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Sammanfattning 
I denna rapport har det studerats om kabelbränder går att simulera i Fire Dynamic Simulator (FDS) på ett 

verklighetstroget sätt med hjälp av submodellen Lagrangianska partiklar. Från kabelbrandsstudien Cable 

Heat Release, Ignition and Spread in Tray Installations During Fire (CHRISTIFIRE) (U.S.NRC. 2013. 

CHRISTIFIRE (NUREG/CR-7010), vol. 2) har ett fullskaligt korridorförsök använts som referens. Detta 

försök bestod av en 7,3 m lång, 2,3 m bred och 2,4 m hög korridor med tre nivåer av kabelstegar längs 

ena väggen. Dessa antändes med en propanbrännare med effekten 40 kW som placerades 20 cm under 

den lägsta kabelstegen och 40 cm från korridorens ena öppning. 

Detta försök återskapades i FDS och kablarna byggdes upp av cylindriska lagrangianska partiklar med 

materialegenskaper från den i försöket använda kabeln. En förenklad brandspridningsmodell 

användes där varje kabelpartikel gavs en heat release rate per unit area (HRRPUA), en 

antändningstemperatur och en brinntid. Värden på antändningstemperatur och HRRPUA togs från 

småskaliga försök med pyrolysis combustion flow calorimeter (PCFC) och konkalorimeter som även 

genomfördes inom ramen för CHRISTIFIRE. Brinntiden beräknades för hand med hjälp av data från 

dessa försök och information om mängd brännbart material på kabeln. Tre olika modeller av 

kabelpartiklar testades för att undersöka vilken som gav det mest verklighetstrogna resultatet. 

Känslighetsanalyser genomfördes med avseende på parametrarna HRRPUA, brinntid, 

antändningstemperatur och cellstorlek. För att utvärdera resultatet av simuleringarna har de 

jämförts med HRR-kurvan från referensförsöket i CHRISTIFIRE samt mot de αt2-bränder som anges i 

Boverkets allmänna råd om analytisk dimensionering av byggnaders brandskydd (BBRAD3). De αt2-

bränder som anges i BBRAD3 skall användas vid analytisk verifiering av boverkets byggregler men 

används ofta i fler sammanhang då de anses beprövade. Vid den typ av kabelbränder som undersöks 

i denna studie ger de dock brandkurvor som är mycket konservativa, dvs. har hög marginal, både i 

tillväxt och maximal HRR.  Med ett brandförlopp som är orimligt konservativt riskerar hela 

simuleringen och analysen av denna att förlora sin trovärdighet. 

Resultatet av denna studie visar att för det fall som studerats ger modellen med lagrangianska 

partiklar en HRR-kurva som är mycket lik den från U.S.NRC:s fullskaleförsök och avsevärt mycket mer 

träffsäker än αt2-bränderna.  
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Abstract 
For this project it has been studied if cable fires can be simulated in the Fire Dynamics Simulator 

(FDS) with the use of the sub-model Lagrangian particles. A full scale test from the cable fire research 

project called Cable Heat Release, Ignition and spread in Tray Installations During Fire (CHRISTIFIRE) 

has been used as a reference for the simulations (U.S.NRC. 2013. CHRISTIFIRE (NUREG/CR-

7010), vol. 2). This test consisted of a 7.3 m long, 2.3 m wide and 2.4 m high corridor with three 

levels of cable trays along one of the walls. The cables were ignited with a 40 kW propane burner 

which was placed 40 cm from the entrance and 20 cm beneath the lowest cable tray. 

The corridor test from CHRISTIFIRE was modelled in FDS and the cables were constructed of 

Lagrangian particles with properties from the cable used during the actual corridor-test. A simplified 

flame spread-model was used in which each cable was given a heat release rate per unit area 

(HRRPUA), an ignition temperature and a burn time. The ignition temperature was taken from small 

scale tests with a pyrolysis combustion flow calorimeter (PCFC) which were conducted as a part of 

CHRISTIFIRE. The HRRPUA was taken from bench scale cone calorimetry studies of the same cable 

which was also done in CHRISTIFIRE. The burn time was calculated by hand with the use of data from 

these tests and information about the amount of combustible material on the cable. Three different 

ways of modelling the cable particles was tested in order to determine which gave the most realistic 

result. 

Sensitivity analyses were made with respect to the parameters HRRPUA, burn time, ignition 

temperature and grid size. In order to evaluate the results from the simulations, they were compared 

against the HRR-curve from the full scale test and the αt2-fires which are presented in Boverkets 

allmänna råd om analytisk dimensionering av byggnaders brandskydd (BBRAD3). The αt2-fires are to 

be used when analytically verifying the construction regulations defined by Boverket. However they 

are commonly used as a general way to model the fire in FDS simulations since they are considered 

tested. For the type of cable fires studied in this project however, the αt2-fires present a very 

conservative HRR-curve, both in growth and in maximum HRR. If the fire is too conservative, the 

whole simulation and the succeeding analysis is in danger of losing its credibility. 

The results from this project shows that in the particular case which was studied, the model with 

Lagrangian particles present a HRR-curve which is very similar to the original one from U.S.NRC’s full 

scale test and much more accurate than the αt2-fires.  
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Teckenförklaring 
Romerska versaler 

D* Karaktäristisk branddiameter, [-] 

ΔHc Förbränningsvärme, [MJ/kg] 

HRR Heat release rate (Brandeffekt) [kW] 

HRRPUA Heat release rate per unit area (Brandeffekt per ytenhet), [kW/m2] 

�̇� Brandeffekt, [kW] 

�̇�" Brandeffekt per ytenhet, HRRPUA, [kW/m2] 

𝑇∞ Temperatur i Kelvin för luft vid rumstemperatur (20 ℃), 𝑇∞ = 293 𝐾 

∆𝑇0 Temperaturskillnad mellan plymen och rumstemperaturen, [K] 

Romerska gemener 

𝑐𝑝 Specifik värmekapacitet för luft, 1,0 kJ/(kg∙K) 

𝑔 Tyngdaccelerationen, 9,81 m/s2 

 

Grekiska gemener 

𝛿𝑥 Nominell cellstorlek, [m] 

𝜌∞ Densitet för luft vid rumstemperatur, [kg/m3] 

𝜅 Regionskonstant vid beräkning med McCaffreys plymekvation, [m1/2/s] 

𝜂 Regionskonstant vid beräkning med McCaffreys plymekvation, [-]
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1 Inledning och bakgrund 
Fire dynamic simulator (FDS) används i Sverige regelbundet av brandingenjörer och andra för olika 

ändamål. Det vanligaste användningsområdet är för verifieringar vid analytisk dimensionering för att 

uppfylla boverkets byggregler. I dessa fall regleras hur branden skall modelleras i Boverkets allmänna råd 

om analytisk dimensionering av byggnaders brandskydd (BBRAD3). Enligt BBRAD3 skall brandeffekten 

modelleras enligt αt2 där olika α-värden tabellerats för olika verksamheter och de brandförutsättningar 

som dessa erbjuder. Det finns även tabellerat ett maximalt effektvärde som branden skall ha efter det att 

αt2-kurvan uppnått detta. 

FDS används dock även i andra sammanhang som inte är kopplade mot Boverket eller byggreglerna. Ett 

exempel på detta är brandkonsekvensutredningar som kan genomföras på uppdrag av exempelvis en 

fastighetsägare eller verksamhetsutövare som vill få en bild över vilka konsekvenser en viss typ av brand 

skulle kunna ge. Denna typ av utredning är vanligast för industrier där en brand kan leda till 

produktionsbortfall, förstörd utrustning och stora ekonomiska förluster. Ett exempel på en sådan industri 

är vattenkraftverk där ny utrustning har lång leveranstid och produktionsbortfall som resultat av brand 

kan bli långvariga och kostsamma. 

Ett område som under senare år fått ökad uppmärksamhet är kabelbränder. Detta eftersom att kablarnas 

skal och isolering ofta utgör en stor brandbelastning och kabelbränder kan få stora konsekvenser när 

kablarna brunnit och måste bytas ut. Problemet med kabelbränder kompliceras ytterligare av att kablarna 

ofta dras i svåråtkomliga kabeltunnlar vilket försvårar räddningstjänstens insats. 

Vid FDS-simuleringar för denna typ av utredningar finns det ingen fastställd metod för själva brandens 

modellering men ofta nyttjas samma αt2-brand som vid verifieringar av kraven i boverkets byggregler 

(BBR) eftersom att denna är beprövad. αt2-branden är dock förutbestämd och tar inte hänsyn till bränslet 

eller hur branden sprider sig. I de fall då brandens domän skiljer sig från typ-byggnadernas utformning 

samt där det potentiella bränslet inte består av normal inredning kan man förvänta sig att αt2-branden som 

redovisas i BBRAD3 saknar precision. Bränslet i kabelbränder består i huvudsak av den plast som utgör 

skal och isolering i kabeln och domänen utgörs ofta av korridorer med låg övrig brandbelastning där 

kablarna är dragna på kabelstegar längs ena eller båda väggarna, ofta i flera ”våningar”. 

I FDS finns en submodell som heter Lagrangianska partiklar, denna används ofta till att modellera små 

objekt som inte är en del av gridsystemet, exempelvis vattendroppar eller gräs. Modellen kan även 

användas till andra typer av objekt och i FDS Handbook beskrivs t.ex hur man kan mäta thermally-

induced electrical failure (THIEF) i kablar med hjälp av Lagrangianska partiklar (NIST. 2015, 162). 

Syftet med denna studie är att utreda om submodellen Lagrangianska partiklar går att använda till att 

modellera kabelbränder på ett sätt som är mer verklighetstroget än αt2-branden som ofta används idag. 

Det kommer även att utredas vilka in-parametrar som man behöver känna till om kablarna för att göra en 

sådan modellering. 

Kablar kan dras i olika typer av lokaler och fästas upp eller placeras på varierande sätt. Lokal och 

placering påverkar naturligtvis kabelbrandens förutsättningar. En vanligt förekommande installation är 

kablar som är fästa på kabelstegar längs väggen i en horisontell korridor och det är endast detta fall som 

kommer att beröras i denna studie. I denna rapport görs källhänvisning enligt Harvardsystemet där den 

sista siffran inom parentesen anger aktuellt sidnummer i den angivna källan. 
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2 Metod 
För att kunna göra någon typ av kvantitativ jämförelse mellan de olika sätten att modellera kabelbranden 

så krävs ett verkligt kabelbrandsförsök att jämföra mot. För att jämförelsen ska bli relevant är det viktigt 

att detta referensförsök är utfört på ett väldokumenterat sätt. Det är även nödvändigt att man mätt relevant 

data och att tillräcklig information finns om de kablar som använts.  

 

2.1 CHRISTIFIRE 
United States Nuclear Regulatory Commission (U.S.NRC) publicerade 2012 och 2013, del 1 och 2 av 

forskningsstudien Cable Heat Release, Ignition, and Spread in Tray Installations During Fire 

(CHRISTIFIRE) (U.S.NRC. 2012), (U.S.NRC. 2013). Målet med CHRISTIFIRE var att bättre förstå 

brandegenskaperna hos de kablar som vanligtvis hittas i kärnkraftverk. Ett av försöken som gjordes i 

denna studie var ett fullskaleförsök i en horisontell korridor med kabelstegar längs ena väggen. Detta 

försök ansågs väl lämpat för att användas som referens vid modelleringen med Lagrangianska partiklar i 

denna rapport. Denna bedömning baserades på att U.S.NRC i sin rapport tillhandahöll detaljerad 

information om de använda kablarna samt att domänen och försökets förutsättningar var väl definierade 

och lätta att återskapa. 

Ett typiskt amerikanskt kärnkraftverk innehåller ca 600 km kabel som varierar i typ mellan allt från 

starkströmskabel till signalkabel eller mindre instrumentpanelskabel (U.S.NRC. 2012, 1). Detta innebär 

att U.S.NRC:s studie omfattade en viss bredd av olika kabeltyper. 

CHRISTIFIRE i sin helhet var mycket omfattande och bestod av ett antal olika försök i varierande skala, 

från mikrokalorimetriska till fullskaleförsök (U.S.NRC. 2012, xv). De försök i CHRISTIFIRE vars 

resultat använts i denna studie av Lagrangianska partiklar är följande. 

