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Resum 

L’estudi que es desenvolupa a continuació pretén posar a punt un sistema per tal de poder 

determinar, mitjançant la simulació experimental d’incendis forestals a petita escala, 

l’efectivitat dels productes retardants a llarg termini. Fins a dia d’avui, la recerca efectuada en 

aquest camp ha demostrat una manca de criteris uniformitzats alhora de definir una 

metodologia estàndard de treball, fet que posa de manifest el buit existent en el coneixement 

de l’efectivitat dels esmentats productes. 

L’estat de la qüestió ha requerit, primerament, fixar els criteris per a valorar l’eficàcia dels 

retardants, seleccionant-se a tal efecte cinc paràmetres d’estudi: velocitat de propagació del 

front de flames, velocitat de combustió, flux de calor emès, distribució de temperatures i 

massa de cendra residual. Tot seguit, s’ha definit una metodologia experimental en base a la 

qual s’ha hagut d’ajustar i calibrar els diversos elements de la instal·lació que així ho 

requerien, la taula de combustió i el sistema de polvorització dels productes retardants, així 

com alguns dels procediments inclosos. Seguint aquests punts, han estat efectuades 

diverses proves preliminars, consistents tant en cremes de combustible forestal com en 

l’aplicació dels productes retardants. Aquestes han permès aprofundir en el coneixement de 

les relacions existents entre els paràmetres que definirien el comportament d’un incendi i els 

factors que influeixen en el seu inici i desenvolupament. 

Finalitzada la posta a punt de la instal·lació, ha estat dissenyat un programa experimental 

complet per a poder determinar l’eficàcia dels productes retardants, en funció de la càrrega 

de combustible forestal involucrat en cada prova, així com de la dosificació i de les 

característiques del retardant. Tot això, seguint la metodologia i els criteris definits 

anteriorment. Per tal de verificar la validesa d’aquest programa, han estat realitzades algunes 

de les sèries experimentals, els resultats de les quals han demostrat la seva viabilitat i per 

tan la validesa de la metodologia emprada. En definitiva, ha estat desenvolupada una eina 

amb un ampli ventall de possibilitats per a realitzar estudis en el camp dels incendis forestals. 
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Introducció 

Motivació 

Els boscos i els terrenys forestals, que cobreixen més de la meitat de la superfície de 

Catalunya, constitueixen un medi ecològic insubstituïble que garanteix una subsistència, tant 

humana com animal, només possible en equilibri mediambiental. La incidència de les 

masses arbrades sobre el clima, la hidrologia, la protecció del sòl, la contaminació 

atmosfèrica i la riquesa nacional en general fa que la seva conservació sigui fonamental. 

Els incendis forestals, que cada any afecten els boscos de les nostres contrades, atempten 

directament contra aquests béns d’incalculable valor. Des dels anys seixanta s’estan produint 

una sèrie de canvis estructurals i territorials amb incidència directa en l’increment del nombre 

i efectes dels incendis forestals a Catalunya, l’abandonament d’àmplies zones agrícoles, el 

canvi d’usos i aprofitaments dels boscos, augment de la xarxa d’infraestructures com 

carreteres, autopistes, línies elèctriques que creuen masses forestals; la construcció 

d’urbanitzacions prop d’aquestes masses i l’increment d’afluència humana al bosc fruit de les 

noves modalitats de lleure. 

Les estadístiques reflecteixen la magnitud de la problemàtica dels incendis forestals, que 

estiu rere estiu se’n fa palesa la seva gravetat. Amb tot, l’anàlisi històrica porta a advertir 

tendències que indiquen una evolució notable al nostre país en les tasques de prevenció i 

extinció. Si bé en el període comprès entre els anys 1975 – 1986 els petits i mitjans incendis 

eren els més freqüents, en aquests darrers anys la seva incidència ha estat 

considerablement menor, degut a una política aplicada en matèria d’extinció basada en la 

ràpida intervenció. Paradoxalment, l’èxit assolit en aquest sentit, és una de les causes que 

afavoreixen l’aparició d’incendis de grans superfícies, l’assignatura pendent a Catalunya i a 

tota l’Europa mediterrània (Figura 1). Davant aquesta situació, en els darrers anys s’ha 

impulsat fortament la recerca en l’àmbit dels incendis forestals a tota la conca Mediterrània, 

superant d’aquesta manera el buit històric en la matèria, omplert en part pels treballs 

realitzats eminentment a Nord Amèrica i Austràlia. Així, s’estan dedicant grans esforços a 

l’anàlisi del comportament dels incendis, a la predicció de la seva propagació i al disseny de 

millors estratègies de gestió preventiva i d’extinció. 
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Figura 1. Nombre d’incendis i superfície cremada a Catalunya, període 1970  – 2003 (Font: Direcció General d’Emergències 

i Seguretat Civil. Generalitat de Catalunya). 

Descripció del projecte i objectius 

Aquest projecte es desenvolupa dins del conjunt d’estudis que s’estan realitzant des del 

CERTEC -Centre d’Estudis del Risc Tecnològic-, per tal de col·laborar en l’estudi del 

comportament dels incendis forestals, i més concretament dels productes retardants a llarg 

termini, en la seva acció preventiva mitjançant la construcció de tallafocs. Des d’aquest 

centre es pretén introduir en el camp forestal les innovacions tecnològiques que 

proporcionen noves instal·lacions i nous sistemes de mesura, que aporten renovades 

perspectives en l’anàlisi del comportament del foc a casa nostra. 

El present projecte consta de dues parts ben diferenciades L’objectiu últim és el disseny d’un 

programa experimental per a l’estudi -a laboratori- de l’efectivitat dels productes retardants 

sobre el desenvolupament d’incendis forestals –a petita escala-. Per tal d’assolir aquesta fita, 

és necessària la realització d’una experimentació preliminar que adeqüi la instal·lació de què 

es disposa, a fi de fixar les condicions òptimes d’operació i poder obtenir les dades 

apropiades per a les anàlisis que se’n derivin. 

En aquest sentit, un dels objectius parcials que ocupen la memòria és la posta en marxa i el 

calibrat d’un sistema que permet la polvorització dels retardant químics a llarg termini, el qual 

entra a complementar la instal·lació ja desenvolupada de què disposava el grup de recerca 

(taula de combustió). La implantació d’aquest nou element permetrà l’aplicació de tallafocs 

continus i homogenis en tota l’amplada dels llit de combustible disposats a la taula de 

combustió. Amb la simulació a petita escala de la interacció d’un front d’incendi i el tallafoc 
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constituït amb retardants a llarg termini, es podrà determinar l’efectivitat dels mencionats 

productes. 

A més, inicialment, s’ha realitzat un estudi teòric, on s’inclouen diversos conceptes sobre els 

incendis forestals i els productes retardants a llarg termini, i una anàlisi dels treballs publicats 

anteriorment sobre experimentacions similars en diferents tipus de instal·lacions i seguint 

diferents criteris per a determinar l’eficàcia dels retardants. 

Per tant, aquest estudi comprèn: 

 Fixar els criteris emprats per a l’avaluació de l’eficàcia dels productes retardants. 

 Posar en marxa i calibrar el sistema de polvorització dels productes retardants. 

 Definir un protocol experimental per a la realització de cremes de combustible forestal 

en la instal·lació. 

 Posar a punt la instal·lació experimental, per tal de poder desenvolupar un banc de 

proves, seguint el protocol experimental definit prèviament.  

 Dissenyar un programa experimental que permeti avaluar l’eficàcia de productes 

retardants, en funció de la quantitat de combustible vegetal cremat i de la dosificació i 

característiques del producte retardant aplicat. Òbviament, seguint el protocol 

experimental i els criteris d’avaluació definits amb anterioritat. 

 Demostrar la viabilitat i suficiència del programa experimental per assolir els objectius 

proposats. 

Abast 

L’abast d’aquest projecte inclou fixar les condicions de treball de la instal·lació i desenvolupar 

una metodologia que permeti dur a terme el programa experimental dissenyat per estudiar 

l’eficàcia dels productes retardants, sense entrar en detall en la pròpia anàlisi dels resultats 

referents a l’eficàcia que presenten els productes proposats per a dur a terme 

l’experimentació. 

A més, destacar que aquest projecte ha estat realitzat pensant en el seu futur ús com a eina 

per a posteriors treballs en el camp dels incendis forestals. En aquest sentit, va dirigit al 

personal investigador que dugui a terme tasques de recerca en aquest camp o altres que es 

trobin relacionats, que pot aprofitar l’experiència adquirida durant la fase experimental. 
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1 CONCEPTES GENERALS 

En aquest capítol es desenvolupen tots els conceptes bàsics necessaris per al seguiment i la 

comprensió d’aquest document tècnic, basat en el camp dels incendis forestals. Començant 

per la caracterització dels incendis forestals i els factors que intervenen en el seu inici i 

propagació, i es fa especial esment tant a les característiques com als mecanismes d’acció 

dels productes químics retardants a llarg termini. 

1.1 Els incendis forestals 

1.1.1 Definició i classificació 

L’incendi forestal és un foc violent, no controlat i d’efectes destructius, que es propaga en un 

espai obert afectant massa forestal. Es classifica genèricament, en funció del combustible 

que en facilita el seu avanç, com incendis de sòl, de superfície i de capçada. 

Els incendis de sòl cremen sense flama avançant lentament, degut a la manca d’oxigen, 

consumint la matèria orgànica que es troba entre la superfície i la capa mineral del sòl. Els 

Incendis de superfície consumeixen qualsevol tipus de material combustible situat 

immediatament per sobre de la superfície del terra i delimitat superiorment per les capçades 

dels arbres. Els incendis de capçades incorporen, en major o menor grau, la combustió de 

les capçades dels arbres. Amb tot, incendis de sòl, superfície i capçades poden donar-se 

conjuntament o successivament en el decurs d’un incendi forestal, degut a la multitud de 

factors que intervenen en l’aparició d’un o altre tipus de foc. 

1.1.2 La combustió del combustible forestal 

La combustió és una reacció química exotèrmica, la qual es produeix quan hi ha 

simultàniament uns reactius -combustible i comburent- i una aportació de calor externa inicial 

El resultat d’aquesta reacció serà la formació de noves substàncies –productes- i energia 

calorífica. Genèricament, els comburents són substàncies oxidants. Un combustible és 

qualsevol substància capaç de reaccionar amb un oxidant per donar, idealment, diòxid de 

carboni i aigua (en general, poden obtenir-se molts altres compostos derivats de la 

degradació parcial del combustible). Tota vegetació forestal és combustible i, a més, està 

permanentment en contacte amb l’aire (que és comburent). Per tant, només cal aportar una 

determinada quantitat de calor (guspira, llumí, elevació de la temperatura, etc.) per tal que 
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s’iniciï la combustió. Una altra característica de la reacció de combustió en l’incendi forestal 

és que el despreniment de calor pot venir acompanyat de flama o sense ella. 

Fases de la combustió amb flama 

Les flames són una barreja de gasos en combustió i partícules incandescents (cendra). Part 

del calor generat durant la reacció de combustió s’emet en forma de radiació en longituds 

d’ona en la franja del visible, és la llum i coloració que s’observa en les flames. La combustió 

amb flama no es produeix, per tant, directament en la matèria sòlida, sinó que requereix d’un 

procés previ de descomposició d’aquesta en compostos gasosos, que són els que realment 

reaccionen amb l’oxigen. A la Figura 1.1 s’esquematitzen els diferents processos que 

succeeixen durant la combustió d’un combustible forestal. 

 
Figura 1.1. Procés de combustió per a un combustible sòlid  (Arnaldos, et al, 2003). 

Ignició: fase durant la qual s’evapora l’aigua retinguda dins el combustible (deshidratació), 

s’evaporen els compostos més volàtils del sòlid i alhora es descomponen les 

molècules grans en molècules més petites (piròlisi) i, un cop s’hagi format la barreja 

adequada de combustible gasós i aire, s’inflama aquesta barreja i per tant s’inicia la 

reacció de combustió. La inflamació dels vapors despresos per la matèria vegetal es 

produeix entre 350 i 600 ºC. 

