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Liekin leviäminen
vaakasuuntaisissa kaapelihyllyissä

Tiivistelmä
Kaapelit muodostavat merkittäviä palokuormia erilaisissa kohteissa, kuten ydinvoimaloissa, ja kaapelin tyypistä riippuen ne
voivat levittää paloa hyvinkin voimakkaasti. Tässä tutkimuksessa perehdyttiin viimeaikaisiin tutkimustuloksiin kirjallisuuskatsauksen avulla sekä tutkittiin liekin leviämisen mallintamista virtauslaskennan keinoin. Termoplastisten PVC-pohjaisten kaapelien
kokeellisesti määritetyissä liekin leviämisnopeuksissa oli jopa lähes 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 tuloksia pyrolyysimalleihin perustuvilla laskentamenetelmillä, jotka vaativat lähtöarvoikseen vain pienmittakaavakokeiden tuloksia. Menetelmien kehittyessä laskennallista virtausmekaniikkaa
voitaisiin mahdollisesti käyttää palon kehittymisen mallintamisen
ympäristötekijät ja tapauskohtaiset yksityiskohdat huomioiden.
JOHDANTO
Kaapelit muodostavat merkittäviä palokuormia erilaisissa kohteissa, kuten ydinvoimaloissa, ja kaapelin tyypistä riippuen ne voivat
levittää paloa hyvinkin voimakkaasti. Tutkimustulokset kaapelien
palokäyttäytymisestä täysmittakaavan polttokokeissa ovat merkittävästi lisääntyneet 2010- ja 2020-luvuilla. Kokeissa on havaittu,
että liekin leviämisnopeuteen vaakasuuntaisissa kaapelihyllyissä
vaikuttavat esimerkiksi kaapelityyppi, kaapelien asettelutapa hyllyissä sekä ympäristöolosuhteet.
Termoplastisten polyvinyylikloridikaapelien (PVC-kaapeli) kokeellisesti määritetyissä liekin leviämisnopeuksissa on havaittavissa jopa kymmenkertaisia eroja toisiaan muistuttavien koeasetelmien välillä. McGrattanin ym. [1] toteuttamassa CHRISTIFIRE-projektissa tehtyjen kokeiden perusteella liekin keskimääräi68
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seksi leviämisnopeudeksi termoplastisissa kaapeleissa määritettiin 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 enimmillään jopa 7,1 millimetriä sekunnissa. Analysoidut CHRISTIFIRE-projektin koeasetelmat koostuivat kolmesta neljään vaakasuuntaisesta tikashyllystä, kun taas PRISME 2 -projektin koeasetelmissa hyllyjä oli viisi. Lisäksi PRISME 2 -projektin koeasetelmassa hyllyt oli asetettu väliaikaista seinärakennelmaa vasten, kun
taas CHRISTIFIRE-projektin koeasetelmissa hyllyjen lähettyvillä
ei ollut rakenteita. [1, 2]
Myös kaapelien asettelulla on vaikutuksensa palon kehittymiseen kaapelihyllyissä. Edellä mainituissa CHRISTIFIRE- ja PRISME 2 -projektien polttokokeissa kaapelit oli aseteltu hyllyihin väljästi, jolloin kuumat palokaasut pääsivät vapaasti nousemaan kaapeleiden lävitse. Asettelutavan vaikutusta ovat tutkineet esimerkiksi Siemon ym. [3] ja Huang ym. [4]. Heidän tulostensa perusteella on todettavissa, että mikäli kaapelit asetellaankin hyllyihin
tiukasti, alimman hyllyn yläpuolella olevien hyllyjen syttyminen
hidastuu. [3, 4]
Näiden lisäksi ympäristöolosuhteiden vaikutusta vaakasuuntaisten kaapelihyllyjen palamiseen on tutkittu. PRISME 2 -projektissa suoritettiin samoille kaapelihyllyasetelmille polttokokeita sekä
avoimessa hallissa että koneellisesti ilmastoiduissa suljetussa huoneistossa. Koetuloksista on havaittavissa, että PVC-kaapelien palo saattaa aluksi kehittyä suljetussa huoneistoissa jopa nopeammin kuin avoimessa hallissa, vaikka enimmäispalotehot jäävätkin
suljetuissa huoneistossa pienemmäksi hapenpuutteen takia. [5]
Kirjallisuustutkimuksen havaintojen pohjalta voidaan korostaa sitä, kuinka tärkeää on ymmärtää ympäristötekijöiden vaikutus palon käyttäytymiseen sekä ottaa ne huomioon palosta aiheutuvien riskien arvioimisessa. Koska polttokokeita voidaan tehdä
vain rajatulle määrälle erilaisia koeasetelmia, erilaiset menetelmät

koetulosten hyödyntämiseksi testiolosuhteiden ulkopuolella ovat
tärkeitä. Laskennallinen virtausmekaniikka (Computational Fluid
Dynamics, CFD) on osoittautunut hyväksi menetelmäksi tarkastella sekä ympäristötekijöiden vaikutusta palon kehittymiseen että palon vaikutusta ympäristöönsä.