 

2.1.1 Corridor experiments 

En korridor konstruerades som var 7,3 m lång, 2,3 m bred och 2,4 m hög. Ytskiktet i korridoren bestod av 

1,6 cm omålad betong och bakom denna, en 1,6 cm tjock gipsskiva. Båda kortsidorna av korridoren var 

öppna och förhållandet i korridoren ansågs vara välventilerat. En 0,3 m hög taklist konstruerades i varje 

öppning för att behålla en rimlig mängd varma brandgaser i korridoren. Se figur 1. 
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Figur 1: Korridorförsökets uppställning 

Längs ena sidan av korridoren fästes kabelstegar i tre nivåer. Den översta kabelstegen var placerad 0,3 m 

från taket och avståndet mellan de underliggande nivåerna var 0,41 m. På den översta nivån placerades 

två kabelstegar i bredd. Kabelstegarna var 0,45 m breda och 7,2 m långa. Se figur 2. Vilka kabelstegar 

som belastades med kablar, mängden och typen av kablar varierades mellan försöken som benämndes 

HW-0 till HW-10. De kabelstegar som inte belastades med kablar togs bort vid varje försök, ställningen 

som kabelstegarna fästes på var dock alltid densamma. Kabelbelastningen och kabelstegseparationen 

baserades på IEEE Standard 384-2008 (U.S.NRC. 2013, xiv). 

 

Figur 2: Placering av kabelstegar 

Kablarna antändes med en gasbrännare med effekten 40 kW som placerades 40 cm in i korridoren och ca 

20 cm under den lägsta kabelstegen vid varje försök. I vissa av fallen stängdes brännaren av efter en viss 

tid. 

I denna studie har korridorförsök HW-8 använts som referens vid simuleringarna i FDS med 

Lagrangianska partiklar. Vid försök HW-8 placerades kablar på samtliga tre kabelstegar direkt mot 

väggen medan den andra kabelstegen som låg närmast taket togs bort (dvs den övre högra stegen som 

kryssats över i figur 2). I tabell 1 framgår kabeluppställningen vid försöket. Mer information om kabeln 

presenteras i tabell 2 och figur 3. (U.S.NRC. 2013, 10). 
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Tabell 1: Förutsättningar vid korridorförsök HW-8. 

Kabel nr. Kabeltyp Antal kabelstegar Antal kablar per 

kabelstege 

Brännaren avstängd 

810 Termoplastisk 3 20 st Efter 600 s 

 

Tabell 2: Egenskaper hos kabeln benämnd 810 vid försök HW-8. 

Mantelmaterial Isoleringsmaterial Ledare Diameter Manteltjocklek Isoleringstjocklek 

PVC PVC/Nylon 3 15,2 mm 1,73 mm 1,06 mm 

 

Figur 3: Genomskärningsbild på kabel 810. 

2.1.2 Micro-combustion calorimetry (MCC) 

Vid de mikrokalorimetriska försöken, har man använt sig av en pyrolysis combustion flow calorimeter 

(PCFC)(U.S.NRC. 2012, 17). Ett ca 5 mg stort prov av kabelns skal eller isolering upphettades i en 

bestämd takt i en syrefri miljö till dess att provet pyrolyserats. Pyrolysgaserna leddes till en separat 

kammare där de förbrändes och heat release rate (HRR) mättes.  

Från MCC-försöken framkom vid vilken temperatur proverna pyrolyserade. Denna temperatur ansåg man 

vara ungefär densamma som provets antändningstemperatur (U.S.NRC. 2012, 18). I många av försöken 

pyrolyserade kabelprovet i flera steg, i dessa fall valdes den temperatur som genererade den huvudsakliga 

HRR-toppen. Då MCC-försök inte genomfördes på kabel 810 så har försöket med kabel 701 studerats 

eftersom att även denna har en mantel av PVC. Resultatet från MCC-försöket med kabel 701 presenteras i 

figur 4 (U.S.NRC. 2012, 22).  

Antändningstemperatur är dock en egenskap som kan vara komplicerad att mäta exakt. Med 

antändningstemperatur menas den temperatur vid vilken koncentrationen av pyrolysgaserna från kabelns 

mantel blir tillräckligt hög för att antändas av närliggande lågor. Som det framgår i figur 4 sker 

pyrolyseringen av manteln över ett visst spann, med början redan vid 250℃. Exakt när koncentrationen 

blir tillräcklig för antändning är svårt att avgöra och beror även på andra faktorer som exempelvis 

syrekoncentrationen kring manteln.  
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Den högsta toppen i figur 4 uppträder vid ungefär 300-310℃ och det är vid denna temperatur som 

manteln avger sin maximala mängd pyrolysgaser. Rimligtvis bör därför antändningstemperaturen ligga i 

denna punkt eller på vänstra sidan om denna. Med stöd av detta resonemang och U.S.NRC:s ungefärliga 

likställande mellan pyrolystemperaturen och antändningstemperaturen används 300℃ som 

antändningstemperatur vid dessa simuleringar. I FDS fungerar dock antändningstemperaturen som en 

självantändningstemperatur eftersom att ytan antänder vid den angivna temperaturen oavsett om en 

pilotlåga finns eller inte (NIST.2015, 75). Att likställa antändningstemperatur med 

självantändningstemperatur är nödvändigt för att få en realistisk brandspridning i FDS med den 

förenklade modell som använts i denna studie. Detta skulle dock kunna ge felaktig brandspridning i ett 

fall där temperaturer strax ovanför antändningstemperaturen (men under självantändningstemperaturen) 

uppträder långt ifrån närmaste pilotlåga eftersom partiklarna skulle självantända för tidigt. En 

känslighetsanalys av antändningstemperaturen presenteras under kapitel 4.  

 

 

Figur 4: MCC-undersökning med manteln på kabel 701 (U.S.NRC. 2012, 22), den streckade linjen utgör de faktiska mätvärdena 

och den heldragna är en lösning på en dekompositions-ekvation (U.S.NRC. 2012, 18). I denna rapport fokuserar vi endast på 

mätvärdena. Tp är den temperatur vid vilken den högsta effekten uppmättes.  

2.1.3 Bench-scale calorimetry 

En ordinarie konkalorimeter användes i CHRISTIFIRE för att mäta heat release rate per unit area 

(HRRPUA) av de olika kablarna. Detta värde beräknades genom att man tog ett medelvärde på Heat 

release rate (HRR) för den tidsperiod under vilken 80 % av den frigjorda energin producerades och 

dividerade denna med arean på provet. HRR mättes för strålningsnivåerna 25 kW/m2, 50 kW/m2 och 75 

kW/m2 på konkalorimetern men då man i försöket ville finna en HRRPUA från kabeln som var relevant 

för fullskaliga kabelbränder ansågs värdena från 25 kW/m2-försöken irrelevanta eftersom att de flesta 

kablar utvecklade försumbar eller mycket låg HRR vid denna strålningsnivå. I figur 5 framgår HRRPUA 

vid 50 kW/m2 och 75 kW/m2 för kabel 810 som användes i korridorförsök HW-8. Vid 

konkalorimeterförsöken fastställdes även kabelns förbränningsvärme (ΔHc) till 13,4 MJ/kg (U.S.NRC. 

2013, 42). 
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Vid beräkning av medelvärdet på HRR i figur 5 beräknades först den totala frigjorda energin per ytenhet. 

𝑄" = ∫ �̇�"(𝑡)𝑑𝑡
∞

0

 

Därefter definierades tidpunkterna t1 innan vilken 10 % av den totala energin frigjorts och t2 vid vilken 90 

% av den totala energin frigjorts. 

0,1𝑄" = ∫ �̇�"(𝑡)𝑑𝑡
𝑡1

0
 ; 0,1𝑄" = ∫ �̇�"(𝑡)𝑑𝑡

∞

𝑡2
 

Medelvärdet på HRR beräknades slutligen som: 

�̅̇�" =  
∫ �̇�"𝑑𝑡

𝑡2

𝑡1

𝑡2− 𝑡1
 

Tiden för den linjära ramp upp och ned för medelvärdesfunktionen bestämdes till (𝑡2 − 𝑡1) 6⁄ . 

 

Figur 5: Konkalorimetertest av kabel 810, försöken upprepades tre gånger. Den heldragna linjen är uppmätt testdata från 

försöket och den streckade är ett förenklat medelvärde. 

HRR påverkas generellt av förhållandena som bränslet utsätts för. Det är därför problematiskt att 

bestämma en fast HRRPUA för en kabel som i detta fall skall vara en del i en simulering där 

förhållandena kommer att variera. Exempelvis så kommer ett kabelsegment som antänds när branden 

utvecklat sig att motta mer energi från infallande strålning och konvektion än ett segment som antänds i 

brandens inledande skede. Detta innebär att det segment av de två som antänds senare kommer att brinna 

med en högre effekt (HRR) men under en kortare tid än det som antänds i det inledande skedet.  

Vid den infallande strålningen 75 kW/m2 var medelvärdet av de tre försöken en HRRPUA på 148 kW/m2 

för kabel 810. Då denna studie eftersträvar en viss konservatism har 150 kW/m2 använts vid FDS-

simuleringarna  
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(2.1) 

2.2 FDS-modellen 
Under simuleringarna användes FDS version 6.2.5. FDS-domänen konstruerades för att efterlikna 

testkorridoren (figur 1) och för att erbjuda så identiska förutsättningar som möjligt.  

 

2.2.1 Korridoren 

Den korridor som skapades i FDS gavs längden 7,3 m, bredden 2,4 m och höjden 2,4 m (innermått). 

Jämfört med figur 2 framgår att detta innebär att korridoren i FDS blev 6 cm bredare och 4 cm lägre än 

korridoren i försöket men detta var en nödvändig kompromiss mellan cellstorlek och 

verklighetstrogenhet. Utanför korridoren förlängdes domänen med 40 cm för att tillåta FDS att återskapa 

den turbulens som förväntades uppstå kring korridorens öppningar. Syftet med detta var att skapa ett 

realistiskt luftflöde in och ut ur korridoren. Av denna anledning gjordes även alla domängränser utom 

golvet och marken till öppna. 

Då kabelstegarna bestod av obrännbart material och hade en konstruktion där huvuddelen av bottens area 

var öppen så ansågs de ha försumbar inverkan på själva brandförloppet. Då de även bedömdes svåra att 

modellera på ett korrekt sätt i FDS så har kablarna placerats fritt hängande i korridoren. Se figur 6. 

 

Figur 6: FDS-domänen lätt vriden, brännaren representeras av den gula kuben och kablarna av de svarta cylindrarna längs 

väggen. 

För att bestämma mesh-upplösningen användes den karaktäristiska branddiametern. I FDS Users 

Guide rekommenderas att mesh-storleken bör bestämmas så att 4< 
𝐷∗

𝛿𝑥
 <16. I detta fall är 𝛿𝑥 den 

nominella cellstorleken i meshen och D* är den karaktäristiska branddiametern som beräknas enligt 

nedan (NIST. 2015, 37). 

𝐷∗ = (
�̇�

𝜌∞𝑐𝑝𝑇∞√𝑔
)

2/5

 

Karaktäristiska branddiametern för det aktuella fallet: 

 

𝐷∗ = (
40000

1,2 ∙ 1000 ∙ 293 ∙ √9,81
)

2/5

= 0,2655 
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Eftersom att brandeffekten i simuleringarna varierar med tiden och är som minst innan kablarna antänds 

så används effekten på brännaren som �̇� i beräkningen av karaktäristisk branddiameter. Genom att 

använda den lägsta brandeffekten i denna beräkning så fås en lägre karaktäristisk branddiameter. Detta 

resulterar i att den största godkända cellstorleken blir mindre och på så vis minskar risken att cellstorleken 

är för grov i brandens tidiga skede.  

Kontroll för cellstorleken 0,1 m: 

𝐷∗

𝛿𝑥
=

0,2655

0,1
= 2,655 < 4 → gridstorlek 0,1 m är för stor 

Kontroll för cellstorleken 0,05 m: 

𝐷∗

𝛿𝑥
=

0,2655

0,05
= 5,31 > 4 → gridstorlek 0,05 m är tillräckligt fin 

I beräkningsekonomiskt syfte delades domänen upp i två mesher. Mesh 1 som bestod av domängränsen 

Z-max ned till 1 m höjd över golvet med cellstorleken 0,05 m innehöll både brännaren och samtliga 

kabelpartiklar. Mesh 2 som bestod av domängränsen Z-min upp till 1 m höjd över golvet hade 

cellstorleken 0,1 m och bestod av en volym där ingen brand bedömdes ta plats. Se figur 7. 