Combustió: fase que correspon a l’estat estacionari en què té lloc la reacció de combustió de 

forma contínua, consumint-se combustible i comburent. Si la calor alliberada per 

aquesta reacció és suficient per mantenir l’evaporació del combustible, la combustió 

es mantindrà. Tot i que aquí s’ha descrit el procés en etapes separades, com que la 

combustió es realitza a nivell superficial, una vegada iniciada a la superfície del sòlid, 

caldrà anar deshidratant les capes més internes, volatilitzant i inflamant 

successivament a mesura que es penetri en el combustible. 
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Extinció: marca el final del procés de combustió. L’extinció es produeix per la limitació d’algun 

dels components indispensables per sostenir la reacció de combustió. 

Tipus de combustions sense flama 

Sovint es parla indistintament de combustió lenta i combustió incandescent. De tota manera 

alguns autors ho tracten com dos tipus de combustió sense flama diferents (Drysdale, 1985). 

La primera és una combustió que es produeix lentament i a més a baixa temperatura. Només 

els materials porosos (per facilitar l’entrada d’aire) que formin carbó sòlid quan s’escalfen 

poden dur a terme aquest tipus de combustió, entre ells els materials d’origen vegetal (i per 

tant els combustibles forestals). La combustió incandescent està associada a l’oxidació 

superficial del carbó. En aquesta tots els volàtils han desaparegut abans que es produeixi la 

combustió. Normalment, després de la combustió amb flama queda un residu ric en carboni i 

sense volàtils que continuarà cremant lentament encara que la flama hagi desaparegut. 

La calor de combustió alliberada durant la combustió incandescent pot representar un elevat 

percentatge de la calor total de combustió, en el cas de la fusta, aproximadament el 30 %. 

Generalment però, aquest tipus de combustió es mantindrà només si es manté la calor a la 

superfície de reacció. 

1.1.3 Transferència de calor, aplicada als incendis forestals 

Tot incendi presenta com a característica fonamental la transferència de calor. El tipus i la 

quantitat de calor transportada influeixen en la velocitat de propagació d’un incendi, i la 

combustió no es pot mantenir sense un transport continu de calor. 

La transferència de calor s’efectua mitjançant tres mecanismes fonamentals: conducció, 

convecció i radiació. Aquest tres mecanismes succeeixen de forma simultània en el transcurs 

d’un incendi. Ara bé, la importància de cadascun varia en funció de la intensitat i magnitud de 

l’incendi, així com de la configuració del sistema que l’envolta. 

Conducció: La conducció es diu que és una difusió d’energia i pot considerar-se com un 

mecanisme de transport de calor cap a l’interior de cadascuna de les parts del 

combustible. Així, quan un bosc s’incendia es pot considerar com un medi conductor, 

propagant-se una part de la calor per conducció cap a altres parts del combustible 

(troncs i branques) més fredes, encara que, generalment, pot considerar-se negligible 

l’aportació de calor al medi combustible mitjançant aquest mecanisme (Chandler et 

al., 1983). De tota manera, la conducció és la responsable de què, un cop hagi 
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passat el front de l’incendi, troncs, branques i altres materials combustibles que han 

iniciat el seu procés de combustió continuïn cremant, ja que pel mecanisme de 

conducció la calor va penetrant cap al seu interior. 

Convecció: La importància del mecanisme de convecció en un incendi forestal es deu 

precisament a com actua aquest procés sobre una superfície en contacte. L’aire que 

s’escalfa per contacte amb la superfície del front de flama i els fums produïts per la 

combustió conformen una massa de fluid calent que surt de la superfície de l’incendi 

amb una certa velocitat, que serà funció del vent de la zona i de la intensitat de 

l’incendi, cap a altres parts del bosc on entrarà en contacte amb altres superfícies 

com fulles, branques i troncs, les quals s’escalfaran, podent arribar fins i tot a la seva 

temperatura d’inflamació. 

Radiació: La radiació és el mecanisme que transmet, juntament amb la convecció, la 

major part de l’energia calorífica d’un incendi, mecanismes que escalfen el 

combustible molt abans de què el foc hagi arribat. Es defineix com a radiació tèrmica 

a l’energia emesa per la matèria que es troba a una temperatura finita. La radiació pot 

provenir tant de sòlids, com de líquids i gasos. De fet, les flames són una barreja de 

gasos (CO2, CO, H2O) i cendres incandescents. L’energia per radiació és 

transportada per ones electromagnètiques (o alternativament fotons), a l’interval que 

va des de part de la radiació ultraviolada fins a les microones. La intensitat de la 

radiació és inversament proporcional al quadrat de la distància entre el focus radiant i 

l’objecte que la rep. Per això, la continuïtat horitzontal i vertical dels combustibles té 

una influència decisiva en la transmissió de calor per radiació. Altres factors influeixen 

també en aquest mecanisme de transport d’energia com la forma de la flama 

emissora, el seu angle d’inclinació, la relació superfície/volum del combustible i la 

compacitat, així com la quantitat d’aigua i diòxid de carboni presents a l’atmosfera, 

entre d’altres. 

1.1.4 Propietats dels combustibles forestals 

Des d’un punt de vista microscòpic el combustible forestal majoritari és la fusta, la qual té 

unes propietats intrínseques que afectaran el comportament del foc pel que respecta a la 

reacció de combustió, com són la seva composició química i les propietats tèrmiques. 

Des d’un punt de vista macroscòpic, un bosc pot ser considerat com un enorme cúmul de 

combustible forestal que presenta tota una nova sèrie de propietats (extrínseques) que tenen 
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a veure amb la disposició, grandària, forma i càrrega (quantitat per unitat de superfície) del 

combustible al llarg i ample de la superfície ocupada, les quals definiran el comportament del 

foc, sobretot pel que fa a la seva evolució sobre el territori.  

Cal afegir en aquest punt una propietat inherent al combustible forestal, transitòria i en 

perpetu equilibri amb el medi ambient, el contingut d’humitat (es defineix com la massa 

d’aigua per unitat de massa del combustible totalment sec). És un factor molt important a 

tenir en compte en la propagació dels incendis forestals, ja que part de l’energia alliberada 

durant la combustió és emprada per evaporar l’aigua de la vegetació adjacent a la que s’està 

cremant. Si aquesta energia no és suficient per evaporar l’aigua, no es produirà la ignició i 

per tant la combustió s’aturarà. 

De les característiques bàsiques dels combustibles forestals, se’n deriven dos paràmetres 

que pretenen definir el procés de crema d’un combustible en particular com són la 

inflamabilitat i la combustibilitat. La inflamabilitat contempla la facilitat amb què un determinat 

combustible s’inflamarà (entrarà en combustió) en presència d’una font d’ignició. No és un 

paràmetre directament mesurable, sinó que resulta de la condensació de quatre paràmetres 

que delimiten les condicions sota les quals seria possible la inflamació: el rang de 

concentracions del combustible en l’oxidant (límits d’inflamabilitat), les temperatures 

d’inflamació i autoignició i el grau d’inflamabilitat. 

Per tal que es produeixi un incendi forestal no només s’ha d’iniciar el foc (i per tant la 

inflamació del combustible), sinó que també s’ha de propagar a la vegetació circumdant. La 

combustibilitat és el paràmetre que s’utilitza per tipificar la propagació del foc dins una 

estructura de vegetació. La manera de tipificar la combustibilitat en funció de l’estructura de 

la vegetació és a partir dels models de combustible. 

1.1.5 Models de combustible 

Els models de combustible permeten dividir el territori en zones que presenten 

característiques similars quant a tipus i estructura de la vegetació. Cada model està 

caracteritzat per una sèrie de paràmetres quantitatius que l’identifiquen i que li confereixen 

unes determinades condicions per a la propagació dels incendis. 

Els països que més esforços han dedicat en la definició de models de combustible que 

s’adaptessin a la seva vegetació són Estats Units, Canadà i Austràlia. A Europa, la tendència 

més generalitzada ha estat la de copiar els models d’Estats Units establerts per Rothermel 
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(1972), que considera 13 tipus (models) distribuïts en quatre grups: pastures, matollars, 

fullaraca sota arbrat; i restes de podes entre d’altres operacions silvícoles. Dins d’aquests 

grans grups es defineixen uns criteris secundaris per acabar de definir el model de 

combustible, els quals es basen en l’estructura de la vegetació, la inflamabilitat de les 

espècies principals, la quantitat de combustible acumulat, el seu grau de compactació i 

humitat, etc. A l’estat espanyol, ICONA ha desenvolupat una clau fotogràfica per a la clara 

identificació d’aquests models amb el nostre bosc.  

1.1.6 Característiques d’un incendi forestal 

Els incendis forestals presenten un seguit de característiques físiques i geomètriques que 

permeten descriure i entendre el seu comportament.  

Característiques geomètriques 

Les característiques geomètriques del front de flames són uns indicadors molt valuosos a 

l’hora d’estudiar el comportament d’un incendi forestal. No únicament són un clar reflex de 

com està progressant l’incendi, sinó que proporcionen dades indispensables per al càlcul de 

la radiació emesa pel front.  

La morfologia que presenten els incendis forestals no és en general regular, ja que la seva 

progressió ve marcada per un gran nombre de factors (tractats en el següent punt). De tota 

manera, existeixen certs patrons morfològics que permeten identificar de manera orientativa 

la forma amb la que evolucionarà l’incendi. Els incendis que es produeixen en terreny pla, 

amb combustibles homogenis i sense vent presenten una forma amb perímetre circular, 

mentre que aquells incendis que es propaguen sota la influència de vents variables i/o 

combustibles heterogenis i/o pendents irregulars presenten una forma totalment irregular. En 

qualsevol d’aquests patrons morfològics, el perímetre de l’incendi pot ser dividit en diferents 

segments. Si ens fixem únicament en el front de l’incendi, aquella part del perímetre de 

l’incendi que avança a major velocitat amb un gran despreniment de calor, aquest es pot 

definir mitjançant els paràmetres geomètrics esquematitzats a la Figura 1.2. 

 
Figura 1.2. Esquema de les parts d’un front de flama (Arnaldos, et al., 2003). 
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Característiques físiques del front de flama 

Les característiques físiques amb les que es pot descriure un front de flama són diverses i 

cadascuna d’elles aporta certa informació valuosa per a predir-ne el seu comportament. 

Intensitat lineal: La intensitat lineal es defineix com la quantitat de calor que s’allibera 

en el front per unitat de temps i de longitud, és a dir, la potencia calorífica total per 

metre d’amplada del front.  

Velocitat de propagació: La velocitat de propagació d’un incendi es refereix a l’espai 

recorregut pel front de foc per unitat de temps. La velocitat està relacionada 

directament amb el vent i el pendent; i implica, per tant, un comportament variable. 

Velocitat de combustió: Es defineix com la quantitat de combustible cremat per unitat 

de temps i està relacionada amb la velocitat d’alliberació d’energia. Alguns autors 

utilitzen el terme velocitat de pèrdua de massa per referir-se a aquest paràmetre. 

Temperatura: La temperatura del front de flama és un dels paràmetres més difícils de 

mesurar en grans incendis. La seva dificultat rau en què en un incendi forestal la 

temperatura fluctua permanentment en l’espai i en el temps. La temperatura és funció 

del tipus de combustible, de la seva mida, de la seva distribució espacial, del seu 

contingut hídric i de la velocitat del vent. 

1.1.7 Factors que influeixen en el comportament dels incendis forestals 

Existeixen diversos factors que determinen la dinàmica d’un incendi. Aquest apartat es 

centra en els factors més determinants en l’evolució termodinàmica de l’incendi, els quals 

representen únicament un petit sector de tots els condicionants que interactuen globalment 

en el fenomen, però són la part essencial per a entendre el desenvolupament dels incendis 

forestals en termes científics. La Figura 1.3 il·lustra de manera esquemàtica la influència més 

rellevant que exerceixen aquests factors, agrupats en les categories de meteorologia, 

topografia i combustible, en l’inici i l’evolució d’un incendi forestal així com les relacions entre 

elements d’un mateix grup i entre grups diferents. 
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Figura 1.3. Representació esquemàtica de la influència de la meteorologia, la topografia i el combustible en l’inici i l’evolució 

d’un incendi forestal. (Arnaldos, et al., 2003). 