CHRISTIFIRE-projektissa ehdotettu niin kutsuttu FLASH-CAT
-menetelmä [1] on otettu laajasti käyttöön vaakasuuntaisten kaapelipalojen mallintamiseen. FLASH-CAT -menetelmässä oletetaan eri hyllyillä olevien kaapelien syttyvän ensin V-kuviossa ennalta määriteltyinä ajanhetkinä, jonka jälkeen liekit etenevät hyllyissä tasaisella nopeudella. Menetelmän oletusparametrit on jaettu erikseen termoplastisista ja termoseteistä materiaaleista tehdyille kaapeleille. Zavaleta ym. [2] osoittivat että oletusparametrejä käyttämällä alkuperäinen menetelmä ei kykene ennustamaan
palon kehitystä PRISME 2 -projektin polttokokeissa. He esittivät
kuitenkin menetelmästä muunnellun version, joka pystyi mallintamaan palotehokäyrän kehittymisen yhdessä koetulosten perusteella määriteltyjen parametrien kanssa [2]. FLASH-CAT -menetelmästä on esitetty myös useita muita muunneltuja versioita, esimerkiksi Bascou ym. [6] CFD-mallin ja Plumecocq ym. [7] kaksivyöhykemallin kanssa.
Kaapelihyllyjen palamista on mallinnettu myös käyttämällä
pienmittakaavan koetuloksia. Beji ja Merci [8] käyttivät palon kehittymisen mallintamiseen kartiokalorimetrikokeen tuloksia niin,
että CFD-mallissa materiaalin saavutettua sille tyypillisen syttymislämpötilan se paloi vastaavasti kuin näyte kartiokalorimetrikokeessa. Saadakseen simulointitulokset vastaamaan paremmin koetulosta, he kokeilivat myös materiaalin palokäyttäytymisen muuttamista mallissa [8]. Hehnen ym. [9] mallinsivat vaakasuuntaisten kaapelihyllyjen palamista käyttäen kartiokalorimetrikokeen perusteella tehtyjä pyrolyysimalleja CFD-mallissa. Lisäksi
he käyttivät kartiokalorimetrikoetulosta suoraan materiaalin palokäyttäytymisenä sekä FLASH-CAT -menetelmää [9].
Tässä tutkimuksessa liekin leviämistä vaakasuuntaisessa kaapelihyllyssä tutkittiin laskennallisen virtausmekaniikan keinoin. Liekin leviämistä tarkasteltiin simuloinneissa yksittäisten hyllyjen syt-
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tymisaikojen sekä liekin leviämisnopeuksien kautta, ja simuloituja
tuloksia verrattiin polttokokeista saatuihin arvoihin. Tarkoituksena on tutkia, millä tarkkuudella liekin leviämistä voidaan mallintaa ilman että apuna käytetään täysmittakaavan polttokokeiden tuloksia. Suurin osa julkaistuista mallinnustavoista vaatii mallin kalibroimisen 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 kaapelihyllyissä laskennallisen virtausmekaniikan ohjelman Fire Dynamics Simulator (FDS) avulla [10]. Virtauksia mallinnetaan ohjelmassa Navier-Stokes -yhtälöiden avulla. FDS hyödyntää suurten
pyörteiden menetelmää (Large Eddy Simulation, LES) virtauksen
turbulenssin mallintamiseen, ja se soveltuu käytettäviksi tapauksiin, 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 asetelma, jossa hyllyt olivat päällekkäin 30 senttimetrin etäisyydellä toisistaan. 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 välittömässä läheisyydessä käytettiin 10 senttimetrin hilakokoa. Laskentahilan kopit olivat muodoltaan kuutioita. Laskenta-alueen leveys oli 2,4 metriä, pituus 6 metriä ja korkeus 10 metriä. Kaapelihyllyjen alle mallinnettiin betonilattia käyttäen materiaaliominaisuuksille tyypillisiä kirjallisuusarvoja. Simulaatioissa käytetty simulaatiogeometria ja laskenta-alue on esitetty kuvassa 1.
