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Tiivistelmä 

Kaapelit muodostavat merkittäviä palokuormia erilaisissa koh-
teissa, kuten ydinvoimaloissa, ja kaapelin tyypistä riippuen ne 
voivat levittää paloa hyvinkin voimakkaasti. Tässä tutkimukses-
sa perehdyttiin viimeaikaisiin tutkimustuloksiin kirjallisuuskatsa-
uksen avulla sekä tutkittiin liekin leviämisen mallintamista virta-
uslaskennan keinoin. Termoplastisten PVC-pohjaisten kaapelien 
kokeellisesti määritetyissä liekin leviämisnopeuksissa oli jopa lä-
hes kymmenkertaisia eroja toisiaan muistuttavien koeasetelmien 
välillä. Simuloinneissa liekin leviämistä tarkasteltiin yksittäisten 
hyllyjen syttymisaikojen sekä liekin leviämisnopeuksien kautta, ja 
simuloituja tuloksia verrattiin polttokokeista saatuihin arvoihin. 
Sekä tässä että muissa uusissa tutkimuksissa on saatu lupaavia tu-
loksia pyrolyysimalleihin perustuvilla laskentamenetelmillä, jot-
ka vaativat lähtöarvoikseen vain pienmittakaavakokeiden tulok-
sia. Menetelmien kehittyessä laskennallista virtausmekaniikkaa 
voitaisiin mahdollisesti käyttää palon kehittymisen mallintamisen 
ympäristötekijät ja tapauskohtaiset yksityiskohdat huomioiden.

JOHDANTO

Kaapelit muodostavat merkittäviä palokuormia erilaisissa kohteis-
sa, kuten ydinvoimaloissa, ja kaapelin tyypistä riippuen ne voivat 
levittää paloa hyvinkin voimakkaasti. Tutkimustulokset kaapelien 
palokäyttäytymisestä täysmittakaavan polttokokeissa ovat merkit-
tävästi lisääntyneet 2010- ja 2020-luvuilla. Kokeissa on havaittu, 
että liekin leviämisnopeuteen vaakasuuntaisissa kaapelihyllyissä 
vaikuttavat esimerkiksi kaapelityyppi, kaapelien asettelutapa hyl-
lyissä sekä ympäristöolosuhteet. 

Termoplastisten polyvinyylikloridikaapelien (PVC-kaapeli) ko-
keellisesti määritetyissä liekin leviämisnopeuksissa on havaitta-
vissa jopa kymmenkertaisia eroja toisiaan muistuttavien koease-
telmien välillä. McGrattanin ym. [1] toteuttamassa CHRISTIFI-
RE-projektissa tehtyjen kokeiden perusteella liekin keskimääräi-

seksi leviämisnopeudeksi termoplastisissa kaapeleissa määritet-
tiin noin 0,74 millimetriä sekunnissa, kun taas Zavaletan ym. [2] 
PRISME 2 -projektin polttokokeiden analyysin perusteella liekin 
leviämisnopeus PVC-kaapeleissa oli alimmillaankin 2,7 ja enim-
millään jopa 7,1 millimetriä sekunnissa. Analysoidut CHRISTI-
FIRE-projektin koeasetelmat koostuivat kolmesta neljään vaaka-
suuntaisesta tikashyllystä, kun taas PRISME 2 -projektin koease-
telmissa hyllyjä oli viisi. Lisäksi PRISME 2 -projektin koeasetel-
massa hyllyt oli asetettu väliaikaista seinärakennelmaa vasten, kun 
taas CHRISTIFIRE-projektin koeasetelmissa hyllyjen lähettyvillä 
ei ollut rakenteita. [1, 2] 

Myös kaapelien asettelulla on vaikutuksensa palon kehittymi-
seen kaapelihyllyissä. Edellä mainituissa CHRISTIFIRE- ja PRIS-
ME 2 -projektien polttokokeissa kaapelit oli aseteltu hyllyihin väl-
jästi, jolloin kuumat palokaasut pääsivät vapaasti nousemaan kaa-
peleiden lävitse. Asettelutavan vaikutusta ovat tutkineet esimer-
kiksi Siemon ym. [3] ja Huang ym. [4]. Heidän tulostensa perus-
teella on todettavissa, että mikäli kaapelit asetellaankin hyllyihin 
tiukasti, alimman hyllyn yläpuolella olevien hyllyjen syttyminen 
hidastuu. [3, 4]

