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СЛОВО

Згідно зі статистичними даними про пожежі та їх 
наслідки, кабелі (електричні, оптичні, зв’язку) є одними 
з найбільш пожежонебезпечних виробів, які застосову-
ються в різних галузях економіки, таких як машинобуду-
вання, залізничний транспорт, будівництво тощо.

Ці вироби через значну кількість горючих ізоляцій-
них матеріалів можуть сприяти поширенню вогню, а 
електричні кабелі – навіть стати причиною виникнен-
ня пожежі, наприклад, у разі виникнення аварійних 
режимів, таких як коротке замикання, перевантаження 
мережі тощо. Також процес горіння цих виробів супро-
воджується виділенням диму та летких токсичних про-
дуктів згоряння. Дим перешкоджає евакуації, сповіль-
нює роботу пожежних підрозділів, а токсичні продукти 
можуть завдати шкоди здоров’ю людей та призвести до 
трагічних наслідків. 

Для того щоб цього не сталося, під час улаштування та 
експлуатації кабелів керуються нормативними докумен-
тами, такими як Правила улаштування електроустановок, 
Правила пожежної безпеки в Україні та низкою держав-
них будівельних норм, стандартів тощо, в яких викладено 
вимоги пожежної безпеки до кабельної продукції.

На сьогодні в Україні основним нормативним доку-
ментом, що встановлює методи випробувань на пожеж-
ну небезпеку ізольованих проводів та кабелів є ДСТУ 
4809:2007 Ізольовані проводи та кабелі. Вимоги пожежної 
безпеки та методи випробування, в якому визначені основ-
ні та додаткові методи випробувань, а також встановлено 
класифікацію кабелів за показниками пожежної небезпеки.

З моменту набуття чинності ДСТУ 4809:2007 більшість 
методів випробувань, наведених у ньому, втратили акту-
альність у зв’язку з прийняттям нових редакцій націо-
нальних стандартів, що відповідають останнім редакціям 
європейських та міжнародних стандартів.

У зв’язку з цим в УкрНДІЦЗ на прикінці 2017 року розпо-
чато виконання науково-дослідної роботи, що передбачає 
значний обсяг аналітичних та експериментальних дослід-
жень, спрямованих на забезпечення пожежної безпеки 
ізольованих проводів та кабелів. Кінцевим результатом 
цієї роботи буде проект нової редакції національного 
стандарту на заміну ДСТУ 4809:2007.

Крім того, на сторінках журналу «Надзвичайна ситуа-
ція +» ми розпочинаємо серію публікацій, присвячених 
якості кабельної продукції та її безпечного використання.

КАБЕЛЬНО-ПРОВІДНИКОВА ПРОДУКЦІЯ 
МАЄ БУТИ БЕЗПЕЧНОЮ
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