Factors climatològics i meteorològics 

El clima afecta als incendis forestals bàsicament de dues formes, determina la duresa i 

durada de les estacions més seques i caloroses en una àrea geogràfica determinada, i per 

altra banda, al llarg del temps, condiciona el tipus i quantitat de combustible present en una 

zona (Chandler et al.,1983). Un dels climes més propicis al desenvolupament d’incendis és el 

mediterrani, present a diferents territoris sebotròpics -Califòrnia, la conca mediterrània, Xile, 

Sud-àfrica i el Sud d’Austràlia- localitzats aproximadament a 35º de latitud, tant en l’hemisferi 

nord com en el sud. 

Els principals factors meteorològics a tenir en compte en l’estudi dels incendis forestals són 

la temperatura i la humitat de l’aire, la radiació solar −tots ells relacionats directament amb la 

humitat del combustible i la possibilitat d’ignició− i el vent i l’estabilitat atmosfèrica que 

influeixen de manera determinant en la propagació. 

Factors topogràfics 

La topografia és un dels factors que més influeix en el comportament de l’incendi, tant per la 

seva relació directa en la propagació del front de flames com per la seva connexió amb 

d’altres factors, com són la meteorologia i la vegetació. Afecta directament a l’actuació dels 

diferents mecanismes de transferència de calor i també a la reacció de combustió. En 

comparació amb els factors meteorològics i climatològics, els topogràfics són els més 

constants i, en conseqüència, la seva influència en l’incendi és més fàcil de preveure. Els 

diferents elements topogràfics que afecten al comportament de l’incendi són el pendent, 

l’exposició o orientació de les vessants, la configuració o relleu i l’elevació del territori pel qual 

transcorre l’incendi. 
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A mode de resum, la Taula 1.1 recull les possibles influències sobre els incendis forestals per 

part dels factors meteorològics, topogràfics i les pròpies característiques del combustible 

forestal. 

Taula 1.1. Influència dels factors meteorològics, topogràfics i de les característiques dels combustibles forestals en els incendis 
forestals. 

Factors meteorològics Influència en els incendis forestals 

Radiació solar i temperatura de l’aire Inflamabilitat dels combustibles 

Humitat de l’aire Ignició i propagació 

Estabilitat atmosfèrica Intensitat del front i comportament del foc 

Vent 

Augment de la velocitat de combustió 

Propagació dels incendis 

 Reacció de combustió: major aportació d’oxigen 

 Mecanismes de transferència de calor: preescalfament i 

assecat 

 Transport de gasos i partícules incandescents: formació 

de focus secundaris 

Morfologia de l’incendi: 

 Forma del perímetre irregular 

 Inclinació i allargament de les flames 

Factors topogràfics Influència en els incendis forestals 

Pendent 
Actua de la mateixa manera que el vent però la magnitud de 

l’efecte és menor 

Orientació de les vessants Estat del combustible 

Configuració o relleu Direcció i velocitat de propagació de l’incendi 

Elevació 
Estat i quantitat de combustible, per tant de manera indirecta en el 

comportament de l’incendi. 

Propietats dels combustibles forestals Influència en els incendis forestals 

Intrínseques 

- Composició química i densitat 

- Tèrmiques (conductivitat, calor 

específica, coeficient d’expansió i 

calor de combustió) 

Comportament del foc pel que respecta a la reacció de combustió 

Extrínseques 

- Càrrega de combustible 

- Grandària i forma del combustible 

- Compacitat i densitat aparent 

- Disposició del combustible 

Comportament del foc sobretot pel que fa a la seva evolució sobre 

el territori 

Contingut d’aigua del combustible Procés d’ignició i propagació dels incendis forestals 

Inflamabilitat Procés d’ignició 

Combustibilitat Propagació de l’incendi 
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1.2 Els productes retardants 

1.2.1 Definició i classificació 

Es defineix com a retardant del foc aquella substància o barreja de substàncies que 

dipositada sobre la superfície d’un material, directament o bé diluïda amb aigua, o mesclada 

amb l’esmentat material disminueix la inflamabilitat i/o combustibilitat d’aquest. Pel que 

respecta als incendis forestals, els retardants del foc es poden classificar segons tres 

categories en funció de la seva aplicació: 

• Agents extintors, utilitzats com a additius per a la millora de l’eficàcia de l’aigua 

• Agents de prevenció, que prevenen la re-ignició de les brases 

• Agents retardants, utilitzats per a la construcció de tallafocs 

Per altra part, aquests productes poden classificar-se també, en funció del temps de durada 

de la seva acció sobre l’incendi, com a escumògens, viscosants i retardants a llarg termini. 

Els dos primers són considerats com a retardants de curt termini, actuant única i 

exclusivament mentre l’aigua líquida és present a la barreja, i són utilitzats com a agents 

extintors o de prevenció. Per últim, els retardants a llarg termini tal i com el seu nom indica 

són utilitzats com a agents retardants, els quals continuen mantenint el seu efecte sobre 

l’incendi un cop l’aigua líquida que la conté s’ha evaporat. Els compostos més emprats en 

l’extinció d’incendis forestals en funció d’aquesta última classificació es detallen a la Taula 

1.2. 

Taula 1.2. Compostos emprats en l’extinció d’incendis forestals. 

Producte Compostos 

Escumògens Detergents: surfactants, humectants o tensioactius 

Viscosants Silicats de magnesi, gomes i mucílags 

Retardants a llarg termini Sulfats, fosfats i polifosfats d’amoni 

A part del comportament general descrit, cadascuna d’aquestes substàncies tenen una 

forma particular d’actuar sobre les flames d’un incendi. A continuació, es descriuen amb 

detall els mecanismes d’acció dels retardants a llarg termini, objecte d’interès per a aquest 

estudi. 
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1.2.2 Mecanismes d’acció dels retardants a llarg termini 

Els productes retardants a llarg termini presenten tres mecanismes que redueixen la 

propagació del foc a través del medi combustible i, fins i tot, poden arribar a extingir-lo: 

• Disminució de la formació de gasos combustibles 

• Refredament del combustible 

• Interferència sobre els centres actius 

El primer d’aquests mecanismes és la disminució de la formació de gasos de piròlisi, atès 

que en descompondre’s el retardant es formen gasos inerts que redueixen la propagació de 

les flames. El segon mecanisme és el refredament que provoquen sobre el combustible els 

gasos inerts i el vapor d’aigua resultants de la descomposició del retardant i del propi 

combustible durant la combustió. El darrer mecanisme és la interferència que es produeix 

sobre els centres actius del procés de combustió en crear-se productes que trenquen la 

cadena de reacció en no ser inflamables; com l’acció dels retardants fa que la combustió dels 

components de cel·lulosa que conformen la superfície del combustible es realitzi a més baixa 

temperatura, donant lloc a una combustió sense flama, la descomposició d’aquests 

compostos (Figura 1.4) dóna com a productes carbó, vapor d’aigua i fums, la qual cosa fa 

que el carbó creï una capa de protecció sobre el material combustible dificultant encara més 

el procés de piròlisi i combustió per l’aïllament de la resta del combustible i, a més, el vapor 

d’aigua, com ja s’ha indicat abans, refreda el front de flama. 

Cal remarcar que depenent del tipus de retardant emprat aquests mecanismes es 

desenvoluparan amb més o menys grau. Així, si s’empra sulfat d’amoni el mecanisme 

d’acció més important es dóna durant la fase d’ignició (combustió amb flama) reduint la 

formació de gasos combustibles. Mentre que, si s’utilitza fosfat de diamoni la seva acció és 

igual d’efectiva per a qualsevol de les fases de combustió, amb flama o sense. 

(NH4)2HPO 4

DAP
Calor

(NH4)H 2PO 4 + NH3

MAP

Calor

NH3  +   H 3PO 4
Calor

H 2O +   P 2O 5

(NH4)2HPO 4

DAP
Calor

(NH4)H 2PO 4 + NH3

MAP

Calor

NH3  +   H 3PO 4
Calor

H 2O +   P 2O 5

(NH4)2HPO 4

DAP
Calor

(NH4)H 2PO 4 + NH3

MAP

Calor

NH3  +   H 3PO 4
Calor

H 2O +   P 2O 5  
Figura 1.4. Descomposició del fosfat de diamoni (DAP) en presència d’una font de calor. 
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La descomposició del fosfat de diamoni (Figura 1.4) dóna amoníac i fosfat d’amoni (MAP), en 

aportar més calor el fosfat d’amoni es descompon en més amoníac i àcid fosfòric, i l’àcid per 

l’acció de la calor produeix vapor d’aigua i pentòxid de fòsfor. Aquest seguit de reaccions de 

descomposició de la sal retardant per l’efecte de la calor són les responsables dels tres 

mecanismes d’acció sobre la inflamabilitat del combustible vegetal. La formació del pentòxid 

de fòsfor (component actiu del retardant) impedeix i interfereix la formació de gasos 

combustibles responsables de la combustió amb flama. Els vapors d’amoníac juntament amb 

el vapor d’aigua són els que refreden el combustible, això provoca la descomposició d’aquest 

combustible a més baixa temperatura (combustió sense flama) donant pas a la formació de 

més vapor d’aigua i carbó (efecte carbonera). 

1.2.3 Característiques i paràmetres dels retardants a llarg termini 

Els retardants a llarg termini més emprats en la lluita contra els incendis forestals són sals 

amòniques dels grups sulfat, fosfat o polifosfat. Aquestes sals, generalment, es 

comercialitzen en forma de líquid concentrat (LC), i la dosificació màxima a les dilucions 

aquoses de retardant preparades amb aquests concentrats sol estar sobre el 20% (en 

volum). 

D’aquestes sals amòniques, les més utilitzades són les sals dels grups fosfat o polifosfat, ja 

que les sals d’aquests grups redueixen més la inflamabilitat dels combustibles forestals que 

les sals del grup sulfat. Això és degut a diverses raons; la primera d’elles és la diferència en 

el comportament quan les esmentades sals es descomponen per l’acció de la calor. La 

Figura 1.5 mostra la descomposició tèrmica del sulfat amònic i del fosfat amònic; pot veure’s 

que el sulfat amònic a partir de la temperatura de 300ºC es descompon ràpidament i al 

voltant dels 425ºC no queda agent retardant, mentre que el fosfat amònic es descompon 

molt més lentament fins als 700ºC. Això implica que el sulfat amònic només actua com 

inhibidor de la combustió durant la combustió amb flama i, pràcticament, no incideix sobre la 

combustió residual (sense flama); en canvi, el fosfat amònic actua com inhibidor de la 

combustió amb flama i durant la combustió residual. 
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Figura 1.5. Corbes de descomposició tèrmica del sulfat amònic i del fosfat amònic. (George i Sussot, 1971). 

Una altra raó per la qual les sals de fosfat d’amoni poden considerar-se millors retardants del 

foc que les sals de sulfat d’amoni és el seu comportament davant de la propagació de 

l’incendi, ja que per a la mateixa quantitat de retardant, la velocitat de propagació de l’incendi 

és més petita si s’empren fosfats d’amoni que si s’utilitzen sulfats d’amoni (George i Blakely, 

1972). 

Cal indicar que fer servir fosfat de diamoni (DAP) o fosfat d’amoni (MAP) no implica cap 

diferència en la reducció de la inflamabilitat del combustible (Blakely, 1983), atès que el fet 

de què un compost tingui més contingut d’amoníac que l’altre no implica cap augment en la 

capacitat inhibidora pel que respecte a la combustió. L’amoníac és un component que en 

desprendre’s durant la descomposició de la sal només fa de refrigerant del combustible que 

crema, però no aporta més component actiu (P2O5) que és el que inhibeix o dificulta la 

formació de gasos combustibles en la piròlisi. Degut a l’encariment del DAP i del MAP 

(George et al., 1977) des de fa temps molts dels retardants comercials a llarg termini estan 

formats per polifosfat amònic (PPA), aquest producte no és un producte ben definit com les 

sals anteriors, ja que és una barreja d’oligòmers de fosfat i ions amoni. Ara bé, encara que la 

forma polimèrica del PPA fa que el fòsfor que conté no sigui tan assequible com en el cas del 

DAP i del MAP i per això a la mateixa quantitat de retardant té menys eficàcia alhora de 

reduir la inflamabilitat del combustible, és suficientment eficient per a complir els requisits 

d’un bon retardant a llarg termini. 