Näiden lisäksi ympäristöolosuhteiden vaikutusta vaakasuuntais-
ten kaapelihyllyjen palamiseen on tutkittu. PRISME 2 -projektis-
sa suoritettiin samoille kaapelihyllyasetelmille polttokokeita sekä 
avoimessa hallissa että koneellisesti ilmastoiduissa suljetussa huo-
neistossa. Koetuloksista on havaittavissa, että PVC-kaapelien pa-
lo saattaa aluksi kehittyä suljetussa huoneistoissa jopa nopeam-
min kuin avoimessa hallissa, vaikka enimmäispalotehot jäävätkin 
suljetuissa huoneistossa pienemmäksi hapenpuutteen takia. [5] 

Kirjallisuustutkimuksen havaintojen pohjalta voidaan koros-
taa sitä, kuinka tärkeää on ymmärtää ympäristötekijöiden vaiku-
tus palon käyttäytymiseen sekä ottaa ne huomioon palosta aiheu-
tuvien riskien arvioimisessa. Koska polttokokeita voidaan tehdä 
vain rajatulle määrälle erilaisia koeasetelmia, erilaiset menetelmät 
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koetulosten hyödyntämiseksi testiolosuhteiden ulkopuolella ovat 
tärkeitä. Laskennallinen virtausmekaniikka (Computational Fluid 
Dynamics, CFD) on osoittautunut hyväksi menetelmäksi tarkas-
tella sekä ympäristötekijöiden vaikutusta palon kehittymiseen et-
tä palon vaikutusta ympäristöönsä. 

CHRISTIFIRE-projektissa ehdotettu niin kutsuttu FLASH-CAT 
-menetelmä [1] on otettu laajasti käyttöön vaakasuuntaisten kaa-
pelipalojen mallintamiseen. FLASH-CAT -menetelmässä olete-
taan eri hyllyillä olevien kaapelien syttyvän ensin V-kuviossa en-
nalta määriteltyinä ajanhetkinä, jonka jälkeen liekit etenevät hyl-
lyissä tasaisella nopeudella. Menetelmän oletusparametrit on jaet-
tu erikseen termoplastisista ja termoseteistä materiaaleista teh-
dyille kaapeleille. Zavaleta ym. [2] osoittivat että oletusparamet-
rejä käyttämällä alkuperäinen menetelmä ei kykene ennustamaan 
palon kehitystä PRISME 2 -projektin polttokokeissa. He esittivät 
kuitenkin menetelmästä muunnellun version, joka pystyi mallin-
tamaan palotehokäyrän kehittymisen yhdessä koetulosten perus-
teella määriteltyjen parametrien kanssa [2]. FLASH-CAT -mene-
telmästä on esitetty myös useita muita muunneltuja versioita, esi-
merkiksi Bascou ym. [6] CFD-mallin ja Plumecocq ym. [7] kak-
sivyöhykemallin kanssa.

Kaapelihyllyjen palamista on mallinnettu myös käyttämällä 
pienmittakaavan koetuloksia. Beji ja Merci [8] käyttivät palon ke-
hittymisen mallintamiseen kartiokalorimetrikokeen tuloksia niin, 
että CFD-mallissa materiaalin saavutettua sille tyypillisen sytty-
mislämpötilan se paloi vastaavasti kuin näyte kartiokalorimet-
rikokeessa. Saadakseen simulointitulokset vastaamaan parem-
min koetulosta, he kokeilivat myös materiaalin palokäyttäytymi-
sen muuttamista mallissa [8]. Hehnen ym. [9] mallinsivat vaaka-
suuntaisten kaapelihyllyjen palamista käyttäen kartiokalorimetri-
kokeen perusteella tehtyjä pyrolyysimalleja CFD-mallissa. Lisäksi 
he käyttivät kartiokalorimetrikoetulosta suoraan materiaalin pa-
lokäyttäytymisenä sekä FLASH-CAT -menetelmää [9].

