1]. 

Мідь у природі існує у вигляді сульфідних руд. Має найвищу після срібла 
електропровідність і теплопровідність. Електропровідність і пластичність міді тим більша, 
чим більша чистота металу. Тому для виготовлення виробів електротехнічного призначення 
застосовують дві марки міді з малим вмістом домішок: МО і МІ. Хімічний склад міді цих 
марок повинен відповідати вимогам ГОСТ 859-66, згідно з яким допустимий вміст кисню в 
міді марки МО не повинен перевищувати 0,04 % (для провідників струму і сплавів високої 
чистоти), марки МІ - 0,1 % ( для провідників струму, вальцьованих високоякісних бронз, що 
не містять олова). Температура топлення міді 1083 °С, температура кипіння - 2360 °С. 

Кристалічна ґратка міді гранецентрована кубічна (просторова група симетрії Гт 3 т, 
а=3,615(1) А); координаційний поліедр атома Си - кубооктаедр (сіси-си 2.55(1) А). 

При високих температурах ребро кубічної елементарної комірки видовжується, 
внаслідок посилення теплових коливань атомів. 

При нагріванні міді вище температури рекристалізації (-270 °С) відбувається процес 
зародження та росту нових не деформованих зерен [2]. 

Є дві стадії рекристалізації: 
- первинна (зародження нових зерен); 
- збиральна (збільшення розмірів зерен). 
Первинна рекристалізація полягає в зародженні у деформованій структурі 

недеформованих зерен та їх подальшому рості. Зерна ростуть внаслідок міграції атомів із 
деформованих зон до зародків новоутворених зерен. Первинна рекристалізація завершується 
повною заміною початкових зерен новими, переважно з іншою кристалографічною 
орієнтацією. Новоутворенні зерна мають невелику кількість лінійних і точкових дефектів. У 
результаті напруження майже зовсім знімається, міцність і твердість металу істотно 
зменшується, а пластичність зростає. 

Температура порогу рекристалізації ТрЄКрист. пов'язана з термодинамічною 
температурою топлення Ттопл. металу залежністю: 

Т = а Т рекрист. топл. 
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На коефіцієнт а найбільше впливає чистота металу і пластична деформація. 
Для металів технічної чистоти а = 0,4 і знижується зі збільшенням пластичної 

деформації. Для особливо чистих металів а = 0,1.. .0,2, а для твердих розчинів (сплавів) ® 
0.5.. .0.6 і більше. 

При незначній попередній пластичній деформації рекристалізації не відбувається. 
Величина мінімальної деформації, вище якої починається первинна рекристалізація, є 
критичною деформацією, яка для міді становить 5%. 

Для отримання мікроструктури мідного провідника за різних температурних умов були 
проведені такі експериментальні дослідження: І група - через провідники пропускались 
струми за умов поступового збільшення сили струму (40-400 А), а також миттєвого значення 
сили струму 400 А; II група - через провідники спочатку пропускались струми, як у І групі і 
вони піддавалися дії відкритого полум'я протягом 15 та ЗО хв. Для визначення температури 
використовували термопари. Інтервали часу вимірювалися за допомогою секундоміра. 

Із ділянок проводів на яких були оплавлення відбирались зразки та виготовлялись 
шліфи [1]. 

Якісну поверхню шліфа протравлювали нанесенням на поверхню різних травників: 
Травник №1 - Ферум (III) хлорид гексагідрат 10 г, хлоридна кислота 25 см3, вода 

100 см*. 
Травник №2 - Подвійна сіль амоній хлориду та купрум (II) хлориду 10 г, вода 100 см , 

амоніак (до отримання нейтральної або слаболужної реакції). 
Мікроструктуру протравленого шліфа досліджували за допомогою оптичного 

мікроскопу МЕТАМ Р-1 при різному збільшенні. 
У вихідному стані полікристали міді витягнуті в напрямку деформації. Слід відмітити, 

що після травлення травником №1 виявляється мікроструктурна неоднорідність, на окремих 
ділянках з'являються зерна, які є більші за розміром, ніж середнє значення. Травлення 
травником №2 підтверджує формування неоднорідності при волочінні (неоднорідна 
структура сформувалась в процесі виготовлення дроту). Після пропускання електричного 
струму силою 400 А протягом 10 с в мікроструктурі з'являються локальні ділянки 
кулеподібної форми, що свідчить про оплавлення і наступну швидку кристалізацію, яка 
призводить до утворення локальних ділянок у вигляді круглих форм. Оплавлені ділянки 
виявляються, як при травленні травником №1, так і при травленні травником №2. Слід 
відмітити, що при пропусканні струму силою 400 А протягом 10 с замість зерен, 
деформованих внаслідок дії зусилля в умовах виготовлення дроту, формуються округлі 
зерна, що свідчить про процеси рекристалізації в матеріалі дроту при його нагріванні в 
умовах проходження струму. При проходженні струму короткого замикання, кількість 
ділянок, які вказують на оплавлення металу суттєво зростають, метричні параметри ділянок 
оплавлення стають більшими. При травленні травником №2 на ділянках оплавлення стає 
помітно, що формується структура, напрямлена по осі найшвидшого відведення тепла, тобто 
формуються дендрити. Дослідження мікроструктури проводів після проходження 
електричного струму 1=400 А вказує на те, що в дротах формується крупнозерниста 
структура, а дія полум'я проявляється в тому, що відбувається окиснення міді на границях 
зерен, яке спричиняє руйнуванню матеріалу. Дослідження нетривалої дії полум'я це 
підтверджує, тобто за більш низької температури окиснення міді на границях зерен 
відбувається меншою мірою. 
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