 

Figur 7: FDS-domänens uppdelning i två mesher med axlarna utmärkta. 

Väggarna och tak i FDS-korridoren gavs ett ytskikt som bestod av 16 mm betong på 16 mm gips likt den 

korridor som användes av U.S.NRC. Se utdrag ur FDS-koden nedan. 

&SURF ID='WALL', COLOR='ANTIQUE WHITE', MATL_ID='CONCRETE', 'GYPSUM', 

THICKNESS=0.016, 0.016, BACKING='VOID' / 

&MATL ID='CONCRETE', CONDUCTIVITY=1.33, SPECIFIC_HEAT=1.0, DENSITY=2254., 

EMISSIVITY=0.7, / 

&MATL ID='GYPSUM', CONDUCTIVITY=0.23, SPECIFIC_HEAT=1.1, DENSITY=800. / 
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Värmekonduktiviteten ges i enheten W/(mˑK), den specifika värmekapaciteten i J/(kgˑK) och densiteten i 

kg/m3. Materialegenskaperna för betong är hämtade från eurocode för betongkonstruktioner (EN 1992-1-

2, Eurocode 2) och för gipsskivorna från Burström (2007, 485). Värmekonduktiviteten är ett medelvärde 

på det spann som gäller för normalviktig betong vid 200℃. Backing=’void’ innebär att FDS beräknar 

värmeflödet genom väggen som om att det alltid vore rumstemperatur på andra sidan väggen. I detta fall 

då simuleringstiden var relativt kort så ansågs detta vara ett korrekt förhållande. 

 

2.2.2 Kablarna 

Kablarna har modellerats med hjälp av submodellen Lagrangianska partiklar. Lagrangianska partiklar 

används generellt för att skapa objekt som är för små för att vara en del av FDS-modellens gridsystem. 

Exempelvis vattendroppar, vegetation eller små inredningsdetaljer modelleras ofta med hjälp av denna 

submodell (NIST. 2015, 149). 

Kablarna i denna simulering har modellerats som statiska cylindriska partiklar med 15,2 mm i diameter 

och 10 cm i längd. Tillsammans utgör 72 sådana partiklar i rad ett kabelsegment med samma längd, 7,2 

m, som de kablar som användes i U.S. NRCs försök. Se figur 8. 

 

Figur 8: Närbild på hur kablarna byggs upp av partiklar i rader, i detta fall har smokeview visualiserat partiklarna som punkter. 

Brännaren utgörs av den gula kuben med röd ovansida. Till vänster om kablarna syns korridorens gråaktiga innervägg. I 

metoden beskrev inte U.S.NRC kablarnas positionering på kabelstegarna i detalj. Den placering som använts i modellen och som 

visas i figuren är en ungefärlig fördelning utifrån en bild från försöket som presenteras i deras rapport (U.S.NRC 2013, 87). 

2.2.2.1 Partiklarna 

Modellen för strålning i FDS6 innebär att om en partikel inte ges en riktning från vilken strålningen till 

partikeln förväntas komma, så kommer FDS beräkna strålningen till partikeln som ett medelvärde av all 

inkommande strålning från de olika riktningarna. Detta ansågs kunna ge ett missvisande resultat i denna 

simulering eftersom att en kabel som t ex. befunnit sig på den understa kabelstegen hade mottagit en stor 

mängd strålning ovanifrån från det varma brandgaslagret och från flammorna på de ovanliggande 

kabelstegarna. Underifrån och från sidorna skulle strålningen dock vara mycket lägre och medelvärdet 

skulle därför bli lågt (NIST 2015, 156). 
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För att kringgå detta problem har varje kabelparti i dessa simuleringar modellerats 8 gånger i samma 

position (med ”Kabelparti” menas härmed ”10 cm kabel som består av 8 kabelsegment och sammanlagt 

motsvarar 10 cm av den verkliga kabel som användes i försöket”). Med hjälp av kommandot 

”ORIENTATION” har varje av de 8 partiklarna programmerats för att mäta infallande strålning från olika 

riktningar. I figur 9 illustreras hur ORIENTATION kan användas för att ”titta” åt olika riktningar. 

 

Figur 9: Exempel från FDS handbok (NIST 2015, 157) på hur olika delar av en cylinder kan mäta infallande strålning från olika 

riktningar. Observera dock att kabelpartiklarna i simuleringarna i denna rapport inte är 4-delade som i bilden, utan istället 8-

delade. 

Varje av de 8 kabelsegmenten som utgjorde en kabel gavs en heat release per unit area (HRRPUA) som 

motsvarade 1/8 av vad motsvarande kabelparti skulle ha haft så att den totala energin som producerades 

av ett kabelparti förblev densamma. Varje av de 8 kabelsegmenten som utgör varje kabel antänds 

individuellt när antändningstemperaturen uppnås.  Denna metod anses även ge en mer realistisk 

brandtillväxt eftersom det i verkligheten är ovanligt att hela kabelns mantelarea antänds samtidigt. Nedan 

följer exempel ur koden på hur en av de 8 partiklarna definierats. 

&PART ID='Cable Segment 3', SURF_ID='THERMOPLASTIC CABLE', QUANTITIES='PARTICLE 

TEMPERATURE','PARTICLE DIAMETER','PARTICLE MASS', STATIC=.TRUE., PROP_ID='cable 

image', ORIENTATION(:,1)=0,0,1,/ 

Från “ORIENTATION(:,1)=0,0,1,” framgår exempelvis att kabelsegment 3 mäter inkommande strålning 

ovanifrån. Den första siffran är X-riktning, den andra är Y-riktning och den tredje är Z-riktning, om 

siffrorna är positiva ”tittar” partikeln ut från origo och om siffrorna är negativa ”tittar” partikeln mot 

origo. I detta fall är X-led längs med korridoren, Y-led är korridorens bredd och Z-led är vertikalt. 

För strålningsriktningen på samtliga kabelsegment, se fullständig FDS-kod i bilaga A. PROP_ID 

definierar för smokeview hur partiklarna ska visualiseras med detaljer som form, längd, diameter, riktning 

och färg. 
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&PROP ID='cable image', SMOKEVIEW_ID='TUBE', 

SMOKEVIEW_PARAMETERS(1:6)='R=0','G=0','B=0','L=0.1','D=0.0152','DIRX=1' / 

Som visas i koden ovan så har kabelpartiklarna visualiserats som ett rör med färgen svart, längden 0,1 m, 

diametern 0,01521 m och riktning i x-led.   

 

2.2.2.2 Brandeffekt 

Brandeffekten per ytenhet (HRRPUA) bestämdes med hjälp av konkalorimeterförsöket med kabel 810 

som redovisas i underavsnitt 2.1.3. Effekten bestämdes till 150 kW/m2 där arean i FDS-modellen utgörs 

av mantelarean på kabeln. Då varje kabelparti delades upp i 8 segment enligt underavsnitt 2.2.2.1 så gavs 

varje av dessa segment en HRRPUA =
150

8
= 18,75 𝑘𝑊/𝑚2. 

 

2.2.2.3 Brinntid 

Brinntiden för varje kabelparti reglerades med hjälp av RAMP_Q och den beräknades för hand. Både 

manteln och isoleringen bestod av PVC-plast och kabelpartiets brandbelastning bedömdes bestå av 

brandbelastningen från dessa.  

Brinntiden för varje kabelpartikel är ett resultat av partikelns brandbelastning, residue factor och 

brandeffekt. Brandeffekten framgår i underavsnitt 2.2.2.2 och brandbelastningen är relativt lätt att 

beräkna i detta fall. Med residue factor menas den andel av kabelpartiets brännbara massa som av någon 

anledning inte brinner upp. Exempelvis smält PVC från manteln som droppar ner på golvet och där inte 

antänds. För att få en bild av vilken residue factor som är rimlig för den här typen av termoplastisk kabel 

så beaktas resultatet från de försök där denna mätts.  

Vid CHRISTIFIRE del 1 användes inte kabel 810, däremot en kabel med liknande egenskaper som 

benämndes 701 (U.S.NRC. 2012, 13). Med denna kabel gjordes fyra så kallade radiant panel experiments 

där en kabelstege med olika fyllningsgrad utsattes för ca 30 kW/m2 infallande strålning (U.S.NRC. 2012, 

63). Vid dessa försök uppmättes residue factor till 0 %, 0 %, 9 % och 18 %. Här har dock U.S.NRC inte 

räknat med smält och droppad plastmassa som residue vilket innebär att den verkliga mängden oförbränd 

massa rimligtvis är högre. Detta antagande stärks av att man i kommentarerna påpekar att avsevärd 

droppning skett (U.S.NRC. 2012, 86). 

Vid konkalorimeterförsöket som genomfördes med kabel 810 i CHRISTIFIRE del 2 uppmättes en residue 

factor på 25 %. Motsvarande försök med övriga termoplastiska kablar i CHRISTIFIRE del 2 gav 5 %, 5 

%, 17 %, 18 %, 18 %, 24 % och 26 % residue (U.S.NRC. 2013, 42). 

Sammanfattningsvis framgår ett mönster av att residue factor hos termoplastiska kablar generellt ligger 

inom spannet 0 – 25 %. Då förutsättningarna och kablarna vid de olika försöken varierat så är det svårt att 

avgöra exakt vilket värde inom detta spann som är lämpligt vid beräkningen av brinntid. Av denna 

anledning används tills vidare en residue factor på 12,5 % och en känslighetsanalys av denna parameter 

genomförs under kapitel 4. 

 

 

                                                           
1 Vid simuleringarna som skapade figurerna i denna rapport användes Smokeview-diametern 0,01 m för 
visualisering. Detta värde påverkar inte beräkningarna, men det hade ändå varit mer korrekt att använda 
0,0152 m, för visualiseringens skull. 
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Förbränningsvärmen (ΔHc) för kabel 810 erhölls från konkaloriförsöket som redovisas i underavsnitt 

2.1.3. 

Från tabell 3 fås att kabelns vikt är 0,43 kg/m samt att viktandelen för manteln är 0,23 och isoleringen är 

0,12. 

Brännbar massa per meter kabel: 0,43 ∙ (0,23 + 0,12) = 0,1505 𝑘𝑔/𝑚 

Med restfaktorn 12,5 % innebär det att 87,5 % av kabelns brännbara massa förbränns. 

Förbränd massa per meter kabel: 0,1505 ∙ 0,875 = 0,1317 𝑘𝑔/𝑚 

Den energi som frigörs per kg förbränd PVC. 

ΔHc = 13400 kJ/kg (se underavsnitt 2.1.3). 

Frigjord energi per meter förbränd kabel: 13400 ∙ 0,1317 = 1764,78 𝑘𝐽/𝑚 

Per kabelparti på 0,1 m: 176,49 kJ 

Mantelarea per kabelparti: 2𝜋 ∙ 𝑟 ∙ ℎ = 2𝜋 ∙ 0,0076 ∙ 0,1 = 0,004725 𝑚2 

HRRPUA(�̇�") = 150 kW/m2 (se underavsnitt 2.1.3) 

Brandeffekt per kabelparti: 𝐴 ∙ �̇�" = 0,004725 ∙ 150 = 0,71625 𝑘𝑊 

Brinntid för varje separat kabelparti: 
176,49 𝑘𝐽

0,71625 𝑘𝐽/𝑠
= 246,4 ≈ 246 𝑠 

Då brinntiden anges för varje partikel borde egentligen täljare och nämnare i ekvationen ovan divideras 

med 8, men då det inte har någon effekt på resultatet har det ignorerats. 

En uppskattning av tiden till full effektutveckling har gjorts med hjälp av resultatet från 

konkalorimeterförsöken, se figur 5. Tidskalan i de grafer som presenterades av U.S.NRC är mycket grov 

och ett exakt värde har därför varit svårt att utläsa men med hjälp av linjal uppskattades tiden från 

antändning till 150 kW vara ungefär 10 s. Samma lutning användes vid brandeffektens nedgång. 

Observera att vid denna bedömning har den heldragna linjen i figuren använts, den som representerar det i 

konkalorimetern uppmätta värdena. Bestämmandet av en konstant effekttillväxt kompliceras av att den 

beror av många parametrar som ändras under brandförloppet, exempelvis infallande strålning och 

närliggande gastemperatur. Se utdrag ur FDS-koden nedan. 