Tässä tutkimuksessa liekin leviämistä vaakasuuntaisessa kaape-
lihyllyssä tutkittiin laskennallisen virtausmekaniikan keinoin. Lie-
kin leviämistä tarkasteltiin simuloinneissa yksittäisten hyllyjen syt-

tymisaikojen sekä liekin leviämisnopeuksien kautta, ja simuloituja 
tuloksia verrattiin polttokokeista saatuihin arvoihin. Tarkoitukse-
na on tutkia, millä tarkkuudella liekin leviämistä voidaan mallin-
taa ilman että apuna käytetään täysmittakaavan polttokokeiden tu-
loksia. Suurin osa julkaistuista mallinnustavoista vaatii mallin ka-
libroimisen polttokoetulosten avulla, mikä rajoittaa menetelmien 
käytettävyyttä tilanteissa, joissa polttokokeita ei ole tehty, ja joissa 
toisaalta simulaatiotuloksista olisi suurin hyöty.

KAAPELIPALOSIMULOINNIT

Tarkasteltu tapaus ja laskentamalli

Tutkimuksessa simuloitiin liekin leviämistä vaakasuuntaisissa kaa-
pelihyllyissä laskennallisen virtausmekaniikan ohjelman Fire Dy-
namics Simulator (FDS) avulla [10]. Virtauksia mallinnetaan oh-
jelmassa Navier-Stokes -yhtälöiden avulla. FDS hyödyntää suurten 
pyörteiden menetelmää (Large Eddy Simulation, LES) virtauksen 
turbulenssin mallintamiseen, ja se soveltuu käytettäviksi tapauk-
siin, joissa virtauksen Machin luku on alhainen. Ohjelman teoria 
on dokumentoitu kattavasti viitteessä [10].

Tutkimuksessa valittiin tarkasteltavaksi PRISME 2 -projektissa 
toteutettu polttokoe, jota projektissa kutsutaan nimellä CFSS-4. 
Kokeessa poltettiin viiden vaakasuuntaisen kaapelihyllyn asetel-
ma, jossa hyllyt olivat päällekkäin 30 senttimetrin etäisyydellä toi-
sistaan. Hyllyt oli aseteltu väliaikaista seinärakennelmaa vasten, 
ja jokaisessa hyllyssä oli 44 PVC-kaapelia. Hyllyjen pituus oli 2,4 
metriä ja leveys 0,45 metriä. Alin hylly sytytettiin keskeltä käyt-
täen propaanipoltinta, jonka teho oli 80 kW. [2, 5]

Kaapelihyllygeometria mallinnettiin FDS-ohjelmassa käyttäen 
5 senttimetrin hilakokoa, mutta muualla kuin kaapelihyllyjen vä-
littömässä läheisyydessä käytettiin 10 senttimetrin hilakokoa. Las-
kentahilan kopit olivat muodoltaan kuutioita. Laskenta-alueen le-
veys oli 2,4 metriä, pituus 6 metriä ja korkeus 10 metriä. Kaapeli-
hyllyjen alle mallinnettiin betonilattia käyttäen materiaaliominai-
suuksille tyypillisiä kirjallisuusarvoja. Simulaatioissa käytetty si-
mulaatiogeometria ja laskenta-alue on esitetty kuvassa 1.

Kaapelihyllygeometrian luomiseen käytettiin VTT:llä kehitet-
tyä stokastista menetelmää, jonka avulla voidaan mallintaa kaa-
pelien satunnainen asettelu hyllyyn väljästi. Lopputuloksena saa-
daan arvio siitä, kuinka monta aukkoa tulee mallintaa muuten yh-
tenäiseen tasomaiseen geometriaan, jotta kaasujen virtaus kaape-
lien lävitse saadaan mallinnettua mahdollisimman tarkasti vali-
tulla hilakoolla. CFSS-4 -kokeessa jokaiseen 0,45 metriä leveään 
hyllyyn oli aseteltu 44 PVC-kaapelia, joiden nimellinen halkaisi-
ja oli 14,5 millimetriä [5]. VTT:n menetelmää käyttämällä saa-
daan arvio, että 18,4 prosenttia hyllygeometrian pinta-alasta tu-
lisi mallintaa aukkoina, mikä 5 senttimetrin hilakoolla vastaa 79 
aukkoa. Aukkojen paikat geometriassa luodaan satunnaisesti jo-
kaiselle hyllylle erikseen.