Kaapelihyllygeometrian luomiseen käytettiin VTT:llä kehitettyä stokastista menetelmää, jonka avulla voidaan mallintaa kaapelien satunnainen asettelu hyllyyn väljästi. Lopputuloksena saadaan arvio siitä, kuinka monta aukkoa tulee mallintaa muuten yhtenäiseen tasomaiseen geometriaan, jotta kaasujen virtaus kaapelien lävitse saadaan mallinnettua mahdollisimman tarkasti valitulla hilakoolla. CFSS-4 -kokeessa jokaiseen 0,45 metriä leveään
hyllyyn oli aseteltu 44 PVC-kaapelia, joiden nimellinen halkaisija oli 14,5 millimetriä [5]. VTT:n menetelmää käyttämällä saadaan arvio, että 18,4 prosenttia hyllygeometrian pinta-alasta tulisi mallintaa aukkoina, mikä 5 senttimetrin hilakoolla vastaa 79
aukkoa. Aukkojen paikat geometriassa luodaan satunnaisesti jokaiselle hyllylle erikseen.
Käytetyllä hilakoolla kaapeleiden kokonaispinta-ala on merkittävästi pienempi kuin todellisuudessa, minkä takia paloon osallistuvaa pinta-alaa kasvatettiin parametrisesti. Esimerkiksi Kallada Janardhan ja Hostikka [11] ovat käyttäneet vastaavaa lähestymistapaa 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 millimetriä, ja sen painosta 36 prosenttia on metallia, 37 prosenttia vaippamateriaalia, 12 prosenttia eristemateriaalia ja 15 prosenttia täyteainetta. Tietojen perusteella kaapelit mallinnettiin tasomaiseksi
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yksinkertaistettuna siten että materiaalissa on kolme eri kerrosta
remmat kuin koetulos. Koetulokseen verrattuna enimmäispalokupariytimen päällä: päällimmäisenä vaippa, sitten täyteainetta ja
teho saavutettiin simulaatioissa 40 ja 60 sekuntia liian aikaisin.
viimeiseksi eristettä. Kerrosten paksuudet valittiin siten, että paSimulaatioista määritellyt liekin leviämisnopeudet vl,i sekä syttylokuorman määrä saatiin vastaamaan CFSS-4 -polttokoetta. [12]
misajat ts,i eri hyllyille on esitetty taulukossa 1. Alinta hyllyä vastaa
Pyrolyysimallin muodostamisessa hyödynnettiin Mangsin ja
Hostikan [12] julkaisemia koetuloksia, jotka oli saatu termogravimetrisestä analyysistä (TGA) sekä käyttäen mikroskaalan polttokalorimetriä (MCC) ja kartiokalorimetriä. Pyrolyysimalleja tehtiin kaksi erilaista: yhdessä oletettiin saman materiaalin eri komponenttien reaktioiden olevan rinnakkaisia ja toisessa peräkkäisiä. Muuten mallit muodostettiin samalla tavalla. Ensin TGA- ja
MCC-kokeiden tulosten perusteella määriteltiin jokaiselle palavalle materiaalille (vaippa, eriste, täyteaine) reaktiopolut.
Reaktiopolkujen määrittelyn ja reaktiokomponenttien nimeämisen jälkeen jokaiselle reaktiolle määriteltiin erikseen kineettiset parametrit. Käytännössä tämä tehtiin luomalla FDS-ohjelmaan
malli TGA-kokeesta, ja eri kineettisillä parametreillä saatuja tuloksia verrattiin koetuloksiin. Kineettiset parametrit optimoitiin
PyroPython-ohjelmalla [13]. Kuvassa 2 on esitetty massan muuKuva
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Taulukko 1. Polttokokeelle määritetyt [2] sekä simuloidut liekin leviämisnopeudet vl,i eri hyllyissä sekä hyllyjen syttymisajat ts,i. Alinta hyllyä
vastaa i = 1.
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Kuva 4. Simuloitu liekkien leviäminen
vaakasuuntaisissa kaapelihyllyissä
kolme minuuttia palon syttymisen
jälkeen. Kuva on simulaatiosta, jossa
on käytetty rinnakkaisia reaktioita
pyrolyysimallissa.

oli 12 %-yksikköä, kun simuloituja syttymisaikoja verrattiin koetulokseen, ja 3 %-yksikköä, kun simuloituja liekin leviämisnopeuksia verrattiin koetulokseen.
Tutkimuksessa käytetyt pyrolyysimallit muodostettiin käyttämällä pienmittakaavakokeiden tuloksia eri kaapelista kuin mitä
täysmittakaavan polttokokeissa oli käytetty. Oikeaa kaapelia vastaavia tuloksia käyttämällä tuloksia voitaisiin mahdollisesti parantaa. Tulevaisuudessa menetelmää tulisi myös käyttää eri koeasetelmien ja kaapelityyppien mallintamiseen, jotta sen käytettävyyttä ja luotettavuutta voitaisiin arvioida kokonaisvaltaisemmin.
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