Un paràmetre d’avaluació de l’efectivitat dels productes retardants és el factor de superioritat 

(SF, Eq 1.1). Aquest paràmetre va ser desenvolupat pel Departament d’Agricultura dels 

Estats Units en les especificacions 5100-304-a (USDA, 1986) per a unificar i garantir la 
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qualitat dels retardants comercials a llarg termini. Aquestes especificacions indiquen que per 

a què un retardant sigui homologat ha de tenir un SF comprès entre 0,6 i 1. 
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Altres paràmetres fisicoquímics importants que s’han de controlar en les dissolucions 

aquoses de retardants a llarg termini són la densitat i la viscositat. A més, s’ha de controlar el 

seu possible efecte corrosiu sobre els aparells d’extinció o aplicació, la seva estabilitat –s’ha 

d’assegurar que el retardant concentrat pugui estar emmagatzemat per un període mínim de 

dos anys sense que hi hagi sediments i cristalls que no puguin ser eliminats quan es barregi 

amb aigua–, i la seva toxicitat. També, s’ha de controlar la possible abrasió que poden 

produir flòculs i aglomerats superiors a 3 mm, així com les impureses cristal·lines dures per 

evitar el seu efecte sobre els elements constitutius dels aparells d’aplicació (rodets, pistons, 

dispositius d’obertura i tancament de les comportes, etc.). 

Per a conferir les característiques desitjades a les dissolucions aquoses de retardant a llarg 

termini, s’introdueixen en el líquid concentrat de retardant diferents additius com els 

viscosants, els inhibidors de corrosió i els colorants. Alguns dels inhibidors de la corrosió que 

més s’empren són el dicromat sòdic, el nitrit de sodi i la tiourea. Els colorants són compostos 

que s’afegeixen per a donar visibilitat a la dissolució, sobretot quan s’aplica per medis aeris 

per a poder distingir entre les zones tractades i les que no han rebut tractament. El colorant 

més emprat és l’òxid de ferro; el seu color és un vermell rovellat fàcilment distingible, és barat 

i no és tòxic per a la vegetació, els animals i les persones. 

1.2.4 Aspectes entorn els viscosants 

Els agents viscosants són compostos que fan augmentar notablement la viscositat de l’aigua 

o bé de les dissolucions aquoses de les sals retardants a llarg termini. La seva missió 

principal és evitar la dispersió de l’aigua o de les dissolucions de retardants quan aquestes 

són descarregades per a l’extinció d’un incendi o per a la formació d’un tallafoc, i assegurar 

una bona adhesió al combustible dels líquids descarregats sobre ell. D’altra banda, s’empren 

per a homogeneïtzar i estabilitzar les suspensions de retardants, tant en el líquid concentrat 
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comercial com en les dilucions preparades. Els viscosants ajuden a estabilitzar els 

components de la mescla evitant problemes de decantació que poden sorgir durant els 

períodes d’emmagatzematge, ja siguin curts o llargs. 

Aquests compostos són o bé argiles o bé de tipus orgànic com gomes, polímers, derivats de 

la cel·lulosa, etc. De tots aquests compostos, els més utilitzats són l’argila d’attapulgita i la 

goma de guar. L’argila d’attapulgita és un silicat de magnesi ((H2O) 6·Mg5Si8O6) molt emprat, 

perquè les seves suspensions no pateixen variacions importants de viscositat. La goma de 

guar és un polisacàrid format per manosa i galactosa, i com que és un compost orgànic, el 

seu ús requereix l’addició d’un inhibidor bacterià. 
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2 ANTECEDENTS 

2.1 Revisió general de la recerca en productes retardants 

L’aigua és el principal agent extintor dels combustibles forestals, però en determinades 

ocasions, com podrien ser els incendis en zones pràcticament inaccessibles, el transport i 

aplicació d’aquest fluid pot esdevenir una tasca altament costosa o directament impossible. 

Així, durant els anys 1930 s’iniciaren diversos estudis amb l’objectiu de millorar l’eficàcia de 

l’aigua com a agent extintor, mitjançant l’addició de diferents productes químics que reduïssin 

la inflamabilitat i la combustibilitat de la matèria vegetal, amb la conseqüent disminució del 

consum d’aigua que això provocaria. 

Barrett (1931), Traux (1939) i Tyner (1941) són els treballs més representatius dels primers 

estudis realitzats en aquest àmbit. A partir de proves de laboratori, testaren diferents 

compostos i, de totes les substàncies assajades, els fosfats, polifosfats i sulfats d’amoni foren 

els que els donaren millors resultats.  

L’any 1955 s’empren per primera vegada aquestes sals retardants en el marc del projecte 

“Firestop” desenvolupat pel Departament d’Agricultura dels Estats Units (USDA, Forest 

Service), experiències a partir de les quals sorgiren nous focus d’investigació en aspectes de 

caire més operacional. Així, es detectà la necessitat d’estudiar, duna banda, la incorporació 

d’additius per tal de pal·liar l’efecte corrosiu de les sals sobre els equips de mescla i bombeig 

(USDA Forest Service, 1955, 1964, 1968; Davis i Phillips, 1965; Bradford, 1973, entre 

d’altres), i d’una altra, la incorporació d’additius per augmentar la viscositat dels fluids, en 

estreta relació amb el procés d’alliberació del retardant sobre el combustible (Davis, 1959; 

Johansenn i Shimmel, 1963; Davis et al., 1962, 1965, entre d’altres). Amb tot aquest 

desplegament i alliberament de químics al medi natural, la línia de recerca pel que fa als 

efectes que poguessin ocasionar sobre flora i fauna era inevitable (Phillips i Miller, 1959; 

Sauchelli 1964; Dodge 1970, entre d’altres). 

Paral·lelament, s’iniciaren els estudis que incidien en l’avaluació de l’efectivitat de les sals 

retardants a llarg termini com a agents extintors del foc, els quals, malgrat constituir una línia 

de recerca imprescindible per tal de justificar totes les anteriorment anomenades, fou la que 

menys impuls rebé. En els exhaustius reculls bibliogràfics compilats per George et al. (1976) i 
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Giménez et al. (2004) queda palesa aquesta situació paradoxal. A continuació, s’entrarà amb 

més detall en l’anàlisi cronològic dels estudis més significatius en aquest camp experimental. 

2.2 Estudis a laboratori de l’efectivitat dels retardants a llarg 

termini. 

Els primers estudis realitzats, continuant amb la via oberta durant els anys 30 i 40, seguiren 

comparant l’efectivitat amb què, les diferents sals amòniques amb propietats retardants, 

afectaven la combustió. Hardy et al. (1962), realitzaren diverses proves, cremant llits 

d’agulles de pi, dels quals únicament la segona meitat era tractada amb producte retardant 

(aplicat manualment amb polvoritzador). Per determinar l’efectivitat dels diferents 

tractaments, valoraren tres paràmetres a ambdós zones de l’incendi, la velocitat de 

propagació del front de flama –mesurada visualment i a partir de termoparells–, la radiació –

mesurada amb un radiòmetre–, i la temperatura de la columna de convecció –mesurada a 

partir de termoparells–, arribant a la conclusió que el sulfat d’amoni (AS) i el fosfat de diamoni 

(DAP) eren els més eficaços en la reducció dels paràmetres mesurats.  

Rothermel i Hardy (1965) realitzaren un extens estudi que comprengué l’anàlisi de diversos 

productes retardants comercials, de curt i llarg termini. Després d’aplicar els tractaments als 

llits (d’agulles de pi) amb un sistema de polvorització a pressió, se’n forçà l’assecat en 

condicions ambientals controlades d’humitat ambiental i velocitat del vent, avaluant d’aquesta 

manera, l’eficàcia de les sals retardants per sí mateixes. S’observà com les taxes d’assecat 

dels diversos productes eren similars i depenien únicament de les condicions ambientals 

imposades. Pel que fa als assaigs de crema, conclogueren afirmant l’elevada efectivitat dels 

productes retardants a llarg termini secs, en relació amb l’aigua per si sola, emprant com a 

variable d’anàlisi únicament la velocitat de propagació. 

En les dues dècades que seguiren, els estudis experimentals en aquest sentit s’intensificaren 

gràcies als esforços dedicats per George i Blakely (1970 i 1972) i Blakely (1983, 1985, 1988, 

1990). George i Blakely (1970) realitzaren un extens banc de proves experimentals: 

cremaren llits tant d’agulles de pi com d’encenalls de pollancre, tractats amb DAP i AS, a 

diferents concentracions de productes retardants (2,5 10 i 20%), els quals eren aplicats 

mitjançant un sistema de polvorització semi automàtic que els permeté distribuir cobertures 

homogènies. Un cop distribuït el producte, el llit de combustible havia de romandre en 

condicions ambientals controlades fins a la completa evaporació de l’aigua present en la 
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dissolució de retardant aplicada. Analitzant les velocitats de pèrdua de massa i propagació 

del front de flama, demostraren que el DAP era més efectiu que el AS en la reducció dels 

paràmetres estudiats pel que respecta a la inflamabilitat. A banda, observaren també que 

qualsevol mètode per valorar l’efecte dels retardants en la inflamabilitat havia de fer incís en 

el tipus de combustible i la configuració del llit, el mètode d’aplicació del retardant i el 

condicionament del combustible després de l’aplicació del producte, així com les condicions 

ambientals durant l’execució de les proves. 

George i Sussot (1971) estudiaren el comportament tèrmic així com la descomposició del 

sulfat i difosfat d’amoni a fi d’identificar els seus efectes en la combustió i la piròlisi dels 

combustibles forestals. Trobaren diferències entre els comportament d’ambdós retardants: 

com ja s’ha indicat anteriorment, el AS es descompon ràpidament a partir dels 300 ºC i al 

voltant dels 425 ºC no queda agent retardant, mentre que el DAP ho fa molt més lentament 

fins als 700 ºC. Aquest fet explicà el major efecte dels fosfats en la combustió incandescent, 

en referència a les diferències observades per George i Blakely.  

Blakely (1983) comparà l’efectivitat de diferents productes retardants que contenien fosfat 

d’amoni (MAP) amb l’efectivitat coneguda del DAP, paràmetre utilitzat com a estàndard de 

comparació des de 1970, per tal de valorar com els processos de manufactura o bé la 

diferent qualitat de les marques comercials influenciaven en l’efectivitat. L’anàlisi dels 

paràmetres mesurats en l’experimentació –velocitat de propagació i de pèrdua de massa– 

demostrà que per a concentracions iguals d’òxid de fòsfor (P2O5) no hi havia diferències en 

l’efectivitat del producte, i deduí que aquesta era deguda únicament a la quantitat de P2O5 

disponible a la mescla de retardant, negligint així l’efecte que l’amoníac pogués  tenir sobre la 

combustió. 

Si bé fins llavors s’havia estudiat l’efectivitat dels productes retardants en el seu ús indirecte, 

amb la construcció de tallafocs químics davant l’avenç d’un front de flama, l’any 1985 Blakely 

implementà noves metodologies experimentals per tal de sotmetre a estudi l’eficàcia dels 

retardants durant la seva aplicació directe sobre incendis estacionaris. Així, valorà la duració 

de l’efecte dels retardants sobre el procés de combustió dels combustibles forestals, en 

funció de la velocitat d’aplicació (mitjançant un sistema de polvorització semi automàtic), la 

quantitat aplicada i la concentració de sals i agents espessidors en la mescla, a més de la 

velocitat de pèrdua de massa.  
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El procés experimental es basà en la ignició immediata de la totalitat de llits d’agulles de pi, i 

un cop assolit el màxim nivell d’energia alliberada (determinat amb un radiòmetre), aplicar el 

tractament, amb aigua, dissolucions de MAP i dissolucions de MAP+espessidor (goma de 

guar), addicionant petites quantitats de producte, fins al moment en què no s’observés la 

reactivació del foc. L’anàlisi dels resultats mostrà amb claredat que l’ús dels retardants 

millorava l’efectivitat de l’aigua, disminuint la velocitat d’energia alliberada i augmentant el 

temps en què es mantenia l’efecte del retardant sobre la combustió amb flama. Afirmà 

també, que l’aigua és l’agent extintor que contribueix majoritàriament a l’absorció de calor, 

diluint els gasos de combustible i fums, per reduir alhora, la disponibilitat d’oxigen. Les sals i 

agents espessidors influeixen en la inflamabilitat i la quantitat de gasos generats en la piròlisi 

del combustible, les dimensions de gota i les característiques del flux d’aigua.  