Käytetyllä hilakoolla kaapeleiden kokonaispinta-ala on merkit-
tävästi pienempi kuin todellisuudessa, minkä takia paloon osal-
listuvaa pinta-alaa kasvatettiin parametrisesti. Esimerkiksi Kalla-
da Janardhan ja Hostikka [11] ovat käyttäneet vastaavaa lähesty-
mistapaa mallintaessaan puutapulin palamista. 

Kaapelin rakenne ja pyrolyysimallit

Koska CFSS-4 -polttokokeessa käytetystä PVC-kaapelista ei ole 
tarjolla kattavasti tietoa, tutkimuksessa hyödynnettiin Mangsin 
ja Hostikan [12] julkaisemia tuloksia MCMK 0.6/1kV -nimisestä 
PVC-kaapelista. Kaapelin nimellinen halkaisija on 13 millimet-
riä, ja sen painosta 36 prosenttia on metallia, 37 prosenttia vaip-
pamateriaalia, 12 prosenttia eristemateriaalia ja 15 prosenttia täy-
teainetta. Tietojen perusteella kaapelit mallinnettiin tasomaiseksi 
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yksinkertaistettuna siten että materiaalissa on kolme eri kerrosta 
kupariytimen päällä: päällimmäisenä vaippa, sitten täyteainetta ja 
viimeiseksi eristettä. Kerrosten paksuudet valittiin siten, että pa-
lokuorman määrä saatiin vastaamaan CFSS-4 -polttokoetta. [12] 

Pyrolyysimallin muodostamisessa hyödynnettiin Mangsin ja 
Hostikan [12] julkaisemia koetuloksia, jotka oli saatu termogra-
vimetrisestä analyysistä (TGA) sekä käyttäen mikroskaalan polt-
tokalorimetriä (MCC) ja kartiokalorimetriä. Pyrolyysimalleja teh-
tiin kaksi erilaista: yhdessä oletettiin saman materiaalin eri kom-
ponenttien reaktioiden olevan rinnakkaisia ja toisessa peräkkäi-
siä. Muuten mallit muodostettiin samalla tavalla. Ensin TGA- ja 
MCC-kokeiden tulosten perusteella määriteltiin jokaiselle palaval-
le materiaalille (vaippa, eriste, täyteaine) reaktiopolut. 

Reaktiopolkujen määrittelyn ja reaktiokomponenttien nimeä-
misen jälkeen jokaiselle reaktiolle määriteltiin erikseen kineetti-
set parametrit. Käytännössä tämä tehtiin luomalla FDS-ohjelmaan 
malli TGA-kokeesta, ja eri kineettisillä parametreillä saatuja tu-
loksia verrattiin koetuloksiin. Kineettiset parametrit optimoitiin 
PyroPython-ohjelmalla [13]. Kuvassa 2 on esitetty massan muu-
tos lämpötilan funktiona termogravimetrisessä analyysissä ja ko-
keessa sekä molemmilla eri malleilla saadut simulaatiotulokset.

Kineettisten parametrien optimoimisen jälkeen loput puuttuvat 
parametrit optimoitiin vertailemalla kartiokalorimetrikokeen se-
kä kokeen FDS-mallin tuloksia. Kartiokalorimetrikokeen tulok-
sia hyödyntämällä optimoitiin materiaalien lämmönjohtavuudet, 
ominaislämpökapasiteetit sekä reaktio- ja palamislämmöt. Ku-
vassa 3 on esitetty koekappaleen paloteho pinta-alayksikköä koh-
ti sekä kartiokalorimetrikokeessa että eri pyrolyysimalleilla teh-
dyissä simulaatioissa.

TULOKSET 

Palon kehittymistä kaapelihyllyissä simuloitiin noin 50 minuutin 
ajan, joka oli palon kesto polttokokeessa. Simulaatioissa palo kesti 
kuitenkin alle 15 minuuttia, eli pitkän hiipumisvaiheen sijaan palo 
hiipui hyvin nopeasti enimmäispalotehon saavuttamisen jälkeen. 