&RAMP ID='fire_ramp', T= 0.0, F=0.0 / 

&RAMP ID='fire_ramp', T= 10.0, F=1.0 / 

&RAMP ID='fire_ramp', T=246.0, F=1.0 / 

&RAMP ID='fire_ramp', T=256.0, F=0.0 / 

 

Då varje kabelparti består av 8 partiklar som både har en individuell antändning och brinntid så bedöms 

den faktiska upp- och nedgången av den totala brandeffekten bli något flackare än vad som ovan ges sken 

av. Detta beror på tidsskillnaden mellan att den första och sista av de 8 partiklarna antänds alternativt 

slocknar. 
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2.2.2.4 Kabelpartiernas konstruktion 

Som framgår av genomskärningsbilden av kabel 810 i figur 3 så är kabelns uppbyggnad relativt komplex 

och detta gör den till en utmaning att modellera på ett korrekt sätt i FDS. Ingående data om kabelns 

sammansättning fanns dock tillgänglig och finns sammanfattad i tabell 2 och 3 (U.S.NRC. 2013, 10). 

Denna information användes för att modellera kabeln på tre olika sätt för att undersöka vilken design som 

gav ett brandförlopp som var mest likt korridorförsök HW-8.  

Tabell 3: Kabelns beståndsdelar i viktandelar 

Vikt per meter [kg/m] Viktandel koppar Viktandel mantel Viktandel 

isolering 

Viktandel 

utfyllnad 

0,43 0,63 0,23 0,12 0,01 

 

Alla kabelpartiklarna simulerades som cylindriska Lagrangianska partiklar med längden 0,1 m. Vid 

definitionen av denna typ av partikel så ges dess olika lager egenskaper såsom tjocklek och material, med 

start vid ytan. FDS skapar partikeln med en radie som är summan av dessa ”lager”. Om man vill 

modellera en ihålig partikel anges en inre radie (NIST. 2015, 155). 

2.2.2.4.1 Kabelmodell 1 

Kabelmodell 1 bestod av kabelns samtliga beståndsdelar utom utfyllnaden. I modellen förenklades 

kabelns uppbyggnad till att endast bestå av en ledare istället för 3. Med hjälp av viktandelen av varje 

beståndsdel, tjockleken på manteln och information om densiteten för de olika materialen så beräknades 

hur stor tvärsnittsarea som skulle utgöras av respektive material. Kabelns totala radie, 7,6 mm, fördelades 

efter beräkningarna enligt figur 10. Avsikten med denna kabelmodell var att återskapa förutsättningarna i 

den ordinarie kabeln så bra som möjligt. 

 

 

 

 

 

 

Kablarnas egenskaper definierades med kommandot ”SURF ID” som sedan gavs kabelpartiklarna när de 

definierades med kommandot PART ID. Nedan visas ett utdrag ur koden där kabelmodell 1 användes. 

&SURF ID='THERMOPLASTIC CABLE' 

THICKNESS=0.00173,0.00119,0.00156,0.00312 

LENGTH=0.1 

MATL_ID='PVC','AIR','PVC','COPPER', 

GEOMETRY='CYLINDRICAL', COLOR = 'BLACK' 

HRRPUA = 18.75, 

IGNITION_TEMPERATURE = 300. 

RAMP_Q = 'fire_ramp' /  

Mantel (PVC) 1,73 mm 

 Otäthet (luft) 1,19 mm 

Isolering (PVC) 1,56 mm 

Ledare (Koppar) 3,12 mm 

Figur 10: Genomskärningsbild på kabelmodell 1. 
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2.2.2.4.2 Kabelmodell 2 

I kabelmodell 2 har kabeln modellerats som en ihålig slang utan kopparledare. Kabelns mantel har 

utgjorts av ett lager PVC vars tjocklek motsvarade den totala tvärsnittsarean av kabel 810s mantel och 

isolering. Dessa tvärsnittsareor beräknades med hjälp av vetskapen om de olika delarnas viktandelar, 

beståndsdelarnas densitet och kabelns totala vikt per meter. En genomskärningsbild på kabelmodell 2 

redovisas i figur 11. Avsikten med denna kabelmodell var att skapa en kabel där all tillförd energi 

resulterade i uppvärmning av kabelns brännbara massa utan att någon energi leddes vidare in i 

kopparledaren. 

 

 

 

 

 

Kabelpartiklarnas egenskaper definierades genom kommandot SURF ID som sedan gavs partiklarna i 

PART ID. Utdrag med relevant kod för kabelmodell 2 redovisas nedan. 

&SURF ID='THERMOPLASTIC CABLE' 

THICKNESS=0.00288, 

INNER_RADIUS=0.00472 

LENGTH=0.1 

MATL_ID='PVC', 

GEOMETRY='CYLINDRICAL', COLOR = 'BLACK' 

HRRPUA = 18.75, 

IGNITION_TEMPERATURE = 300. 

RAMP_Q = 'fire_ramp' / 

 

2.2.2.4.3 Kabelmodell 3 

Det tredje sättet att modellera kabeln innebar att allt innanför kabelns mantel ignorerades. Manteln bestod 

av PVC och gavs tjockleken 1,73 mm, samma tjocklek som kabel 810 i korridorförsöket hade (U.S.NRC. 

2013, 10). En genomskärningsbild av kabelmodell 3 redovisas i figur 12. Avsikten med kabelmodell 3 var 

att skapa en modell där all tillförd energi ledde till uppvärmning av manteln och all värmeledning vidare 

in i kabeln från manteln försummades.  

 

 

 

 

 

Mantel (PVC) 2,88 mm 

 Luft 4,72 mm 

Figur 11: Genomskärningsbild på kabelmodell 8. 

Mantel (PVC) 1,73 mm 

 Luft 5,87 mm 

Figur 12: Genomskärningsbild av kabelmodell 3. 
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Egenskaperna hos kabelpartiklarna definierades med kommandot SURF ID, dessa yt-egenskaper gavs 

sedan till varje partikel då dessa definierades under kommandot PART ID. Nedan följer ett utdrag ur 

denna kod för kabelmodell 3. 

&SURF ID='THERMOPLASTIC CABLE' 

THICKNESS=0.00173, 

INNER_RADIUS=0.00587 

LENGTH=0.1 

MATL_ID='PVC, 

GEOMETRY='CYLINDRICAL', COLOR = 'BLACK' 

HRRPUA = 18.75, 

IGNITION_TEMPERATURE = 300. 

RAMP_Q = 'fire_ramp' / 

 

2.2.3 Brännaren 

För att flamman från brännaren ska uppträda realistiskt gällande temperaturer och turbulens så är det 

viktigt att brandkällans yta är anpassad till effekten. För att uppnå detta beräknas den dimensionslösa 

effektutvecklingen som bör ligga mellan 0,3 och 2,5 (Cox & Sumar, 2002). Formeln för beräkning av den 

dimensionslösa effektutvecklingen visas nedan. 

𝑄∗̇ =
�̇�

𝜌∞𝑐𝑝𝑇∞√𝑔𝐷𝐷2
 

D är i detta fall diametern på ett cirkulärt bränsle, då FDS-domänen består av kubiska celler så beräknas 

en ekvivalent diameter för den önskade bränslearean 0,2 m ∙ 0,2 m = 0,04 m2. 

√
4𝐴

𝜋
= 𝐷 = 0,226 𝑚 

Den dimensionslösa effektutvecklingen fås då enligt nedan. 

𝑄∗̇ =
40000

1,2 ∙ 1000 ∙ 293 ∙ √9,81 ∙ 0,226 ∙ 0,2262
= 1,5 

Då den dimensionslösa effektutvecklingen 1,5 för en bränslearea av 0,04 m2 befinner sig inom det 

godkända intervallet 0,3 < 𝑄∗̇ < 2,5 modellerades brännaren som en kub med höjden 0,05 m och arean 

0,04 m2 på ovansidan. Denna ovansida gjordes till en VENT med effekten 1000 kW/m2, vilket resulterade 

i den önskade totala effekten 40 kW, densamma som användes på brännaren i korridorförsöken i 

CHRISTIFIRE. Vid försök HW-8 stängdes brännaren av efter 600 s, för att uppnå detta även i FDS-

simuleringen användes funktionen RAMP_Q. Se utdrag ur FDS-koden nedan. 
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&OBST XB= 6.7,6.9, 0.1,0.3, 1.05,1.1, / 

&SURF ID='FIRE', HRRPUA=1000, COLOR='ORANGE', RAMP_Q='burner_ramp' /  

&VENT XB=6.7,6.9, 0.1,0.3, 1.1,1.1, SURF_ID='FIRE', COLOR='RED' / 

&RAMP ID='burner_ramp', T= 0.0, F=1.0 / 

&RAMP ID='burner_ramp', T=600.0, F=1.0 / 

&RAMP ID='burner_ramp', T=601.0, F=0.0 / 

 

2.3 αt2-bränderna 
αt2-bränderna är en förutbestämd funktion där tillväxthastigheten α multipliceras med tiden [s] i 

kvadrat. I BRRAD3 rekommenderas αt2-bränderna och olika värden på α tabelleras utifrån vilken 

verksamhet som branden uppstår inom (Boverket. 2013, 9). I samma tabell presenteras även en 

maximal brandeffekt, efter vilken HRR blir konstant. De värden på α som presenteras är 0,012 kW/s2 

för kontor och skolor samt 0,047 kW/s2 för bostäder, vårdlokaler, samlingslokaler och hotell. Som 

maximal brandeffekt anges för samlingslokaler 10 MW och för övriga verksamheter 5 MW. Då en 

betongkorridor med kabelstegar kan finnas i flera av dessa lokaler kommer resultatet från FDS-

simuleringen att jämföras mot HRR-kurvor med båda tillväxthastigheterna med den maximala 

brandeffekten 5 MW. En jämförelse mellan simuleringar, experiment och αt2-bränderna ges i avsnitt 

3.6. 
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3 Resultat och diskussion 
 

3.1 Kabelmodellerna 
Fullständiga simuleringar av korridorförsök HW-8 från CHRISTIFIRE del 2 genomfördes med 

kabelmodell 1-3 för att utreda vilken av dessa som bäst återspeglade brandegenskaperna hos kabel 810 

som användes vid försöket. Vid värderingen av dessa modeller lades fokus på simuleringarnas HRR 

eftersom att det är den parameter som har störst inverkan på bränders konsekvenser. I syfte att ge en bild 

över simuleringarnas noggrannhet jämförs resultatet från dessa med HRR-kurvan från CHRISTIFIRE-

försök HW-8 

3.1.1 Kabelmodell 1 

 

 

Figur 13: Simulering av korridorförsök HW-8 med kabelmodell 1 och HRRPUA 18,75 kW/m2. Brinntiden motsvarade 12,5 % 

residue. 

Den maximala brandeffekten erhölls efter 277 s till 252 kW, detta är mindre än en tredjedel av den 

maximala effekt som uppmättes vid försöket. När kabelpartiklarna ovanför brännaren brunnit ut efter 

ungefär 400 s dör bränderna på de två lägre kabelstegarna. På den övre kabelstegen sker en långsam 

brandspridning men när brännaren stängs av efter 600 s avtar effekten snabbt. Branden har slocknat helt 

efter ca 800 s. Se figur 13. 

Kabelmodell 1 var den mest komplexa modellen och den som mest noggrant representerade den verkliga 

kabeln med alla dess beståndsdelar. En hög värmeledning från kabelns yta in till dess övriga lager bedöms 

resultera i att partiklarnas yta hettas upp för långsamt och därför inte antänder på ett sätt som återspeglar 

kablarna i referensförsöket HW-8. En av orsakerna till detta kan vara att kontakten mellan kabelns olika 

lager inte är ideal i verkligheten och därför blir värmeledningen i simuleringen mer effektiv än den vid det 

verkliga försöket. 
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I ett verkligt scenario hämmas brandspridningen en aning av att värme leds via kopparledaren bort från 

brandfronten (Leung, C.H. et al. 1999, 165). FDS beräknar dock endast värmeledning 1-dimensionellt 

vilket resulterar i att denna effekt uteblir i simuleringarna (NIST. 2015, 72). Denna värmeledning längs 

kopparledarna antas dock inte ha spelat någon större roll i dessa försök. 

3.1.2 Kabelmodell 2 

 

 

Figur 14: Simulering av korridorförsök HW-8 med kabelmodell 2 och HRRPUA 18,75 kW/m2. Brinntiden motsvarade 12,5 % 

residue. 