L’any 1986 sorgí el primer i únic índex d’avaluació de l’eficàcia (USDA Forest Service, 1986), 

el Factor de Superioritat –SF- (vegeu Capítol 1, Eq 1.1). Emprat com a criteri comparatiu i 

d’homologació de formulacions retardants comercials, el SF es calcula únicament a partir de 

la mesura de les velocitats de propagació i de combustió d’un front d’incendi experimental, 

en una metodologia estàndard que compara l’eficàcia d’un tallafoc del producte en qüestió 

amb la d’una dilució de polifosfat d’amoni (PPA), també estandarditzada. Blakely (1988) va 

calcular el SF dels retardants compostos per MAP, DAP, AS i una mescla de MAP/AS. De 

tots els productes provats, la mescla de MAP/AS va ser la que va presentar una major 

efectivitat.  

Després d’un nou prolongat parèntesi en la recerca, degut en part a la simplista acceptació 

dels criteris estàndards d’avaluació de l’eficàcia dels productes retardants, mitjançant el SF, 

Viegas publicà el 1999 els resultats d’un extens estudi sobre el comportament de 6 tipus 

diferents de productes retardants, diferenciant entre l’efecte sobre la inflamabilitat i sobre la 

combustibilitat. Les proves d’inflamabilitat consistiren en exposar fulles d’eucaliptus, 

esmicolades, seques i tractades amb els diferents productes, a una font de calor constant de 

600 ºC. Els paràmetres mesurats van ésser el temps d’ignició –temps transcorregut entre la 

col·locació de la mostra a l’aparell i l’aparició de la flama– i el temps de combustió –temps 

transcorregut des de l’inici de la ignició fins a l’extinció de les flames–, observant-se que 

alguns dels retardants estudiats tenien una capacitat superior a la resta per a endarrerir la 

ignició, i disminuir el temps de combustió. 

Pel que fa als assaigs de combustibilitat, es realitzà un banc de proves en el què es mesurà 

la facilitat amb què els llits de combustible (d’agulles de pi), tractats amb els diversos 
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productes retardants, suportaven la propagació del front de flama. Els productes retardants 

s’aplicaren mitjançant un sistema de polvorització a tot el llit de combustible i, abans de 

procedir amb la crema, es deixava reposar durant 24 hores a temperatura ambient, perquè 

s’evaporés l’aigua procedent de la dissolució de retardant aplicada. Els paràmetres que 

emprà per a caracteritzar l’eficàcia del tractament van ser la velocitat de propagació, la 

velocitat de pèrdua de massa, l’altura i el gruix de les flames, i el temps de residència del 

front. 

Per últim, fer esment del recent estudi de Pastor (2004), en el qual es desenvolupà i 

s’implementà una metodologia experimental que avaluà tres productes retardants (aplicats 

manualment) sobre llits d’agulles de pi i palles d’ordi i de blat. Es mesuraren la velocitat de 

propagació del front de flama, la velocitat de pèrdua de massa, la temperatures del front i del 

llit de combustible, durant unes cremes que es produïen sense evaporar abans l’excés 

d’aigua afegida, observant-se així l’efecte sinèrgic entre aigua i retardants. 

2.3 Conclusions 

Els 70 anys que transcorren des de la descoberta de les propietats retardants de les sals 

amòniques fins a dia d’avui, han representat un lent desenvolupament dels coneixements 

referents a la seva utilització en la lluita per a la prevenció i la supressió dels incendis 

forestals. Malgrat els perseverants però intermitents esforços dedicats (sobretot als EUA, 

Canadà i Austràlia), existeixen encara mancances en la recerca per a l’estudi acurat i 

aprofundit de l’acció dels retardants sobre la multitud de paràmetres que descriuen el 

comportament del foc. 

S’han anat duent a terme proves de laboratori per a validar formulacions comercials, 

mitjançant procediments molt simplificats i criteris diversos que no responen a una anàlisi 

aprofundida de les diferents variables que veuen el seu comportament alterat per l’efecte 

dels retardants. Aquestes mancances provoquen l’actual absència de recomanacions 

específiques pel que fa a l’ús d’aquests productes en emergències d’incendi pel que fa a 

concentracions, dissolucions i tipologies de foc (Vélez, 2000), malgrat estar implicats uns 

condicionants tan crítics com els mediambientals i els econòmics. 

Recentment, la recerca mundial en la temàtica d’incendis forestals ha sofert un impuls 

important, especialment en els països de la Conca Mediterrània, veient-se’n beneficiada 

l’àrea referida a l’estudi de retardants. Així ho demostren els estudis de Viegas (1999) i 
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Pastor (2004), entre d’altres estudis emmarcats en els projectes europeus ACRE (Additifs 

chimiques rheologie evaluation) i ERAS (Extention retardant application system). 

Emmarcat dins la línea de recerca en el camp de la prevenció d’incendis forestals que es duu 

a terme al Centre d’ Estudis del Risc Tecnològic (CERTEC , UPC), el present projecte es 

fixa, doncs, en el disseny d’una nova metodologia experimental per a l’estudi de l’eficàcia 

dels productes retardants a llarg termini (Fire Trol 931 i Fr-Cros 134P) enfront d’un incendi 

forestal a petita escala, per si mateixos, un cop s’han deslligat de l’aigua que els dissol. 
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3 DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ EXPERIMENTAL 

En aquest capítol es descriu la instal·lació experimental de què es disposa al CERTEC i que 

s’ha desenvolupat i posat a punt per a poder dur a terme l’estudi proposat. Tanmateix, en 

aquest capítol es descriuen els equips de mesura emprats en el marc del sistema 

d’adquisició simultània de dades, s’inclou la caracterització dels combustibles vegetals i dels 

productes retardants emprats. En fi, s’exposa breument la metodologia experimental seguida 

en el transcurs de les experiències realitzades. 

3.1 Descripció del sistema experimental 

El sistema experimental de què es disposa, concebut per a estudiar -a escala de laboratori- 

els efectes dels tallafocs químics sobre els incendis forestals, es pot distribuir en distintes 

seccions, totes elles ubicades a la planta pilot del Departament d’Enginyeria Química a 

l’ETSEIB. Cadascuna d’aquestes seccions compta amb les següents prestacions i aparells: 

• Zona de la taula de combustió. Es tracta del cor del sistema experimental. Integrada 

per la taula on s’assagen les cremes materialment, a més dels diversos equips 

d’enregistrament de les variables controlades com són una càmera termogràfica, una 

de vídeo, una balança, dos sensors de flux de calor (SFC) i una xarxa de 8 

termoparells (inclòs el hardware FieldPoint on es connecten tant termoparells com 

SFC). La taula disposa d’una campana de tiratge natural, que permet la sortida dels 

fums produïts per la combustió. 

• Zona de dosificació dels productes retardant. Suportat en una prestatgeria mòbil 

s’emplaça tot el sistema de polvorització dels productes retardants químics a llarg 

termini, el qual consta d’una guia de moviment lineal, un carro capaç de fer la carrera 

per la guia, una canonada amb dos brocs subjectada al carro, un motor que acciona 

el moviment lineal de la guia, un controlador del motor, una font d’alimentació de 

corrent contínua i un dipòsit on resta la dilució de retardant. També es compta amb 

un PC portàtil que opera amb el controlador. Fora de la prestatgeria i connectat a 

l’esmentat dipòsit, es disposa un moto-compressor d’aire la pressió de sortida del 

qual es regula mitjançant un manoreductor. 
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• Zona de control. Es troba situada davant de la taula de combustió i es compon 

bàsicament d’un altre PC portàtil connectat amb els equips i dispositius de mesura. A 

partir d’un software dissenyat específicament per a aquesta aplicació (programa 

FireAll_Forest), es controla i es grava en temps real els valors que prenen els 

paràmetres mesurats durant la realització de la prova 

• Àrea d’aprovisionament de combustible. Espai destinat a l’emmagatzematge de les 

espècies forestals emprades als experiments. Disposa d’un termohigròmetre per 

determinar les condicions ambientals, així com d’un analitzador electrònic per 

mesurar la humitat del combustible. A més, compta també amb una balança 

electrònica de precisió per mesurar la massa de combustible. 

• Zona d’emmagatzematge i mescla del producte retardant. Consta d’una zona 

d’emmagatzematge del producte concentrat i d’un espai equipat amb el material 

necessari per a preparar les dilucions aplicades als llits de combustible. 

La Figura 3.1 esquematitza la distribució en planta de les diferents seccions que integren el 

laboratori de treball 

 

E 

C 

A
F 

D 

B 

A: Taula de combustió 
B: Sistema de polvorització de 
producte retardant (zona mòbil)
C: Zona d’emmagatzematge i 
mescla del producte retardant 

D: Zona de control 
E: Àrea d’aprovisionament de 
combustible 
F: Subministrament hidràulic i 
elèctric  

Figura 3.1. Esquema de la distribució espacial de la planta experimental. 
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A continuació es descriuen la taula de combustió i el sistema de polvorització dels productes 

retardants, principals unitats sobre les què es desenvolupa el present estudi i que, per la 

seva naturalesa complexa i sofisticada, convé detallar. 

3.1.1 Taula de combustió 

La taula de combustió està composta per una superfície horitzontal d’acer revestida de 

plaques refractàries de composició mineral resistents a les altes temperatures (fins a 1200 

ºC). Les dimensions de la taula són 3 x 1,6 m (4,8 m2 de superfície útil de crema), amb una 

obertura d’1x1 m al centre d’una de les seves meitats, i es troba a 0,8 m d’altura respecte al 

terra. Està suportada per una estructura d’acer i recoberta per comportes de xapa metàl·lica 

regulables en altura en tres dels seus costats. A l’altre costat disposa de vidres tèrmics 

corredissos per a permetre la visualització i filmació dels assaigs. A la part superior hi ha una 

campana de tiratge natural, independent de l’estructura de la taula, per a l’extracció dels 

fums resultants dels experiments. Disposa també de rodes per facilitar el seu desplaçament 

en cas que sigui necessari. 

 
a) b) 

Figura 3.2.  a) Vista de l’interior de la taula.  b) Imatge general de la taula de combustió. 

Altres components de disseny de què disposa la taula de combustió són tot un seguit de 

perns distribuïts uniformement al llarg dels extrems laterals, amb una separació constant de 

10 cm, i una altura de 7 cm. En aquests elements es col·locaran els fils que permetran 

calcular la velocitat de propagació a mesura que el front els vagi trencant al seu pas. 

L’obertura d’1 m2 es cobreix amb una planxa de fullola rígida (superfície de pesatge) 

revestida amb el mateix material lleuger i resistent al pas del foc que recobreix la taula. La 

superfície de pesatge està col·locada sobre una balança. Amb aquest sistema es pot 

controlar la pèrdua de massa en aquesta superfície en funció del temps (Figura 3.3). 
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a) b) 

Figura 3.3.  a) Imatge de l’obertura d’1m2 amb els suports i les alces. b) Superfície de pesatge. 

A més, han estat col·locades dues alces per poder moure amb facilitat la superfície de 

pesatge, de manera que la balança no hagi de suportar permanentment el pes de la 

superfície de pesatge. 

3.1.2 Sistema de polvorització dels productes retardants 

Es tracta d’un sistema que aplica des d’una determinada altura les dilucions retardants del 

foc sobre la taula de combustió, essent conformat per diversos elements interconnectats que 

s’agrupen en tres mòduls funcionals. 

1. L’element estructural del sistema. 

2. Els dispositius mòbils i accionaments del sistema. 

3. Els equips de circulació del fluid per impulsió amb aire comprimit. 

 
Figura 3.4.  Esquema general del sistema de polvorització dels productes retardants. 