Kuvassa 4 on esitetty simuloitu liekkien leviäminen vaakasuun-
taisissa kaapelihyllyissä kolme minuuttia palon syttymisen jälkeen. 
Kuva on simulaatiosta, jossa pyrolyysimallissa on käytetty rinnak-
kaisia reaktioita materiaalikomponenteille. Kuvasta on havaittavis-
sa selkeä syttyneiden alueiden muodostama V-kuvio, mikä vastaa 
todellista käyttäytymistä.

Enimmäispaloteho oli 3200 kW simulaatiossa, jossa materiaali-
komponenttien reaktiot oli oletettu peräkkäisiksi, ja 3300 kW si-
mulaatiossa, jossa materiaalikomponenttien reaktiot oli määritetty 
rinnakkaisiksi. Enimmäispalotehot saavutettiin 350:ssä ja 330 se-
kunnissa, vastaavasti. Polttokokeessa enimmäispaloteho oli 2600 
kW, joka saavutettiin 390 sekuntia kokeen alkamisen jälkeen [2]. 
Simuloidut enimmäispalotehot olivat siis 23 ja 27 prosenttia suu-

Kuva 3. Paloteho pinta-alayksikköä kohti sekä kartiokalorimetrikokeessa 
että kahdella eri pyrolyysimallilla tehdyissä simulaatioissa.

5 
 

 
 
Kuva 2. Massan muutos lämpötilan funktiona termogravimetrisessä analyysissä. Kuvassa on esitetty 
sekä koetulos että kahdella eri mallilla saadut simulaatiotulokset. 
 
Kineettisten parametrien optimoimisen jälkeen loput puuttuvat parametrit optimoitiin vertaile-
malla kartiokalorimetrikokeen sekä kokeen FDS-mallin tuloksia. Kartiokalorimetrikokeen tu-
loksia hyödyntämällä optimoitiin materiaalien lämmönjohtavuudet, ominaislämpökapasiteetit 
sekä reaktio- ja palamislämmöt. Kuvassa 3 on esitetty koekappaleen paloteho pinta-alayksikköä 
kohti sekä kartiokalorimetrikokeessa että eri pyrolyysimalleilla tehdyissä simulaatioissa. 
 

 
 
Kuva 3. Paloteho pinta-alayksikköä kohti sekä kartiokalorimetrikokeessa että kahdella eri pyrolyysimal-
lilla tehdyissä simulaatioissa. 
 
 
TULOKSET  

Kuva 2. Massan muutos lämpötilan funktiona termogravimetrisessä 
analyysissä. Kuvassa on esitetty sekä koetulos että kahdella eri mallil-
la saadut simulaatiotulokset.

5 
 

 
 
Kuva 2. Massan muutos lämpötilan funktiona termogravimetrisessä analyysissä. Kuvassa on esitetty 
sekä koetulos että kahdella eri mallilla saadut simulaatiotulokset. 
 
Kineettisten parametrien optimoimisen jälkeen loput puuttuvat parametrit optimoitiin vertaile-
malla kartiokalorimetrikokeen sekä kokeen FDS-mallin tuloksia. Kartiokalorimetrikokeen tu-
loksia hyödyntämällä optimoitiin materiaalien lämmönjohtavuudet, ominaislämpökapasiteetit 
sekä reaktio- ja palamislämmöt. Kuvassa 3 on esitetty koekappaleen paloteho pinta-alayksikköä 
kohti sekä kartiokalorimetrikokeessa että eri pyrolyysimalleilla tehdyissä simulaatioissa. 
 

 
 
Kuva 3. Paloteho pinta-alayksikköä kohti sekä kartiokalorimetrikokeessa että kahdella eri pyrolyysimal-
lilla tehdyissä simulaatioissa. 
 