När brännaren stängdes av efter 600 s fortsatte branden i huvudsak i den övre kabelstegen och till viss del 

i den mellersta. Branden i båda kabelstegarna vandrade sakta mot korridorens bortre öppning och nådde 

denna ungefär samtidigt som simuleringen avslutades. I figur 14 framgår det att den maximala effekten 

uppmättes till 368 kW efter 343 s. Detta är mindre än hälften av den maximala HRR som mättes vid 

brandförsöket i CHRISTIFIRE del 2. I denna modell designades partiklarna med en mantel vars tjocklek 

var 2,88 mm. Detta motsvarade den totala mängden PVC i kabelns tvärsnitt från både manteln och 

isoleringen.  

Den låga HRR som denna simulering genererade antas bero på att det krävdes för stor mängd energi till 

att värma upp den tjocka mantelns yta till sin antändningstemperatur. I den verkliga kabeln är kontakten 

mellan manteln och isoleringen inte ideal och därför leds mindre värme in i kabeln och ytan hettas upp 

snabbare.  
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3.1.3 Kabelmodell 3 

 

 

Figur 15: Simulering av korridorförsök HW-8 med kabelmodell 3 och HRRPUA 18,75 kW/m2. Brinntiden motsvarade 12,5 % 

residue. 

Den maximala brandeffekten uppnås efter 572 s till 1915 kW, detta är mer än dubbelt så högt som den 

maximala effekt som uppmättes vid referensförsöket. I figur 15 framgår det även att HRR-kurvans topp 

inträffar ca 200-300 s för tidigt. Branden tar sig snabbt och sprider sig längs korridoren på samtliga tre 

kabelstegar, efter ungefär 600 s har branden på samtliga tre kabelstegar nått korridorens bortre ände. Efter 

detta avtar brandeffekten relativt snabbt och branden har slocknat efter ca 1000 s.  

Kabelmodell 3 består endast av kabelns mantel, innanför denna är kabeln ihålig. Detta innebär att 

värmeledningen från manteln in i kabeln blir försumbar och manteln hettas upp snabbare som ett resultat 

av detta. En av anledningarna till att denna simulering fick en HRR som var så mycket större än den i 

referensförsöket antas bero på att branden spred sig längs samtliga kabelstegar medan det i NRC:s försök 

inte skedde någon brandspridning längs den undre kabelstegen (U.S.NRC. 2013, 69). Detta kan även vara 

en viss förklaring till varför förloppet i simuleringen blev så snabbt, då den ökade värmetillförseln i 

korridoren från den tredje kabelstegen ökade temperaturerna och därmed uppvärmningen av nya 

kabelpartiklar.  

Vid det verkliga försöket är det även rimligt att anta att en viss mängd värme leddes från kabelmanteln 

vidare in i kabeln, detta gör att denna modell blir mer lättantändlig än kabel 810 som modellen försöker 

efterlikna. Sannolikt kan det vara en av anledningarna varför det sker brandspridning i den undre 

kabelstegen i simuleringen. Trots dessa brister är detta den modell som bäst återspeglat det verkliga 

försöket och därför är det denna som nyttjas vid den fortsatta analysen av övriga parametrar. 
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3.2 Känslighetsanalys med avseende på brandeffekten 
Som det diskuterades i underavsnitt 3.1.3 så är det svårt att bestämma en konstant HRRPUA för 

kabelpartiklarna då den beror av förutsättningar som exempelvis omgivande gastemperatur samt 

infallande strålning och dessa parametrar varierar under brandförloppet.  

Effekten 150 kW/m2 som användes i simuleringarna under avsnitt 3.1 togs från konkalorimeterförsöket 

som gjordes på kabel 810 med infallande strålning 75 kW/m2 och som presenteras i underavsnitt 3.1.3. 

Som tidigare nämnts i underavsnitt 3.1.3 så påverkas HRR av den infallande strålningsnivån. Detta 

innebär att ett kabelavsnitt som mottar en strålning högre än 75 kW/m2 kommer att ha en högre HRR än 

de 150 kW/m2 som uppmättes vid konkalorimeterförsöket. Det omvända gäller naturligtvis även för ett 

avsnitt som mottar en lägre strålningsnivå.  

Detta riskerar att få konsekvenser på resultatet på så vis att i brandens inledande skede när den infallande 

strålningen och gastemperaturerna är låga så är den angivna HRRPUA för hög och branden i 

simuleringen utvecklas för snabbt. När branden sedan utvecklats skulle strålningsnivån kunna överstiga 

75 kW/m2. Om detta händer sker istället det omvända och branden i simuleringen riskerar att avge för låg 

effekt. Den infallande strålningen 75 kW/m2 är dock relativt hög så det anses inte troligt att detta fenomen 

kommer få en stor inverkan på brandförloppet, om det inträffar över huvud taget.  

En annan osäkerhet kring värdet på HRRPUA från kolkalorimeterförsöket är att den uppmätta effekten 

har dividerats med luckans area på ”provhållaren” som var 88,4 cm2 (U.S.NRC. 2013, 13). Den faktiska 

area kabel som förbränts bör dock rimligtvis vara större än luckans area eftersom att den består av 

cylindrar som placerats sida vid sida. Se figur 16. 

 

 

Figur 16: Provhållaren vid konkalorimeterförsöket, dock framgår ej från rapporten vilken kabel det är på bilden. 
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En större area med samma uppmätta effekt resulterar i en lägre HRRPUA. Exakt hur stor yta av kablarna 

som exponerats och förbränts beror till viss del på hur tätt kablarna placerats men en approximation kan 

vara halva mantelarean. Då provhållarens lucka hade bredden 9,4 cm och kabel 810 diametern 1,52 cm 

antogs provet bestått av sex kablar i bredd.  

9,4 𝑐𝑚

1,52 𝑐𝑚
= 6,18 ≈ 6 𝑘𝑎𝑏𝑙𝑎𝑟 

Den summerade halva mantelarean av dessa kablar beräknades 

𝐴 = 6 ∙ (2𝜋𝑟 ∙ ℎ) ∙
1

2
 = 6 ∙ (𝜋 ∙ 7,6 ∙ 94) = 13466 𝑚𝑚2 = 134,7 𝑐𝑚2 

 HRRPUA beräknades om för denna area enligt nedan. 

150 [
kW

𝑚2 ] ∙  (
88,4 ∙ 10−4[𝑚2]

134,7 ∙ 10−4[𝑚2]
)  =  98,44 [

kW

𝑚2 ] 

Detta resulterade i en HRRPUA på 12,3 kW/m2 för varje kabelsegment i FDS-simuleringen. I figur 17 

presenteras resultatet från den simulering som gjordes med denna HRRPUA. 

 

Figur 17: Simulering av korridorförsök HW-8 med kabelmodell 3 och HRRPUA 12,3 kW/m2, brinntiden motsvarade 12,5 % 

residue. 

Av brandeffektkurvan i figur 17 framgår det att 12,3 kW/m2 är för låg HRRPUA för att ge den typ av 

brandtillväxt som uppmättes vid fullskaleförsöket. Orsaken till detta är svår att fastställa, vid 

konkalorimeterförsöket kan kablarna ha varit så tätt sammanpressade att den exponerade arean varit 

avsevärt lägre än den som ovan approximerats. Sannolikt återfinns kabelns faktiska HRRPUA någonstans 

i spannet 12,3 – 18,75 kW/m2. Detta gör dock 18,75 till den HRRPUA som är lämpligast att använda 

eftersom att den utgör den övre gränsen på spannet och denna studie eftersträvar ett något konservativt 

resultat vid simuleringarna, dvs. att den simulerade brandkurvan är något högre än den från 

referensförsöket och därmed ger en viss säkerhetsmarginal.  
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3.3 Känslighetsanalys med avseende på brinntid 
Som det diskuterats i underavsnitt 3.2.2.3 så är brinntiden för varje kabelpartikel ett resultat av partikelns 

brandbelastning, residue factor och brandeffekt. Av dessa är det främst residue factor som är okänd men 

för denna typ av kabel bedöms den ligga inom spannet 0 % - 25 %, se underavsnitt 3.2.2.3. För att 

undersöka brinntidens effekt på brandförloppet har simuleringen som gjordes med kabelmodell 3 i figur 

15 upprepats med brinntider som motsvarar 0 % och 25 % residue factor. Beräkningsgången för 

brinntiderna följer den som redovisats i underavsnitt 3.2.2.3. Residue factor 25 % motsvarar brinntiden 

211 s och 0 % ger 290 s. 

 

Figur 18: Simulering av korridorförsök HW-8 med tre olika brinntider, kabelmodell 3 och HRRPUA 18,75 kW/m2. 

I figur 18 presenteras en jämförelse av vilken effekt på HRR-kurvan som fås av olika brinntider på 

kabelpartiklarna. Simuleringen är i övrigt densamma som presenterats i figur 15 och den representeras av 

den blå linjen i figuren ovan. 

HRR-kurvornas form och positionering längs tidsskalan är relativt lika, en höjning av brinntiden leder till 

att HRR-toppen börjar tidigare och pågår längre samt att höjden på toppen ökar. En förlängning av 

brinntiden som motsvarar en minskning av residue factor med 12,5 procentenheter verkar ge en ökning av 

den maximala brandeffekten med ungefär 300 kW. Att brinntiden har stor effekt på brandens 

effektutveckling var väntat då den helt enkelt bestämmer hur länge den definierade HRRPUA på varje 

kabelpartikel skall avges. Den av kurvorna ovan som bäst överensstämmer med korridorförsöket är den 

med brinntiden 211 s som motsvarar 25 % residue factor och vars maximala HRR är ungefär den dubbla 

av vad som uppmättes vid U.S.NRC:s försök.  I de fortsatta simuleringarna används därför denna 

brinntid. 

Det är olyckligt att U.S.NRC inte mätte residue factor noggrannare under den typen av förutsättningar 

som korridorbranden erbjuder då detta hade gjort det lättare att bestämma ett värde på brinntiden. Det av 

deras småskaliga försök som undertecknad anser bäst hade lämpats till detta var de så kallade ”Radiant 

panel experiments”. Här mätte man residue factor men bortsåg från den kabelmassa som smält och 

droppat ned, vilket gör denna data mindre värdefull vid bestämmande av brinntiden (U.S.NRC. 2012, 86). 
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3.4 Känslighetsanalys med avseende på antändningstemperaturen 
Med antändningstemperatur menas i denna studie den temperatur vid vilken koncentrationen av 

pyrolysgaserna från kabelns mantel blir tillräckligt hög för att antändas av närliggande lågor. Som det 

framgår av figur 4 i underavsnitt 2.1.2 så sker pyrolysen över ett visst temperaturspann och det är svårt att 

avgöra exakt vid vilken temperatur som koncentrationen av pyrolysgaserna blir tillräcklig för antändning. 

Omgivningens förutsättningar, exempelvis syrekoncentrationen, runt kabeln har även inverkan på om 

antändning sker eller inte.  

Av denna anledning har simuleringen upprepats med två andra antändningstemperaturer för att utreda 

vilken effekt det har på resultatet. Temperaturen 310℃ valdes för att det är ungefär här som figur 4 har 

sin absoluta HRR-topp. Det är inte rimligt att använda en antändningstemperatur ovanför denna eftersom 

att om pyrolysgaserna inte har antänts när de producerats i sin högsta koncentration, eller på vägen upp 

till denna, kommer de sannolikt aldrig antändas. 280℃ valdes eftersom att detta är strax innan HRR-

toppen.  

 

Figur 19: Simuleringar av korridorförsök HW-8 med tre olika antändningstemperaturer samt övriga parametrar; HRR 18,75 

kW/m2, brinntid 211 s och kabelmodell 3. 

Med antändningstemperaturen 280℃ uppnås den maximala effekten 1,9 MW efter endast 513 s, därefter 

avtar effekten snabbt och branden har brunnit ut redan efter ca 800 s. Detta brandförlopp är mycket 

snabbare än det i CHRISTIFIRE och resultatet skiljer sig mer från referensförsöket än den tidigare 

simuleringen med antändningstemperaturen 300℃. Simuleringen med antändningstemperaturen 310℃ 

når sin maximala HRR 1,2 MW efter 658 s och branden varar marginellt längre än simuleringen med 

300℃, ca 1000 s. Vid referensförsöket uppmättes den maximala brandeffekten till ca 800 kW efter 

ungefär 800 s och den branden pågick i 1500 s (även om effekten var mycket låg efter 1200 s) (U.S.NRC. 

2013, 86).  