Posada a punt d’un sistema per a l’estudi de l’efectivitat dels tallafocs químics Pàg. 37 

 

La Figura 3.4 esquematitza la distribució dels diversos dispositius que conformen el sistema, 

així com el sentit del flux -tant de matèria, en la circulació de fluids, com d’informació, en la 

transmissió del moviment lineal al llarg de la guia-. Un cop la dilució a aplicar és carregada 

dins del dipòsit, aquest es tanca hermèticament i esdevé connectat al moto-compressor, el 

qual subministra aire comprimit a una pressió, regulable per aixeta, mesurada amb un 

manòmetre en tot moment. En obrir la vàlvula V-2 l’aire omple el volum disponible del dipòsit 

i s’estabilitza a la pressió manomètrica desitjada. En obrir la vàlvula V-3, la pressió exercida 

per l’aire impulsa la dilució retardant, la qual supera un desnivell de 140 cm i es polvoritza a 

través dels brocs B-1 i B-2, dipositant-se a la superfície de la taula de combustió en petites 

gotes. Els brocs estan units a través d’una canonada que es desplaça solidàriament amb un 

carro integrat a la guia. 

L’operador del dispositiu mòbil envia totes les ordres referents als paràmetres cinemàtics del 

moviment del carro al llarg de la guia mitjançant un programa informàtic instal·lat a un PC, 

amb el qual s’interactua amb el controlador del sistema. Aquest controlador regeix la rotació 

del motor que genera les translacions del carro al llarg de la guia. La guia disposa a ambdós 

extrems de sengles interruptors, connectats al controlador. En cas de què el carro 

sobrepassés qualsevol dels dos extrems, el controlador aturaria automàticament el procés en 

curs, salvaguardant la integritat del sistema. 

Aquest sistema de polvorització dels productes retardants, substituint a l’acció manual, 

introdueix substancials millores, recollides a la Taula 3.1. 

Taula 3.1.  Comparativa de les característiques que presenten l’aplicació manual i el sistema de polvorització. 

Sistema de polvorització Aplicació manual 

Còmode Requereix un esforç físic considerable 

Reproduïble: permet fixar una distribució d’uniformitat 
determinada del retardant en superfície 

Cada aplicació representa una distribució diferent, 
amb una uniformitat variable 

No suposa pèrdues de producte retardant en el procés 
d’aplicació 

No assegura que tot el volum de retardant a 
aplicar es trobi dins l’àrea a tractar 

Permet la construcció de tallafocs de forma més precisa, 
delimitant clarament les zones tractada i no tractada 

Difícil control de l’aplicació, amb major facilitat per 
contaminar amb retardant la zona no tractada 

L’Annex A inclou la descripció detallada i desglossada de tots els elements d’aquest sistema. 

L’apartat 4.2 es fixarà en el conjunt, analitzant el seu funcionament. 
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3.2 Sistema d’adquisició de dades 

L’experimentació que es dissenya, preveu l’estudi de varis paràmetres dels incendis a petita 

escala. En aquest apartat es descriu el sistema d’adquisició implementat per a la recollida, 

gestió i control de les dades provinents dels experiments, presentant-se breument els 

sensors, els equips de mesura i els softwares que el conformen. A l’Annex B s’adjunten les 

característiques tècniques d’alguns d’aquests equips, així com dades complementàries de 

cert interès. 

3.2.1 Sensors i equips de mesura 

Càmera termogràfica 

El model de càmera utilitzat ha estat l’AGEMA Thermovision 570 versió Pro, de la casa 

comercial FSI FLIR Systems. Es tracta d’un sistema de captació d’imatges tèrmiques que 

representa, en escala de colors, la distribució superficial de temperatures de l’objecte 

observat, el qual pot mesurar temperatures dins d’un ampli rang que va des dels -20 fins als 

1500 ºC. Opera a l’espectre de l’infraroig, en el rang comprès entre 7,5 i 13 µm (ona llarga, 

LWB). Per formar la imatge termogràfica, la càmera utilitza un sistema FPA –Focal Plane 

Array– que es basa en una matriu bidimensional de sensors, de dimensions 320x240, que 

capten simultàniament el valor de tots els punts. No és possible la filmació de seqüències 

contínues, però sí de fotografies amb una freqüència de 5 imatges per segon.  

Càmera de vídeo 

Per tal de filmar els experiments i disposar així de les imatges corresponents a l’avanç del 

front de flames en el transcurs de cada foc ha estat utilitzada una càmera de vídeo, 

col·locada perpendicularment a l’avanç del front de flama, entre la taula de combustió i la 

zona de control (vegeu Figura 3.5). Aquesta disposició permet mesurar l’altura i el gruix de 

flama. 
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Figura 3.5.  Posició de la càmera de vídeo. 

Termoparells 

Un termoparell està format per la unió de dos metalls diferents que constitueixen un circuit en 

el qual s’estableix una circulació de corrent. En el moment en què el front de l’incendi passa 

per sobre d’un termoparell es produeix una diferència de temperatura entre les unions, 

apareixent al circuit una petita tensió continua proporcional a la temperatura que es pretén 

mesurar. Els termoparells emprats durant l’experimentació són del tipus K, constituïts 

bàsicament de cromel i alumel com a termoelements. Tenen un diàmetre de cable de 3 mm i 

estan aïllats internament amb Inconel 600 per a resistir temperatures de treball de l’ordre de 

1200 ºC. 

Sensors de flux de calor 

Els sensors de què es disposa en aquesta experimentació són de l’empresa Medtherm, un 

transductor de flux de calor model 64-2-16 i un sensor dual, que mesura calor total i radiació 

per separat, model 64-20T-20R(S). 

El dispositiu 64-2-16 és un mesurador del flux de calor total, el qual agrega el calor de 

convecció amb el de radiació en la seva mesura. Aquest model suporta fluxos de calor de 

fins a 23 kW/m2 i genera un voltatge de sortida que és directament proporcional a la quantitat 

de calor que rep. El dispositiu dual està composat per dos sensors, un transductor de flux de 

calor que mesura el calor total (convecció + radiació) i un radiòmetre que mesura el calor 

irradiat. El funcionament del transductor és anàleg al del model anterior. D’altra banda, el 

radiòmetre està format per un sensor del tipus Schmidt-Boelter (vegeu Annex B) aïllat del 

calor de convecció per una finestra de safir. 
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Balances 

Per a la realització dels experiments han estat necessàries dues balances de diferent 

capacitat de càrrega, de la mateixa marca Sartorius, sèrie Basiclite i diferents models, BL600 i 

BL12. D’una banda, es precisa d’una balança per a determinar la velocitat de combustió. 

Aquesta balança, amb 12 kg de capacitat màxima i precisió de + 1 g, ha de suportar el pes 

de la superfície de pesatge i de la càrrega de combustible. A més, ha de poder operar en 

condicions adverses pel que fa a temperatura ambient. D’altra banda s’usa una balança de 

600 grams de càrrega màxima i precisió de + 0,1 g, per a la resta d’operacions que 

requereixen de mesures de pes. 

Analitzador d’humitat 

S’utilitza per la determinació de la humitat de substàncies segons la tècnica de la 

termogravimetria infraroja. L’analitzador emprat, de la marca Sartorius i model MA-45, consta 

d’una unitat calefactora, formada per un element ceràmic que emet radiació infraroja amb 

longituds d’ona entre 2,8 i 5 µm, un sistema de mesura i una unitat d’indicació i 

comandament. L’apartat 4.3 parla extensament d’aquest aparell, ja que el seu ús implica el 

seu calibratge en funció de la tipologia de la mostra a analitzar. 

Viscosímetre 

Es disposa d’un viscosímetre electrònic ST Digit-R de la casa comercial J.P.Selecta. 

Mitjançant la rotació d’un disc submergit al producte a provar, l’analitzador mesura la força de 

torsió necessària per a superar la resistència viscosa de la rotació. Es disposa de varis tipus 

de discs i d’una extensa gamma de velocitats de rotació per tal de mesurar en un ampli rang. 

Aquest equip permet determinar la viscositat dels productes retardants de forma prou 

aproximada, i ha permès controlar la seva qualitat abans d’emprendre l’experimentació.  

3.2.2 Sistema d’adquisició de dades 

Mòduls d’adquisició de dades FieldPoint 

Per tal de capturar les dades provinents dels termoparells i els radiòmetres amb l’ordinador 

es disposa de la interfície FieldPoint, fabricada per la casa comercial National Instruments. 

Es tracta d’un sistema modular de distribució d’entrades i sortides (I/O) que centralitza la 

presa de dades provinents de diversos sensors. Aquest sistema es composa de dos mòduls 

I/O de vuit canals cadascun i un mòdul de comunicacions, responsable de la connexió dels 
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anteriors amb el port de comunicacions RS-485 de l’ordinador, a través d’un bus d’alta 

velocitat.  

Software d’adquisició FireAll_Forest 

El software d’adquisició FireAll_Forest fou creat específicament per a les necessitats 

d’aquestes experimentacions. Es tracta d’un programa que permet gestionar 

sincronitzadament el procés de recol·lecció de dades -provinents de diferents equips de 

mesura- des d’una interfície comú, visualitzar els resultats en temps real i emmagatzemar en 

fitxers la informació adquirida durant el transcurs de les experiències. A la Figura 3.6.a 

s’indiquen els equips que el programa és capaç de controlar i els ports o interfícies de 

comunicació que cadascun d’ells utilitza. 

a) b)a) b)  
Figura 3.6.  a) Dispositius i les seves interfícies de connexió amb l’ordinador que carrega el software d’adquisició.   

b) Finestra principal del programa d’adquisició de dades FireAll_Forest. 

La finestra principal del programa, que apareix a la Figura 3.6.b, està conformada, a més 

d’alguns elements típics de qualsevol aplicació Windows (menús, barres d’estat, etc.), per 

dos sectors, el superior i l’inferior, dels quals en pengen diverses solapes. 

El sector superior dóna cabuda a la plana de comandament de l’experiència en curs i a les 

de control de cadascun dels dispositius connectats, balança, FieldPoint i càmera 

termogràfica. A més del control remot de certs equips (les tares de la balança, el panell de la 

càmera), cadascuna d’elles permet configurar els paràmetres experimentals i operacionals 

propis de cada equip de mesura. La plana de comandament d’experiència és la que domina 

la seqüència experimental, repartida en tres passos: inici de l’experiència, començar a gravar 

i finalització de la gravació. El programa permet, doncs, abans de començar a enregistrar les 

mesures dels equips connectats, la preparació de l’experimentació amb l’enregistrament 
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puntual de certes mesures, com són la massa de combustible que reposa sobre la superfície 

de pesatge i la massa de retardant aplicat. Des d’aquesta plana també es poden inserir 

“Marques” durant l’enregistrament de la prova, de les quals en consta l’instant d’introducció i 

possibiliten l’afegit de comentaris. 

El sector inferior es dedica a mostrar tantes fitxes de resultats com dispositius s’estiguin 

enregistrant. L’evolució de les variables mesurades es pot anar seguint a temps real durant 

l’experiment, podent-se visualitzar com un llistat de text o mitjançant gràfics que s’actualitzen 

automàticament. 

Software ThermaCAM Researcher 

El programa ThermaCAM Researcher permet no únicament el tractament i anàlisi d’imatges 

infraroges sinó també la seva adquisició a partir de filmació amb càmera termogràfica. En 

aquest punt es descriu el funcionament bàsic per a l’anàlisi de les dades obtingudes. 

El programa presenta en la seva pantalla principal (vegeu Figura 3.7), a més del típic menú 

de les aplicacions en entorns Windows, un taulell de comandaments per al visionat d’imatges 

a la part superior, una paleta d’eines per al tractament de les dades a l’esquerra i tot un 

seguit de solapes que representen les diverses finestres per a l’anàlisi de les dades, a la part 

inferior de la pantalla. 

a) b)a) b)  
Figura 3.7.  ThermaCAM Researcher   a) Pantalla principal del programa.   b) Detall amb inserció d’elements geomètrics. 

D’eines per al tractament de dades n’hi ha de dos tipus, els elements geomètrics i les 

funcions analítiques. Els elements geomètrics es poden representar lliurement, sobreposant-

se a les imatges enregistrades i atribuint-s’hi. Pel que fa a les funcions analítiques, se’n 
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poden diferenciar dos grups: la inserció de superfícies isotèrmiques i la inserció de funcions 

matemàtiques relatives als diferents elements geomètrics o a la totalitat de la imatge 

infraroja, com per exemple temperatura màxima, mínima, mitjana, etc. 