 
TULOKSET  

6 
 

 
Palon kehittymistä kaapelihyllyissä simuloitiin noin 50 minuutin ajan, joka oli palon kesto polt-
tokokeessa. Simulaatioissa palo kesti kuitenkin alle 15 minuuttia, eli pitkän hiipumisvaiheen 
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Enimmäispaloteho oli 3200 kW simulaatiossa, jossa materiaalikomponenttien reaktiot oli ole-
tettu peräkkäisiksi, ja 3300 kW simulaatiossa, jossa materiaalikomponenttien reaktiot oli mää-
ritetty rinnakkaisiksi. Enimmäispalotehot saavutettiin 350 ja 330 sekunnissa, vastaavasti. Polt-
tokokeessa enimmäispaloteho oli 2600 kW, joka saavutettiin 390 sekuntia kokeen alkamisen 
jälkeen [2]. Simuloidut enimmäispalotehot olivat siis 23 ja 27 % suuremmat kuin koetulos. 
Koetulokseen verrattuna enimmäispaloteho saavutettiin simulaatioissa 40 ja 60 sekuntia liian 
aikaisin. 
 
Simulaatioista määritellyt liekin leviämisnopeudet vl,i sekä syttymisajat ts,i eri hyllyille on esi-
tetty taulukossa 1. Alinta hyllyä vastaa i = 1. Vertailua varten taulukossa on myös esitetty polt-
tokokeelle vastaavat arvot, jotka Zavaleta ym. [2] ovat määritelleet polttokokeesta otettujen 
videoiden perusteella. Kun käytettiin pyrolyysimallia, jossa materiaalikomponenttien reaktiot 
oli määritelty peräkkäisiksi, syttymisajat olivat 14–59 % lyhyemmät kuin polttokokeessa ja lie-
kin leviämisnopeudet taas olivat 11–77 % suuremmat. Kun taas käytetiin pyrolyysimallia, jossa 
materiaalikomponenttien reaktiot oli määritelty rinnakkaisiksi, syttymisajat olivat 25–70 % ly-
hyemmät kuin polttokokeessa ja liekin leviämisnopeudet taas olivat 4–77 % suuremmat.  
 
Taulukko 1. Polttokokeelle määritetyt [2] sekä simuloidut liekin leviämisnopeudet vl,i eri hyllyissä sekä 
hyllyjen syttymisajat ts,i. Alinta hyllyä vastaa i = 1. 
 

 vl,1 (mm/s) /  
ts,1 (s) 

vl,2 (mm/s) /  
ts,2 (s) 

vl,3 (mm/s) /  
ts,3 (s) 

vl,4 (mm/s) /  
ts,4 (s) 

vl,5 (mm/s) /  
ts,5 (s) 

Polttokoe [2] 2,8 / 54 2,7 / 69 2,9 / 73 5,1 / 100 5,9 / 123 
Pyrolyysimalli,  
peräkkäiset reaktiot 

2,5 / 22 4,2 / 35 5,1 / 58 6,3 / 86 6,6 / 102 

Pyrolyysimalli,  
rinnakkaiset reaktiot 

2,7 / 16 4,3 / 29 5,1 / 48 6,0 / 70 6,6 / 93 

 
 Taulukko 1. Polttokokeelle määritetyt [2] sekä simuloidut liekin leviämisnopeudet vl,i eri hyllyissä sekä hyllyjen syttymisajat ts,i. Alinta hyllyä 

vastaa i = 1.

remmat kuin koetulos. Koetulokseen verrattuna enimmäispalo-
teho saavutettiin simulaatioissa 40 ja 60 sekuntia liian aikaisin.

Simulaatioista määritellyt liekin leviämisnopeudet vl,i sekä sytty-
misajat ts,i eri hyllyille on esitetty taulukossa 1. Alinta hyllyä vastaa 
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i = 1. Vertailua varten taulukossa on myös esitetty polttokokeelle 
vastaavat arvot, jotka Zavaleta ym. [2] ovat määritelleet polttoko-
keesta otettujen videoiden perusteella. Kun käytettiin pyrolyysi-
mallia, jossa materiaalikomponenttien reaktiot oli määritelty pe-
räkkäisiksi, syttymisajat olivat 14–59 prosenttia lyhyemmät kuin 
polttokokeessa ja liekin leviämisnopeudet taas olivat 11–77 pro-
senttia suuremmat. Kun taas käytetiin pyrolyysimallia, jossa ma-
teriaalikomponenttien reaktiot oli määritelty rinnakkaisiksi, syt-
tymisajat olivat 25–70 prosenttia lyhyemmät kuin polttokokeessa 
ja liekin leviämisnopeudet taas olivat 4–77 prosenttia suuremmat. 