Även om brandförloppet för simuleringen med antändningstemperaturen 310℃ är något snabbare än det i 

referensförsöket så är det avsevärt mycket närmare referensförsöket än de andra två simuleringarna i figur 

19. En av anledningarna till detta bedöms vara att brandspridning i huvudsak bara sker på de två översta 

kabelstegarna i denna simulering, vilket även var fallet vid referensförsöket. Antändningstemperaturen 

310℃ används därmed fortsättningsvis. 
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Som det framgår i figur 19 så varierar arean under de olika kurvorna, vilket innebär att den totala 

frigjorda energin varierar med antändningstemperaturen. Detta förklaras av att antalet kabelpartiklar som 

förbränts är olika i de olika simuleringarna.  

3.5 Känslighetsanalys med avseende på cellstorlek 
Vid denna typ av simulering där branden sprider sig fritt med hänsyn till fastställd antändningstemperatur 

och HRRPUA så har cellstorleken en stor betydelse. Detta eftersom att gastemperaturen i brandplymen 

har stor påverkan på yttemperaturen hos bränslet som skall antändas. Om för stora celler används blir 

plymens temperatur mer likt ett medelvärde av de olika temperaturer som uppträder i en verklig 

brandplym av motsvarande effekt. Detta leder till att de höga temperaturerna i plymens kärna blir orimligt 

låga, se figur 20 där samma scenario simulerats med olika cellstorlek.  

 

Figur 20: Jämförelse av flam- och plymtemperaturerna vid cellstorlekarna 5 cm (t.v.) och 10 cm (t.h.). Båda bilderna visar 

gastemperaturen i ett plan som skär brännarens mitt. Bilderna är tagna 25 sekunder in i respektive simulering. 

Som det framgår av figur 20 så är temperaturen i flamman vid simuleringen med 10 cm cellstorlek ca 

350℃ medan motsvarande temperatur för 5 cm cellstorlek är ca 850℃.  
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För att få en bild av vilka temperaturer som är rimliga i flamman så beräknades temperaturen på 20 cm 

höjd ovanför brännaren (vid den lägsta kabelstegen) med hjälp av The McCaffrey plume equation 

(Karlsson och Quintiere. 2000, 67). 

∆𝑇0 = (
𝜅

0,9 ∙ √2𝑔
)

2

∙ (
𝑧

�̇�2/5
)

2𝜂−1

∙ 𝑇∞ 

McCaffrey delar upp brandplymen i tre delar; Continous, Intermittent och Plume med hjälp av ett 

förhållande mellan den undersökta höjden och brandeffekten: 

 𝑧
�̇�2/5⁄ = 0,2

402/5⁄ = 0,0457  

Denna faktor innebär att mätpunkten ligger inom continous-området vilket ger följande värden på 

konstanterna i plym-ekvationen; 𝜅 = 6,8 [𝑚1/2

𝑠⁄ ]och 𝜂 = 1
2⁄ [−]. 

Insättning av värden i McCaffreys plymekvation ger: 

∆𝑇0 = (
6,8

0,9 ∙ √2 ∙ 9,81
)

2

∙ (
0,2

40
2
5

)

2∙(
1
2

)−1

∙ 293 = 852,5℃ 

Då ∆𝑇0är skillnaden mellan rumstemperaturen och flamtemperaturen så blir temperaturen i flamman på 

20 cm höjd 872,5℃ om rumstemperaturen antas vara 20℃. När denna jämförs med flamtemperaturerna i 

figur 20 så framgår det att simuleringen med 5 cm cellstorlek ger en verklighetstrogen temperatur. Med 

cellstorleken 10 cm blir dock temperaturerna orimligt låga och detta resulterar i att brandspridningen 

mellan kabelpartiklarna hämmas.  

Ett försök till att simulera samma scenario men med cellstorleken 2,5 cm gjordes även, efter två veckors 

tid kraschade simuleringen som vid detta läge hade simulerat ungefär 80 s av brandförloppet. Då denna 

typ av simuleringar inte ger precisa resultat vid omstarter, vilket diskuteras i avsnitt 3.6, gjordes ingen 

sådan omstart. En temperaturjämförelse mellan denna simulering och de med 5 cm eller 10cm celler 

gjordes i en punkt 20 cm ovanför brännaren och presenteras i figur 21.  

 

Figur 21: Gastemperaturen i en mätpunkt 20 cm ovanför brännaren vid simulering med cellstorlek 2,5 cm, 5 cm och 10 cm. 
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På grund av turbulens i flamman så uppträder viss fluktuation i gastemperaturen vilket framgår av figur 

21. Finare cellstorlek leder till ökad turbulens som i sin tur resulterar i en större fluktuation vilket tydligt 

framgår ur figuren. Temperaturskillnaden i flamman är till en början stor mellan de olika simuleringarna 

men efter ca 40 sekunder har differensen mellan 2,5 cm och 5 cm minskat avsevärt. Efter 90 s håller sig 

temperaturen för 5 cm-simuleringen kring 700℃ vilket är ungefär den temperatur som 2,5 cm-

simuleringen pendlat kring. Simuleringen med 10 cm cellstorlek uppvisar återigen orimligt låga 

flamtemperaturer kring 300℃. Även om skillnaderna i flamtemperatur är stora mellan 2,5 cm och 5 cm 

under de första 20-30 sekunderna så anses 5 cm vara tillräckligt fin cellstorlek eftersom att 

temperaturerna blir relativt lika under det att simuleringen fortgår. 

Den temperatur som FDS mätte 20 cm ovanför brännaren vid simuleringen med 5 cm celler var lägre än 

den temperatur som beräknades med McCaffreys plymekvation. Figur 20 visar dock att de korrekta 

temperaturerna uppträdde i plymen men inte just i den punkten. Detta beror förmodligen på att plymen i 

FDS hade en något annorlunda form än den typ av plym som McCaffreys ekvation är anpassad till.   

När figur 20 och 21 jämförs kan det framstå som att FDS är inkonsekvent om gastemperaturerna i de 

olika simuleringarna. I detta fall skall man beakta att de temperaturer som presenteras i figur 21 är i den 

exakta punkten, och därmed är mer pålitliga för temperaturen just där. Temperaturerna i figur 20 är 

däremot en visualisering över ett plan som gjorts av tilläggsprogrammet Smokeview som på så vis alltså 

ger en ungefärlig helhetsbild över temperaturerna i hela brandplymen.  

Det vore naturligtvis önskvärt att kunna genomföra en fullständig simulering med 2,5 cm cellstorlek men 

detta omöjliggjordes på grund av brist på tid och beräkningskraft. 

Vid det tidiga skedet av modellens utvecklande gjordes simuleringar där FDS-domänen delades upp i fyra 

meshes av beräkningsekonomiskt syfte. I denna modell bestod brännaren med omnejd av 5 cm cellstorlek 

och övriga övre halvan av korridoren av en mesh med 10 cm cellstorlek. Se figur 22. Brandspridningen 

längs kablarna blev dock något hämmad av mesh-gränsen, vilket framkom när brandförloppet 

visualiserades i smokeview. Efter denna upptäckt frångicks denna modell och den som beskrivits under 

avsnitt 2.2 skapades istället och användes hädanefter.  

 

Figur 22: Den tidiga modellen som bestod av fyra meshes. Cellstorleken kring brännaren är 0,05 m, längs kabelstegarnas 

förlängning 0,1 m och i korridorens undre del 0,2 m. De rosa linjerna representerar mesh-gränser. Den gula kuben är 

brännaren och längs den bortre väggen syns de tre kabelstegarna som tjocka svarta streck. 
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3.6 Utvärdering av modellen 
För att utvärdera resultatet av modellen så jämförs den med referensförsöket samt med de αt2-kurvor som 

i dagsläget utgör standardmodellen för brandförloppet i den här typen av FDS-simuleringar och som 

förklaras i avsnitt 2.3. Se figur 23. 

 

Figur 23: Jämförelse mellan brandeffektutvecklingen för de två αt2 bränder som rekommenderas i BBRAD3 (Boverket 2013, 9), 

korridorförsök HW-8 i CHRISTIFIRE samt den slutgiltiga FDS-simuleringen av branden med Lagrangianska partiklar). Vid 

simuleringen användes kabelmodell 3, antändningstemperaturen 310 ℃, brinntiden 211 s och HRR 18,75 kW/m2. 

 

I figur 23 framgår att FDS-simuleringen med Lagrangianska partiklar har en något högre HRR-topp än 

referensförsöket samt att den kommer ungefär 150 s tidigare. Den totala frigjorda energin verkar även 

vara marginellt högre för simuleringen än vid referensförsöket. De båda αt2-bränderna har en 

effektökning som är avsevärt snabbare än den i korridorförsök HW-8. Den maximala brandeffekten hos 

dessa är även mycket hög, ca sex gånger högre än den i referensförsöket. Utifrån denna jämförelse är 

simuleringen med Lagrangianska partiklar den modell som är bäst på att återge brandförloppet i försök 

HW-8.  

Vissa generella lärdomar har dock dragits kring arbete med denna typ av modell. Exempelvis krävs det 

relativt fin cellstorlek kring hela den del av domänen som innehåller kabelpartiklarna och brännaren, ca 5 

cm eller mindre. Kablarna bör heller inte delas upp i olika meshes då brandspridningen mellan 

meshgränserna inte är problemfri. Simuleringen får heller aldrig pausas (version 6.2.5). När simuleringen 

återstartats har ett fenomen upptäckts som innebär att brandeffekten skenar iväg orealistiskt snabbt direkt 

efter det läge där den pausades. Exakt vad detta beror på har inte kunnat förklaras. 
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4 Slutsats 

4.1 Slutsatser av studien 
Att låta FDS hantera brandspridning och effektutveckling har alltid varit förenat med viss problematik. 

Då brandeffekten påverkar sin egen utveckling genom värmeåtergivning så riskerar små avdrifter i ett 

tidigt skede att ge stora variationer på slutresultatet.  

En av svårigheterna med studien av denna modell har varit det stora antalet parametrar som saknat ett 

exakt värde. Att anpassa parametrarna fritt, enligt devisen trial and error, i syfte att komma så nära 

referensförsökets resultat som möjligt hade i slutändan lämnat en föga användbar modell för andra 

kabelbränder. Avsikten med denna studie har däremot varit att hitta en modell som även skulle kunna 

fungera vid simulering av andra liknande fall. Därför har det accepterats ett mindre precist resultat om 

detta kunnat uppnås med parametrar som kunnat bestämmas på förhand genom mätningar eller försök. 

Modellen är känslig för att rätt värden på parametrarna används, vilket visas av känslighetsanalyserna i 

kapitel 4, samtliga av de parametrar som undersöktes där gav stora utfall på slutresultatet när de 

varierades. Detta innebär att det krävs ett visst förarbete innan denna modell kan användas. Information 

om kabelns manteltjocklek och mantelns material behöver inhämtas. Kabelns HRRPUA bör undersökas 

genom konkalorimeterförsök. Ett ungefärligt värde på residue factor bör inhämtas så att brinntiden kan 

bestämmas för kabelpartiklarna. Antändningstemperaturen för manteln är av mycket stor vikt för att 

brandspridningen ska ske på ett realistiskt sätt. Det rekommenderas att denna fastställs på experimentell 

väg, eller att man försäkrar sig om att det litteraturvärde som används är av hög noggrannhet. 

Utifrån resultatutvärderingen under avsnitt 4.6 anses att denna modell kan ge ett brandförlopp som är 

avsevärt mycket mer likt den verkliga kabelbranden än vad αt2-bränderna ger. Skillnaderna är så stora att 

det rimligtvis skulle ha påverkan på hela resultatet i en brandkonsekvensanalys eller motsvarande studie 

där själva kabelbranden simuleras enligt den i denna studie beskrivna modellen istället för med αt2-

bränderna. Vid val av metod bör man dock beakta att boverket i BBRAD godkänner att αt2-bränderna får 

begränsas av syretillgången i brandrummet vilket kan leda till en reducerad HRR (Boverket. 2013, 8). 

Detta är dock inte aktuellt i det fall som simulerats i denna studie där syretillgången varit god. 

Denna rapport täcker främst kalibrerande av modellen, det krävs fler simuleringar av andra kabelbränder 

för att kunna verifiera modellen.  