Per tal de visualitzar les imatges enregistrades, així com analitzar les dades referents tant als 

objectes i funcions inserides a les imatges com les de la pròpia imatge, el programa disposa 

de 6 finestres on es representen els resultats amb diferents tipus d’anàlisis, ja en forma de 

gràfic, ja en forma d’histogrames estadístics.  

3.3 Materials utilitzats 

En aquest apartat es detallen els productes retardants emprats en l’experimentació, així com 

les seves característiques i els criteris de selecció determinants per a la seva utilització en 

aquest estudi. De la mateixa manera ha estat analitzat també el combustible forestal. 

3.3.1 Productes retardants 

Els productes retardants seleccionats per dur a terme l’experimentació han estat el Fire Trol 

931, fabricat per l’empresa canadenca Fire-Trol Holdings LLC però distribuït per Avialsa a 

l’estat espanyol, i el FR Cros 134P, de producció francesa, de l’empresa Budenheim.  

La tria d’aquests productes, d’entre l’amplia oferta que presenta el mercat rau, bàsicament, 

en què són els productes utilitzats actualment per les dotacions de bombers de Catalunya i 

de l’estat Espanyol en l’extinció d’incendis forestals. Per aquesta raó, són productes 

d’especial interès que resten a l’abast amb possibilitat d’obtenir quantitats suficients de 

producte per a la realització dels experiments. A la Taula 3.2 es detallen les principals 

característiques físiques i els components bàsics d’ambdós productes retardants. 

Taula 3.2.  Característiques dels producte retardants (Giménez et al, 2004). 

Característiques físiques FR Cros 134P Fire Trol 931 

Color pigmentació Vermellós Vermellós 

Densitat 1,40 g/cm3 1,375–1,4 g/cm3 

Viscositat 250 cP 1000 cP 

pH 6 – 7 6,4 
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Continuació Taula 3.2 

Components FR Cros 134P Fire Trol 931 

Component actiu Polifosfat d’amoni Polifosfat d’amoni 

                           .Agent espessidor Goma de guar Argila d’attapulgita 

Additius               Inhibidor de la corrosió Dicromat de sodi Ferrocianur de sodi 

                            Agent colorant Òxid de ferro Òxid de ferro 

Ambdós productes es comercialitzen en forma de líquid concentrat (LC) però es recomana 

(per part dels fabricants) la dilució amb aigua dels respectius LC al 20% en volum en el 

moment d’aplicar-lo. La principal diferència entre les dues formulacions resideix en la 

presència d’agents espessants de naturalesa completament diferent. Aquesta particularitat 

confereix a cadascun dels productes unes propietats reològiques molt diferents, les quals 

s’estudien amb més deteniment a l’Annex C. 

3.3.2 Combustible vegetal 

S’ha seleccionat la palla de blat comú (Triticum aestivum) per a la conformació dels llits de 

matèria vegetal combustible, substrats sobre els quals es treballarà per tal de determinar 

l’eficàcia dels productes retardants anteriorment citats. Els criteris utilitzats per a definir el 

tipus de combustible adequat, per a dur a terme l’experimentació, han estat els següents: 

• Disponibilitat i facilitat per a obtenir quantitat suficient de massa vegetal per a realitzar 

l’experimentació. 

• Facilitat per manipular el combustible vegetal. 

• Característiques de l’espècie vegetal com la inflamabilitat o la combustibilitat. 

El blat comú, d’ús eminentment agrícola, és una gramínia de fulles lineals, tija fistulosa i flors 

agrupades en espigues terminals. La palla de blat és la tija d’aquesta espècie, seca i 

separada del gra. Els camps de blat i de tot tipus de cereals en general, es poden incloure 

dins del model número 3 en la classificació dels models de combustible (vegeu capítol 1). 

Aquest model pertany al grup de les pastures, i descriu el comportament del foc en paisatges 

definits per la pastura densa, seca i alta (més d’un metre d’alçada) on aproximadament, un 

terç o més del material és sec o mort. La quantitat de combustible oscil·la entre 4 i 6 t/ha. En 

aquest tipus de cobertes vegetals, els incendis es propaguen a velocitats relativament altes, 

d’aquí la importància de conèixer el seu comportament. 
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La palla de blat es pot obtenir en qualsevol establiment d’agrocomerç en bales compactades 

de 20 kg. Val a dir que les bales de palla, depenent de les condicions d’emmagatzematge, es 

poden trobar en diferents estats de conservació. S’estableix una diferenciació entre la bala 

que conté palla en bon estat de conservació, que anomenem de primera qualitat, i la que ha 

començat a patir algun procés de degradació, com podria ser la que s’ha mullat i podrit. Les 

propietats com a combustible d’ambdues qualitats de palla són diferents. Òbviament, no 

només la espècie sinó també la qualitat del combustible vegetal ha de mantenir-se invariable 

durant la realització de la totalitat de les proves, optant per la utilització de la palla de primera 

qualitat, garantint una estandardització pel que fa a les propietats del combustible emprat. 

3.4 Metodologia experimental 

En paral·lel a la posta a punt de la instal·lació experimental, s’ha formalitzat una metodologia 

experimental que s’implementarà durant l’execució de les sèries experimentals, a fi efecte de 

facilitar el seu transcurs tot reduint la comissió d’errors. El disseny del mètode ha estat 

concebut conjuntament amb els investigadors encarregats d’executar el programa 

experimental i analitzar les dades obtingudes, comptant que en els experiments hi 

participaran dues persones, ja per a treballar en paral·lel en tasques de realització simultània, 

o bé per actuar conjuntament en alguna de les tasques que així ho requereixin. D’una banda, 

s’especifiquen de forma general les diferents tasques de què consta el procés experimental. 

D’altra banda, es defineixen els paràmetres a mesurar durant l’experimentació, anàlisi 

numèrica dels quals ens menarà a una valoració de l’eficàcia extintora dels tallafocs químics, 

construïts amb productes retardants a llarg termini (Fire Trol 931 i Fr-Cros 134P), sobre 

l’incendi a petita escala. 

3.4.1 Generalitats  

Les proves es duran a terme a la taula de combustió, ocupant únicament 2,275 m2 (1,3x1,75 

m) dels 4,8 m2 de la seva superfície útil, doncs no és necessari emprar tota la superfície per 

assolir els objectius i de fet, com quedarà palès en el següent capítol, existeixen limitacions 

pel que fa a alguns dels dispositius implicats. A la Figura 3.8 s’esquematitza la disposició del 

combustible en dues zones adjacents sense i amb tractament de producte retardant. El front 

de l’incendi naixerà a l’extrem dret sobre el substrat de combustible sense tractament, i 

circularà cap a l’esquerra tot penetrant a la zona de combustible tractat per acabar extingint-

se a l’extrem esquerre del llit. La comparació entre les dades mesurades a ambdues zones, 
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així com entre les diverses proves de què disposarà la sèrie experimental, permetrà extraure 

valuoses conclusions en termes d’efectivitat del producte retardant. 
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Figura 3.8.  Esquema de la disposició del combustible sobre la taula de combustió. 

A continuació, i com a avanç del detallat protocol d’actuació experimental que s’inclou a 

l’Annex D, s’enuncia la successió de tasques a realitzar. 

1.   Determinació de la humitat del combustible. 

2.   Posicionament i connexió dels equips d’adquisició de dades. 

3.   Posada en funcionament del software. 

4.   Disposició del combustible a tractar. 

5.   Aplicació del tractament al llit de combustible. 

6.   Assecat de l’aigua afegida. 

7.   Disposició del combustible restant (no tractat). 

8.   Col·locació de fils entre perns en tota l’extensió del llit de combustible. 

9.   Ajust de la taula de combustió. 

10.  Determinació de la humitat del combustible tractat. 

11.  Inici de l’experiment. 

12.  Marca del temps en què es trenquen els fils. 

13.  Mesura de la cendra residual. 

14.  Desmuntatge dels equips i neteja de la instal·lació. 

En algunes d’aquestes tasques ha sorgit la necessitat de calibrar, determinar o acotar el rang 

de treball de variables del sistema, experiències que s’inclouen al següent capítol. 
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3.4.2 Determinació dels paràmetres d’estudi per a l’avaluació de l’eficàcia 

Tal i com ha quedat palès en l’anàlisi bibliogràfic (vegeu capítol 2), no existeix una 

metodologia estàndard per a determinar l’eficàcia dels productes retardants. D’aquesta 

manera, ha estat necessari fixar els criteris d’anàlisi de l’eficàcia, així com els paràmetres a 

mesurar en el decurs de les successives proves. La selecció ha estat realitzada en base a 

l’estudi bibliogràfic i als mecanismes d’actuació d’aquests productes (vegeu apartat 1.2). Per 

tant, es mesuraran la velocitat de propagació, la velocitat de combustió, el flux de calor, la 

temperatura i la massa de cendra residual. L’estudi d’aquests paràmetres permetrà avaluar 

l’eficàcia dels retardants secs en funció de la quantitat de combustible, així com del tipus i la 

quantitat de producte retardant. 

Velocitat de propagació (Rs) 

La velocitat de propagació del front s’obtindrà a partir de l’anàlisi de les dades obtingudes per 

diferents sistemes. 

La velocitat màxima d’avanç del front es mesurà a partir dels instants de temps en què uns 

fils estesos de banda a banda dels perns, paral·lelament a la línia d’ignició cobrint la 

superfície útil de crema, són trencats pel front de flama més avançat. Coneixent la distància 

que separa aquests elements (10 cm) és fàcil determinar la velocitat màxima de propagació 

del front de flames. La Figura 3.9 il·lustra la disposició dels fils. 

  
Figura 3.9.  Disposició dels fils en un llit de combustible amb tallafoc. 

L’inici de l’experiment (moment just en què es produeix la ignició del fil de llana) correspon a 

l’instant de temps zero, en què s’activa l’enregistrament de dades amb el programa 

FireAll_Forest. A mesura que es van trencant els fils per part de les flames més avançades 
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del front, es van afegint “Marques” a la gravació de l’esmentat programa. Un cop coneguts 

els temps corresponents a cada Marca, s’introdueixen en un full de càlcul les coordenades 

temps – espai i es representen gràficament. Fent una regressió lineal de tots aquests punts 

excepte el primer i l’últim, que formen part de l’estat transitori inicial i final, respectivament, 

s’obté una recta el pendent de la qual, és la velocitat de propagació del front. El paràmetre de 

la correlació estadística és indicatiu de l’estabilitat de la progressió del front; quant més 

pròxim sigui aquest valor a 1, més estable serà. En el cas d’haver tractat una part del llit de 

combustible, se n’obtenen dues de regressions lineals, una per cada zona. La relació entre 

ambdós velocitats de propagació serà un dels criteris par a determinar el grau d’efectivitat del 

tractament aplicat. 

Val a dir que aquest senzill mètode atorga mesures representatives del paràmetre en 

qüestió, encara que es mostra vulnerable alhora que ineficaç a l’avançament incontrolat 

d’algun tram del front d’incendi. Per tal de pal·liar aquesta eventualitat, es compta amb les 

imatges enregistrades sincronitzadament amb la càmera termogràfica, de les quals es poden 

extraure valors mitjans de velocitat d’avenç, tot obviant les irregularitats més desfasades 

productes de la pèrdua de linealitat del front. 

Velocitat de combustió 

La velocitat de combustió es determina a partir de l’anàlisi de les mesures efectuades per la 

balança BL12, que suporta la superfície de pesatge i la zona de combustible amb els 

diversos tractaments retardants.  

El tram de major pendent, a la representació gràfica dels punts temps – massa (vegeu Figura 

3.10.b) representa l’avanç del front de flama al llarg de la superfície de pesatge i és el valor 

d’aquest pendent el què es pren com a mesura de velocitat de combustió (g/s). La resta de 

pèrdua de massa, un cop extingit el front, és deguda a la combustió incandescent residual. 