JOHTOPÄÄTÖKSET

Tutkimuksessa perehdyttiin viimeaikaisiin tutkimustuloksiin lie-
kin leviämisestä vaakasuuntaisissa kaapelihyllyissä, sillä 2010- ja 
2020-luvuilla aihepiiristä on tehty paljon uutta sekä kokeellista 
että laskennallista tutkimusta. Toisiaan muistuttavissa koeasetel-
missa on havaittu jopa kymmenkertaisia eroja kokeellisesti mää-
ritellyissä liekin leviämisnopeuksissa, eli ympäristötekijöiden sekä 
koeasetelman yksityiskohtien vaikutus palon leviämisnopeuteen 
kaapelihyllyissä on merkittävä. Tämä on otettava huomioon, kun 
koetuloksia halutaan hyödyntää tapauksiin, jotka ovat koeolosuh-
teiden ulkopuolella.

Vaakasuuntaisten kaapelihyllyjen palamisen mallintamiseen on 
kehitetty useita menetelmiä, mutta suurin osa niistä vaatii lähtö-
arvoikseen tietoa palon käyttäytymisestä täysmittakaavassa, mi-
kä heikentää niiden käytettävyyttä tapauksissa, jotka eroavat koe-
asetelmista. Sekä tässä että muissa uusissa tutkimuksissa on kui-
tenkin saatu lupaavia tuloksia pyrolyysimalleihin perustuvilla 
menetelmillä, jotka vaativat lähtöarvoikseen vain pienmittakaa-
vakokeiden tuloksia. Menetelmien kehittyessä laskennallista vir-
tausmekaniikkaa voitaisiin siis mahdollisesti käyttää palon kehit-
tymisen mallintamisen ympäristötekijät ja tapauskohtaiset yksi-
tyiskohdat huomioiden. 

Tässä tutkimuksessa simuloitiin CFSS-4 -polttokoe PRISME 2 
-projektista käyttäen laskennallista virtausmekaniikkaa. Väljästi 
aseteltujen kaapelihyllyjen simulaatiogeometria määriteltiin sto-
kastisesti, jotta palokaasujen kulkeutuminen kaapelien läpi saa-
taisiin kuvattua mahdollisimman tarkasti. Hyllyjen syttyminen 
tapahtuikin simulaatioissa laadullisesti arvioiden oikein. Simu-
loidut syttymisajat olivat 11–77 prosenttia lyhyemmät kuin poltto-
kokeessa havaitut ajat, ja simuloidut liekin leviämisnopeudet taas 
olivat 4–77 prosenttia suuremmat kuin polttokokeessa. Simulaati-
ot suoritettiin käyttäen kahta eri pyrolyysimallia, joiden välillä oli 
ero siinä, määritettiinkö eri materiaalien komponenttien reaktiot 
rinnakkaisiksi vai peräkkäisiksi. Keskimäärin mallien välinen ero 

oli 12 %-yksikköä, kun simuloituja syttymisaikoja verrattiin koe-
tulokseen, ja 3 %-yksikköä, kun simuloituja liekin leviämisnope-
uksia verrattiin koetulokseen. 

Tutkimuksessa käytetyt pyrolyysimallit muodostettiin käyttä-
mällä pienmittakaavakokeiden tuloksia eri kaapelista kuin mitä 
täysmittakaavan polttokokeissa oli käytetty. Oikeaa kaapelia vas-
taavia tuloksia käyttämällä tuloksia voitaisiin mahdollisesti pa-
rantaa. Tulevaisuudessa menetelmää tulisi myös käyttää eri koe-
asetelmien ja kaapelityyppien mallintamiseen, jotta sen käytettä-
vyyttä ja luotettavuutta voitaisiin arvioida kokonaisvaltaisemmin.
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Kuva 4. Simuloitu liekkien leviäminen vaakasuuntaisissa kaapelihyllyissä kolme minuuttia palon sytty-
misen jälkeen. Kuva on simulaatiosta, jossa on käytetty rinnakkaisia reaktioita pyrolyysimallissa.  
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