 

4.2 Framtida studier 
I denna rapport har endast korridorförsök HW-8 simulerats, CHRISTIFIRE del 2 innehöll även 10 andra 

liknande korridorförsök med andra typer av kablar och kabeluppställningar (U.S.NRC. 2013, 69). Dessa 

kablar har genomgått samma typ av tester som kabel 810 som nyttjades i korridorförsök HW-8 och 

därmed finns nödvändig data för att även kunna simulera dessa försök enligt denna metod. Dessa försök 

skulle kunna vara av en mer kritisk och verifierande typ och skulle ge en bättre bild av modellens 

allmänna duglighet. 

Det vore även intressant med en studie som fokuserar på värmeledning in i kablar och hur verkliga kablar 

kan reduceras till cylindersymmetriska lagrangianska partiklar på ett så korrekt sätt som möjligt. En sådan 

studie skulle ytterligare kunna reducera osäkerheten kring den modell som redovisats i denna rapport. 
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5 Bilagor 
 

5.1 Bilaga A: Inputfil med FDS-koden till den simulering som presenteras i figur 23 
 

&HEAD CHID = 'HW8' / 

 

&MESH IJK=164,52,29, XB=-0.4,7.8, -0.1,2.5, 1.0,2.45, / MESH 1 (Brand-meshen 5cm) 

&MESH IJK=82,26,10, XB=-0.4,7.8, -0.1,2.5, 0.0,1.0, / MESH 2 (Golv-meshen 10cm) 

 

 

 

&TIME T_END=1300 / 

 

 

&DUMP NFRAMES=1300,  DT_RESTART=50/ UTDATA 1200 GÅNGER 

----------------------------------------------------------------------------------------------- Geometri 

&OBST XB= 0.0,7.4, -0.1,0.0, 0.0,2.45, SURF_ID='WALL' / LÄNGGÅENDE VÄGG HITRE 

&OBST XB= 0.0,7.4, 2.4,2.5, 0.0,2.45, SURF_ID='WALL' / LÄNGSGÅENDE VÄGG BORTRE 

&OBST XB= 0.0,7.4, -0.1,2.5, 2.4,2.45, SURF_ID='WALL' / TAK 

&OBST XB= 0.0,7.4, -0.1,2.5, 0.0,0.0, SURF_ID='WALL' / GOLV 

 

 

&OBST XB= 0.0,0.05, -0.1,2.5, 2.1,2.45, SURF_ID='WALL' / hitre tak-list 

 

&OBST XB= 7.3,7.4, -0.1,2.5, 2.1,2.45, SURF_ID='WALL' / bortre tak-list 

 

&VENT XB=-0.4,-0.4, -0.1,2.5, 0.0,2.45, SURF_ID='OPEN' / Öppen domän X-min 

&VENT XB=7.8,7.8, -0.1,2.5, 0.0,2.45, SURF_ID='OPEN' / Öppen domän X-max 

&VENT XB=-0.4,7.8, -0.1,2.5, 2.45,2.45, SURF_ID='OPEN' / Öppen doman Z-max 

&VENT XB=-0.4,7.8, -0.1,-0.1, 0.0,2.45, SURF_ID='OPEN' / Öppen domän Y-min 

&VENT XB=-0.4,7.8, 2.5,2.5, 0.0,2.45, SURF_ID='OPEN' / Öppen domän Y-max 

 



 

B 
 

 

&MATL ID='CONCRETE' 

CONDUCTIVITY=1.33 

SPECIFIC_HEAT=1.0 

DENSITY=2254. 

EMISSIVITY=0.7 / 

 

&MATL ID='GYPSUM' 

CONDUCTIVITY=0.23 

SPECIFIC_HEAT=1.1 

DENSITY=800. 

EMISSIVITY=0.9  / 

 

&MATL ID='COPPER' 

CONDUCTIVITY=400 

SPECIFIC_HEAT=0.39 

DENSITY=8940. / 

 

&MATL ID='AIR' 

CONDUCTIVITY=0.024 

SPECIFIC_HEAT=1.010 

DENSITY=1.23 / 

 

&SURF ID='WALL' 

COLOR='ANTIQUE WHITE' 

MATL_ID='CONCRETE', 'GYPSUM' 

THICKNESS=0.016, 0.016, 

BACKING='VOID'/ 

&MATL ID='PVC' 

CONDUCTIVITY=0.14 

SPECIFIC_HEAT=0.9 



 

C 
 

DENSITY=1100. / 

&SURF ID='THERMOPLASTIC CABLE' 

THICKNESS=0.00173, 

INNER_RADIUS=0.00587 

LENGTH=0.1 

MATL_ID='PVC', 

GEOMETRY='CYLINDRICAL', COLOR = 'BLACK' 

HRRPUA = 18.75, 

IGNITION_TEMPERATURE = 310. 

RAMP_Q = 'fire_ramp' / 

 

 

 

&RAMP ID='fire_ramp', T= 0.0, F=0.0 / 

&RAMP ID='fire_ramp', T= 10.0, F=1.0 / 

&RAMP ID='fire_ramp', T=211.0, F=1.0 / 

&RAMP ID='fire_ramp', T=221.0, F=0.0 / 

 

 

&RADIATION=.TRUE. / 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------- PARTIKEL DEFINIERING 

&PART ID='Cable Segment 1',  

SURF_ID='THERMOPLASTIC CABLE', 

 QUANTITIES='PARTICLE TEMPERATURE','PARTICLE DIAMETER','PARTICLE MASS',  

STATIC=.TRUE.,  

PROP_ID='cable image' 

ORIENTATION(:,1)=0,-1,0,/ 

 

 



 

D 
 

 

 

&PART ID='Cable Segment 2',  

SURF_ID='THERMOPLASTIC CABLE', 

 QUANTITIES='PARTICLE TEMPERATURE','PARTICLE DIAMETER','PARTICLE MASS',  

STATIC=.TRUE.,  

PROP_ID='cable image' 

ORIENTATION(:,1)=0,-1,1,/ 

 

&PART ID='Cable Segment 3',  

SURF_ID='THERMOPLASTIC CABLE', 

 QUANTITIES='PARTICLE TEMPERATURE','PARTICLE DIAMETER','PARTICLE MASS',  

STATIC=.TRUE.,  

PROP_ID='cable image' 

ORIENTATION(:,1)=0,0,1,/ 

 

&PART ID='Cable Segment 4',  

SURF_ID='THERMOPLASTIC CABLE', 

 QUANTITIES='PARTICLE TEMPERATURE','PARTICLE DIAMETER','PARTICLE MASS',  

STATIC=.TRUE.,  

PROP_ID='cable image' 

ORIENTATION(:,1)=0,1,1,/ 

 

&PART ID='Cable Segment 5',  

SURF_ID='THERMOPLASTIC CABLE', 

 QUANTITIES='PARTICLE TEMPERATURE','PARTICLE DIAMETER','PARTICLE MASS',  

STATIC=.TRUE.,  

PROP_ID='cable image' 

ORIENTATION(:,1)=0,1,0,/ 

 

  



 

E 
 

&PART ID='Cable Segment 6',  

SURF_ID='THERMOPLASTIC CABLE', 

 QUANTITIES='PARTICLE TEMPERATURE','PARTICLE DIAMETER','PARTICLE MASS',  

STATIC=.TRUE.,  

PROP_ID='cable image' 

ORIENTATION(:,1)=0,1,-1,/ 

 

&PART ID='Cable Segment 7',  

SURF_ID='THERMOPLASTIC CABLE', 

 QUANTITIES='PARTICLE TEMPERATURE','PARTICLE DIAMETER','PARTICLE MASS',  

STATIC=.TRUE.,  

PROP_ID='cable image' 

ORIENTATION(:,1)=0,0,-1,/ 

 

&PART ID='Cable Segment 8',  

SURF_ID='THERMOPLASTIC CABLE', 

 QUANTITIES='PARTICLE TEMPERATURE','PARTICLE DIAMETER','PARTICLE MASS',  

STATIC=.TRUE.,  

PROP_ID='cable image' 

ORIENTATION(:,1)=0,-1,-1,/ 

 

&PROP ID='cable image', 

SMOKEVIEW_ID='TUBE',SMOKEVIEW_PARAMETERS(1:6)='R=0','G=0','B=0','L=0.1','D=0.01','DIRX=1' / 

  



 

F 
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TRAY 1 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.05,2.11, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 1' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.07,2.11, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 1' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.09,2.11, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 1' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.11,2.11, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 1' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.13,2.11, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 1' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.15,2.11, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 1' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.17,2.11, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 1' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.19,2.11, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 1' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.21,2.11, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 1' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.22,2.11, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 1' / 

 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.23,2.11, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 1' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.25,2.11, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 1' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.27,2.11, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 1' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.29,2.11, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 1' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.31,2.11, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 1' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.33,2.11, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 1' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.35,2.11, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 1' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.37,2.11, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 1' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.39,2.11, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 1' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.41,2.11, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 1' / 

 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.05,2.11, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 2' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.07,2.11, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 2' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.09,2.11, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 2' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.11,2.11, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 2' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.13,2.11, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 2' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.15,2.11, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 2' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.17,2.11, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 2' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.19,2.11, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 2' / 



 

G 
 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.21,2.11, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 2' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.22,2.11, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 2' / 

 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.23,2.11, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 2' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.25,2.11, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 2' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.27,2.11, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 2' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.29,2.11, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 2' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.31,2.11, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 2' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.33,2.11, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 2' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.35,2.11, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 2' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.37,2.11, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 2' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.39,2.11, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 2' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.41,2.11, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 2' / 

 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.05,2.11, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 3' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.07,2.11, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 3' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.09,2.11, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 3' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.11,2.11, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 3' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.13,2.11, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 3' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.15,2.11, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 3' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.17,2.11, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 3' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.19,2.11, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 3' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.21,2.11, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 3' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.22,2.11, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 3' / 

 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.23,2.11, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 3' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.25,2.11, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 3' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.27,2.11, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 3' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.29,2.11, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 3' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.31,2.11, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 3' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.33,2.11, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 3' / 



 

H 
 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.35,2.11, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 3' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.37,2.11, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 3' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.39,2.11, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 3' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.41,2.11, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 3' / 

 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.05,2.11, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 4' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.07,2.11, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 4' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.09,2.11, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 4' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.11,2.11, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 4' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.13,2.11, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 4' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.15,2.11, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 4' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.17,2.11, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 4' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.19,2.11, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 4' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.21,2.11, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 4' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.22,2.11, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 4' / 

 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.23,2.11, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 4' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.25,2.11, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 4' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.27,2.11, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 4' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.29,2.11, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 4' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.31,2.11, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 4' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.33,2.11, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 4' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.35,2.11, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 4' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.37,2.11, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 4' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.39,2.11, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 4' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.41,2.11, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 4' / 

 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.05,2.11, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 5' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.07,2.11, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 5' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.09,2.11, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 5' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.11,2.11, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 5' / 



 

I 
 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.13,2.11, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 5' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.15,2.11, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 5' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.17,2.11, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 5' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.19,2.11, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 5' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.21,2.11, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 5' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.22,2.11, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 5' / 

 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.23,2.11, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 5' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.25,2.11, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 5' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.27,2.11, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 5' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.29,2.11, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 5' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.31,2.11, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 5' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.33,2.11, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 5' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.35,2.11, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 5' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.37,2.11, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 5' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.39,2.11, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 5' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.41,2.11, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 5' / 

 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.05,2.11, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 6' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.07,2.11, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 6' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.09,2.11, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 6' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.11,2.11, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 6' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.13,2.11, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 6' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.15,2.11, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 6' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.17,2.11, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 6' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.19,2.11, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 6' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.21,2.11, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 6' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.22,2.11, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 6' / 

 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.23,2.11, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 6' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.25,2.11, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 6' / 



 

J 
 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.27,2.11, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 6' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.29,2.11, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 6' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.31,2.11, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 6' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.33,2.11, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 6' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.35,2.11, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 6' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.37,2.11, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 6' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.39,2.11, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 6' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.41,2.11, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 6' / 

 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.05,2.11, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 7' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.07,2.11, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 7' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.09,2.11, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 7' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.11,2.11, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 7' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.13,2.11, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 7' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.15,2.11, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 7' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.17,2.11, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 7' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.19,2.11, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 7' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.21,2.11, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 7' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.22,2.11, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 7' / 

 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.23,2.11, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 7' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.25,2.11, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 7' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.27,2.11, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 7' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.29,2.11, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 7' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.31,2.11, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 7' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.33,2.11, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 7' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.35,2.11, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 7' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.37,2.11, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 7' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.39,2.11, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 7' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.41,2.11, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 7' / 

 



 

K 
 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.05,2.11, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 8' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.07,2.11, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 8' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.09,2.11, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 8' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.11,2.11, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 8' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.13,2.11, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 8' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.15,2.11, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 8' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.17,2.11, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 8' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.19,2.11, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 8' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.21,2.11, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 8' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.22,2.11, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 8' / 

 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.23,2.11, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 8' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.25,2.11, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 8' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.27,2.11, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 8' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.29,2.11, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 8' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.31,2.11, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 8' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.33,2.11, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 8' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.35,2.11, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 8' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.37,2.11, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 8' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.39,2.11, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 8' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.41,2.11, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 8' / 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TRAY 2 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.05,1.7, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 1' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.07,1.7, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 1' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.09,1.7, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 1' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.11,1.7, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 1' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.13,1.7, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 1' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.15,1.7, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 1' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.17,1.7, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 1' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.19,1.7, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 1' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.21,1.7, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 1' / 



 

L 
 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.22,1.7, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 1' / 

 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.23,1.7, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 1' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.25,1.7, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 1' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.27,1.7, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 1' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.29,1.7, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 1' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.31,1.7, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 1' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.33,1.7, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 1' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.35,1.7, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 1' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.37,1.7, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 1' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.39,1.7, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 1' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.41,1.7, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 1' / 

 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.05,1.7, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 2' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.07,1.7, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 2' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.09,1.7, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 2' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.11,1.7, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 2' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.13,1.7, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 2' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.15,1.7, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 2' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.17,1.7, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 2' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.19,1.7, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 2' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.21,1.7, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 2' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.22,1.7, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 2' / 

 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.23,1.7, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 2' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.25,1.7, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 2' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.27,1.7, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 2' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.29,1.7, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 2' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.31,1.7, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 2' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.33,1.7, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 2' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.35,1.7, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 2' / 



 

M 
 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.37,1.7, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 2' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.39,1.7, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 2' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.41,1.7, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 2' / 

 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.05,1.7, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 3' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.07,1.7, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 3' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.09,1.7, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 3' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.11,1.7, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 3' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.13,1.7, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 3' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.15,1.7, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 3' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.17,1.7, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 3' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.19,1.7, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 3' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.21,1.7, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 3' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.22,1.7, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 3' / 

 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.23,1.7, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 3' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.25,1.7, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 3' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.27,1.7, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 3' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.29,1.7, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 3' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.31,1.7, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 3' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.33,1.7, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 3' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.35,1.7, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 3' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.37,1.7, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 3' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.39,1.7, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 3' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.41,1.7, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 3' / 

 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.05,1.7, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 4' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.07,1.7, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 4' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.09,1.7, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 4' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.11,1.7, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 4' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.13,1.7, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 4' / 



 

N 
 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.15,1.7, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 4' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.17,1.7, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 4' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.19,1.7, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 4' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.21,1.7, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 4' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.22,1.7, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 4' / 

 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.23,1.7, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 4' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.25,1.7, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 4' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.27,1.7, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 4' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.29,1.7, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 4' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.31,1.7, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 4' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.33,1.7, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 4' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.35,1.7, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 4' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.37,1.7, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 4' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.39,1.7, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 4' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.41,1.7, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 4' / 

 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.05,1.7, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 5' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.07,1.7, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 5' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.09,1.7, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 5' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.11,1.7, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 5' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.13,1.7, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 5' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.15,1.7, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 5' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.17,1.7, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 5' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.19,1.7, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 5' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.21,1.7, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 5' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.22,1.7, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 5' / 

 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.23,1.7, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 5' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.25,1.7, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 5' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.27,1.7, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 5' / 



 

O 
 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.29,1.7, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 5' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.31,1.7, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 5' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.33,1.7, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 5' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.35,1.7, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 5' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.37,1.7, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 5' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.39,1.7, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 5' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.41,1.7, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 5' / 

 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.05,1.7, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 6' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.07,1.7, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 6' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.09,1.7, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 6' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.11,1.7, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 6' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.13,1.7, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 6' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.15,1.7, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 6' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.17,1.7, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 6' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.19,1.7, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 6' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.21,1.7, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 6' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.22,1.7, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 6' / 

 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.23,1.7, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 6' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.25,1.7, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 6' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.27,1.7, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 6' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.29,1.7, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 6' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.31,1.7, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 6' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.33,1.7, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 6' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.35,1.7, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 6' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.37,1.7, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 6' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.39,1.7, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 6' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.41,1.7, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 6' / 

 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.05,1.7, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 7' / 
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&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.07,1.7, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 7' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.09,1.7, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 7' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.11,1.7, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 7' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.13,1.7, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 7' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.15,1.7, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 7' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.17,1.7, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 7' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.19,1.7, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 7' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.21,1.7, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 7' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.22,1.7, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 7' / 

 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.23,1.7, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 7' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.25,1.7, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 7' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.27,1.7, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 7' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.29,1.7, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 7' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.31,1.7, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 7' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.33,1.7, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 7' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.35,1.7, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 7' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.37,1.7, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 7' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.39,1.7, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 7' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.41,1.7, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 7' / 

 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.05,1.7, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 8' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.07,1.7, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 8' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.09,1.7, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 8' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.11,1.7, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 8' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.13,1.7, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 8' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.15,1.7, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 8' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.17,1.7, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 8' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.19,1.7, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 8' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.21,1.7, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 8' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.22,1.7, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 8' / 
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&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.23,1.7, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 8' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.25,1.7, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 8' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.27,1.7, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 8' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.29,1.7, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 8' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.31,1.7, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 8' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.33,1.7, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 8' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.35,1.7, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 8' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.37,1.7, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 8' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.39,1.7, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 8' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.41,1.7, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 8' / 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TRAY 3 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.05,1.29, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 1' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.07,1.29, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 1' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.09,1.29, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 1' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.11,1.29, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 1' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.13,1.29, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 1' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.15,1.29, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 1' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.17,1.29, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 1' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.19,1.29, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 1' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.21,1.29, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 1' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.22,1.29, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 1' / 

 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.23,1.29, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 1' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.25,1.29, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 1' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.27,1.29, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 1' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.29,1.29, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 1' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.31,1.29, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 1' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.33,1.29, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 1' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.35,1.29, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 1' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.37,1.29, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 1' / 
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&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.39,1.29, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 1' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.41,1.29, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 1' / 

 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.05,1.29, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 2' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.07,1.29, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 2' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.09,1.29, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 2' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.11,1.29, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 2' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.13,1.29, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 2' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.15,1.29, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 2' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.17,1.29, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 2' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.19,1.29, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 2' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.21,1.29, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 2' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.22,1.29, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 2' / 

 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.23,1.29, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 2' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.25,1.29, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 2' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.27,1.29, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 2' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.29,1.29, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 2' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.31,1.29, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 2' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.33,1.29, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 2' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.35,1.29, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 2' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.37,1.29, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 2' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.39,1.29, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 2' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.41,1.29, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 2' / 

 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.05,1.29, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 3' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.07,1.29, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 3' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.09,1.29, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 3' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.11,1.29, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 3' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.13,1.29, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 3' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.15,1.29, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 3' / 
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&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.17,1.29, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 3' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.19,1.29, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 3' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.21,1.29, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 3' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.22,1.29, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 3' / 

 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.23,1.29, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 3' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.25,1.29, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 3' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.27,1.29, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 3' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.29,1.29, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 3' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.31,1.29, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 3' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.33,1.29, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 3' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.35,1.29, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 3' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.37,1.29, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 3' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.39,1.29, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 3' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.41,1.29, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 3' / 

 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.05,1.29, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 4' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.07,1.29, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 4' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.09,1.29, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 4' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.11,1.29, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 4' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.13,1.29, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 4' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.15,1.29, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 4' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.17,1.29, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 4' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.19,1.29, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 4' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.21,1.29, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 4' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.22,1.29, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 4' / 

 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.23,1.29, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 4' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.25,1.29, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 4' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.27,1.29, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 4' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.29,1.29, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 4' / 



 

T 
 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.31,1.29, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 4' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.33,1.29, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 4' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.35,1.29, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 4' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.37,1.29, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 4' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.39,1.29, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 4' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.41,1.29, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 4' / 

 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.05,1.29, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 5' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.07,1.29, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 5' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.09,1.29, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 5' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.11,1.29, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 5' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.13,1.29, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 5' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.15,1.29, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 5' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.17,1.29, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 5' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.19,1.29, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 5' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.21,1.29, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 5' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.22,1.29, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 5' / 

 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.23,1.29, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 5' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.25,1.29, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 5' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.27,1.29, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 5' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.29,1.29, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 5' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.31,1.29, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 5' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.33,1.29, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 5' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.35,1.29, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 5' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.37,1.29, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 5' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.39,1.29, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 5' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.41,1.29, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 5' / 

 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.05,1.29, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 6' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.07,1.29, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 6' / 



 

U 
 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.09,1.29, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 6' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.11,1.29, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 6' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.13,1.29, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 6' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.15,1.29, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 6' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.17,1.29, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 6' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.19,1.29, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 6' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.21,1.29, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 6' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.22,1.29, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 6' / 

 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.23,1.29, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 6' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.25,1.29, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 6' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.27,1.29, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 6' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.29,1.29, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 6' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.31,1.29, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 6' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.33,1.29, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 6' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.35,1.29, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 6' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.37,1.29, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 6' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.39,1.29, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 6' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.41,1.29, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 6' / 

 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.05,1.29, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 7' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.07,1.29, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 7' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.09,1.29, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 7' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.11,1.29, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 7' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.13,1.29, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 7' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.15,1.29, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 7' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.17,1.29, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 7' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.19,1.29, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 7' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.21,1.29, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 7' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.22,1.29, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 7' / 

 



 

V 
 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.23,1.29, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 7' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.25,1.29, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 7' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.27,1.29, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 7' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.29,1.29, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 7' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.31,1.29, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 7' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.33,1.29, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 7' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.35,1.29, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 7' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.37,1.29, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 7' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.39,1.29, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 7' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.41,1.29, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 7' / 

 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.05,1.29, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 8' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.07,1.29, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 8' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.09,1.29, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 8' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.11,1.29, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 8' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.13,1.29, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 8' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.15,1.29, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 8' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.17,1.29, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 8' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.19,1.29, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 8' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.21,1.29, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 8' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.22,1.29, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 8' / 

 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.23,1.29, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 8' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.25,1.29, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 8' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.27,1.29, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 8' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.29,1.29, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 8' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.31,1.29, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 8' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.33,1.29, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 8' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.35,1.29, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 8' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.37,1.29, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 8' / 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.39,1.29, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 8' / 



 

W 
 

&INIT ID='Cable', XYZ=0.05,0.41,1.29, N_PARTICLES=72, DX=0.1, PART_ID='Cable Segment 8' / 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Brännaren 

&OBST XB= 6.7,6.9, 0.1,0.3, 1.05,1.1,  / 

 

&SURF ID='FIRE', HRRPUA=1000, COLOR='ORANGE' 

RAMP_Q='burner_ramp' / 40 KW FIRE, CONSTANT HRR 

 

&VENT XB=6.7,6.9, 0.1,0.3, 1.1,1.1, SURF_ID='FIRE', COLOR='RED' /  

 

&RAMP ID='burner_ramp', T= 0.0, F=1.0 / 

&RAMP ID='burner_ramp', T=600.0, F=1.0 / 

&RAMP ID='burner_ramp', T=601.0, F=0.0 / 

&REAC FUEL='PROPANE' 

CO_YIELD=0.1,  

SOOT_YIELD=0.1 / 

&RADIATION=.TRUE. / 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Devices 

 

&DEVC ID='TC-Entrance', XYZ=7.1,1.2,2.3, QUANTITY='TEMPERATURE' / 

&DEVC ID='TC-Center', XYZ=3.6,1.2,2.3, QUANTITY='TEMPERATURE' / 

&DEVC ID='TC-Exit', XYZ=0.2,1.2,2.3, QUANTITY='TEMPERATURE' / 

 

&SLCF QUANTITY='TEMPERATURE' PBY=0.2 / 

&SLCF QUANTITY='TEMPERATURE' PBY=1.2 / 

&SLCF QUANTITY='TEMPERATURE' PBX=3.7 / 

&BNDF QUANTITY='WALL_TEMPERATURE' / 

&BNDF QUANTITY='NET HEAT FLUX' / 

 

&TAIL / 