Per tal de delimitar precisament el tram de temps durant el qual el front de flama crema 

estacionàriament és recomanable derivar la funció anterior respecte el temps, i representar-

la en funció del temps (Figura 3.10.a). 
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Figura 3.10.  Representació gràfica de   a) la derivada de massa respecte el temps en funció del temps,   b) la pèrdua de 
massa en funció del temps. 

Flux de calor 

El flux de calor emès pel front és mesurat, puntualment, amb el radiòmetre i els transductors 

de calor, mitjançant la captura de les dades per part del software FireAll_Forest. Tenint en 

compte la natura dinàmica de l’experimentació que es durà a terme, així com l’emplaçament 

estàtic dels sensors i la seva visió puntual de l’esdeveniment, caldrà estudiar amb més 

deteniment tant el posicionament com l’angle de visió que es pretén captar. Aquest 

desenvolupament té lloc al següent capítol d’aquesta memòria. 

Temperatura 

La temperatura requereix d’una anàlisi més detallada, per tal de determinar el seu valor i 

relacionar-lo amb l’eficàcia dels productes retardants, perquè no és pot avaluar com un valor 

únic ubicat en un determinat punt, sinó que cal estudiar no tan sols la distribució de 

temperatures en l’espai sinó també la seva evolució. D’aquesta manera es disposa de dos 

equips per a determinar aquest paràmetre, la càmera termogràfica i els termoparells. En el 

desenvolupament de la posada a punt de la instal·lació s’estudiarà amb més detall la 

metodologia per a conèixer la temperatura, en funció de l’aparell de mesura i de les opcions 

que presenta cadascun d’ells. 

Massa de cendra residual 

Un altre paràmetre sensible a l’efecte dels productes retardants sobre la reacció de 

combustió és la massa de cendra residual. Prenent en consideració els seus mecanismes 

d’acció (vegeu Capítol 1), l’augment del tractament comporta un augment del residu. 
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Així, per a cada experiment es mesura la massa de cendres residuals a ambdues zones de 

combustible (sense i amb tractament) i es calcula el % d’augment segons l’equació (Eq 3.1): 

TractatNosidu

TractatNosiduTractatsidu

Massa
MassaMassa

residudeaugment
__Re

__Re_Re___%
−

= (Eq 3.1)
TractatNosidu

TractatNosiduTractatsidu

Massa
MassaMassa

residudeaugment
__Re

__Re_Re___%
−

= (Eq 3.1)
 

La Figura 3.11 esquematitza la secció (de 99x70 cm) d’on s’extrauen les mostres per a ser 

pesades, i il·lustra amb sengles detalls les cendres residuals d’un experiment que es dugué a 

terme amb una càrrega de palla de 600 g/m2 i tallafoc de Fire Trol 931 al 20% de 255 ml/m2. 

En aquest cas, s’observa a simple vista com la textura de la cendra residual varia segons 

s’hagi tractat o no el combustible en qüestió: així com la cendra de la palla no tractada (A) és 

gairebé pols, la de la palla amb tractament (B) conserva encara la forma de la tija i sembla 

ser més consistent. El càlcul de l’augment de residu així ho corrobora, resultant del 173,8%. 

 
Figura 3.11.  Esquema de la presa de mesures de cendra residual (cotes en cm). 
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4 POSTA A PUNT DEL SISTEMA EXPERIMENTAL 

Com s’ha comentat anteriorment (vegeu capítol 2), el projecte en curs s’emmarca dins la 

línea de recerca en el camp de la prevenció i extinció d’incendis forestals endegada al 

CERTEC, UPC, l’any 2000. La instal·lació experimental sobre la que es treballa en aquest 

projecte ja ha albergat les seves primeres sèries experimentals (Pastor, 2004), que 

estudiaren l’efectivitat de diversos productes retardants en l’extinció d’incendis a petita 

escala. Com és preceptiu, aquestes proves foren precedides per tota una sèrie d’estudis pel 

que fa a la posta a punt de la instal·lació principal, la taula de combustió (vegeu apartat 3.1), 

així com dels diversos equips de mesura amb què es comptà llavors. L’antecedent directe en 

els estudis de posta a punt de la instal·lació (Pérez, 2003) ha esdevingut una ferma base des 

de la qual treballar en el present projecte, ja adoptant precisos calibratges de caire general, 

ja adaptant-ne d’altres al nou banc de proves que es dissenya. Des de llavors ençà, el grup 

de recerca ha concebut i realitzat nous sistemes complementaris que introdueixen 

substancials millores a la instal·lació experimental de què disposa. Aquest és el cas del 

sistema de polvorització de les dilucions de productes retardants. 

L’objectiu de les proves experimentals incloses en aquest capítol, doncs, ha estat determinar 

i valorar tots aquells aspectes relatius al sistema experimental que poguessin influir directa o 

indirectament en el disseny del banc de proves per a la determinació de l’efectivitat dels 

productes retardants a llarg termini, a escala de laboratori.  

4.1 Aplicació del producte retardant: Calibrat del sistema de 

polvorització 

L’objectiu d’aquest punt ha estat la posta en marxa i el calibrat del sistema de polvorització, 

el qual es trobava, durant l’execució del present projecte, en fase de proves després del seu 

disseny i muntatge. Aquest va ésser concebut per a treballar amb diferents productes 

retardants diluïts, i malgrat que l’objecte de l’estudi és el disseny experimental d’una 

casuística concreta, el calibrat es dugué a terme per a les dilucions del 5, 10 i 20% tant de 

Fire-Trol 931 com de Fr-Cros 134P, considerant l’ampli ventall de possibilitats i pensant en el 

seu futur ús com a eina per a posteriors treballs. 
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Primerament s’ha fixat la pressió òptima de treball amb la què s’ha d’operar en cadascuna de 

les diferents dilucions, a fi efecte d’obtenir unes cobertures en superfície el més homogènies 

possibles. Un cop fixada aquesta variable de treball, es procedí a l’obtenció de les corbes de 

calibrat del sistema, correlacionant la cobertura de cada dilució sobre la superfície de la taula 

de combustió en funció de la velocitat d’avenç de la canonada d’aspersió. 

4.1.1 Caracterització dels productes retardants 

Abans d’emprendre el calibrat del sistema de polvorització calgué caracteritzar a nivell físic 

els productes retardants que haurien d’ésser emprats en l’experimentació, paràmetres com 

són la densitat i el contingut de sòlids –sals retardants entre d’altres additius minoritaris- del 

líquid concentrat (LC). Degut a la seva complexa formulació, els fabricants produeixen 

ambdós productes (Fire Trol 931 i Fr Cros 134P) amb dits paràmetres dins d’un marge de 

confiança massa groller, pres des del punt de vista de la experimentació a petita escala. Així, 

es determinaren experimentalment la densitat i el contingut de sòlids en LC dels lots de 

producte rebuts. 

Paral·lelament, es dugueren a terme experimentacions per tal de determinar la viscositat 

d’ambdós productes, paràmetre que si bé no intervé directament en els càlculs per a la 

determinació de la quantitat de retardant sec incorporat amb una dosificació, sí que influeixen 

indirectament en l’experimentació, en particular durant l’acció d’aplicació de les dilucions amb 

el sistema de polvorització. L’estudi reològic realitzat s’adjunta a l’Annex C. 

L’anàlisi prèvia d’aquests paràmetres prengué, de la mateixa manera, un caire de control de 

qualitat dels productes rebuts, considerant la susceptibilitat que tenen a corrompre’s. 

Densitat i contingut de producte retardant sec en el líquid concentrat 

La determinació d’ambdós paràmetres es realitzà de forma senzilla emprant material precís 

de laboratori. Pel que fa a la densitat, es procedí segons una senzilla metodologia que 

consistí en mesurar el pes d’un volum conegut de producte retardant, tant per al LC com per 

a la dilució al 10%. Es replicaren 8 mesures i se’n calculà la mitja. Alhora d’assecar l’aigua 

del LC i aïllar el seu contingut en sals retardants (entre d’altres additius minoritaris) s’actuà 

segons la metodologia exposada per Pastor (2004), la qual es basà en l’assecat de la mostra 

al forn a 90 ºC durant 30 hores. A la Taula 4.1 es detallen els resultats obtinguts. 

 



Posada a punt d’un sistema per a l’estudi de l’efectivitat dels tallafocs químics Pàg. 53 

 

Taula 4.1. Densitats experimentals i teòriques. Relació producte retardant-aigua. 

Producte Concentració densitat [g/ml] densitat teòrica [g/ml] % retardant % aigua 
LC 1,407 1,382 57,5 42,5 

Fire Trol 931 
10% 1,039       
LC 1,347 1,385 52,5 47,5 

Fr-Cros 134P 
10% 1,037       

 

4.1.2 Descripció i condicions del sistema  

Concebut per a facilitar l’aplicació dels productes retardants (diluïts en aigua) sobre els llits 

de combustible i garantir, tant la homogeneïtat com la reproductibilitat de l’aplicació, el 

sistema de polvorització comprèn i entrellaça variables de procedència diversa. 

Esquemàticament, es tracta de disposar un cert cabal de líquid [Qs] sobre una superfície 

determinada [l·a]. Aquest cabal roman fluint un cert temps, durant el qual el punt d’aplicació 

experimenta un desplaçament lineal a velocitat constant. Així, el temps que dura 

l’alliberament del cabal s’expressa com el quocient entre l’espai recorregut i la velocitat a la 

què es desplaça. L’equació (Eq. 4.1) modelitza el fenomen i estableix una proporcionalitat 

inversa entre la cobertura disposada en superfície i la velocitat a la que avança el punt 

d’aplicació. El terme (Qs/a) que acompanya l’esmentada proporcionalitat és funció tant de la 

pressió d’impulsió com del tipus de fluid circulant (viscositat, densitat,...). 

va
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v
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C 1
⋅=

⋅

⋅
= (Eq. 4.1)

C: cobertura (ml/m2)
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P: pressió d’impulsió (bar)

amb

l·a

a
Qs = f(P, ρ, ν)i

va
Qs

al
v
lQs

C 1
⋅=

⋅

⋅
= (Eq. 4.1)

C: cobertura (ml/m2)
Qs: cabal circulant (ml/s)
l: longitud del tallafoc (m)
a: amplada del tallafoc (m)
v : velocitat d’avanç del tub (m/s)
P: pressió d’impulsió (bar)

amb

C: cobertura (ml/m2)
Qs: cabal circulant (ml/s)
l: longitud del tallafoc (m)
a: amplada del tallafoc (m)
v : velocitat d’avanç del tub (m/s)
P: pressió d’impulsió (bar)

C: cobertura (ml/m2)
Qs: cabal circulant (ml/s)
l: longitud del tallafoc (m)
a: amplada del tallafoc (m)
v : velocitat d’avanç del tub (m/s)
P: pressió d’impulsió (bar)

amb

l·al·a

a
Qs = f(P, ρ, ν)i a
Qs = f(P, ρ, ν)
a
Qs = f(P, ρ, ν)i

 

L’aplicació d’aquest cert cabal es duu a terme des de dos punts proveïts de brocs 

polvoritzadors (vegeu Figura 4.1), els quals dipositen respectivament una taca plana amb 

extrems acusats (ovalada) composada per multitud de petites gotes (vegeu Figura 4.2), amb 

màxima dosis de producte al centre de la taca i disminuint a mesura que s’obre cap als 

extrems. Amb la disposició de dos brocs polvoritzadors adjacents, es pot arribar a corregir la 

manca d’homogeneïtat al centre de la taula solapant les taques en un 40% (referència 

extreta del catàleg de Spray Systems-VeeJet). 
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Figura 4.1. Esquema general del ruixat (cotes en cm). 

 

  
a) b) 

Figura 4.2. a) Distribució d’una taca, amb aigua com a fluid. b) Solapament de dues taques. 

Les propietats del fluid i la pressió d’impulsió que s’exerceix sobre ell estan estretament 

relacionades tant amb el cabal circulant com amb l’angle d’obertura amb què s’allibera el fluid 

a través del broc. Al seu temps, aquest angle d’obertura del raig influirà decisivament en el 

perfil d’aplicació i el grau de solapament entre taques, és a dir, en l’homogeneïtat de la 

cobertura al llarg de l’amplada del llit de combustible.  

Pel que fa a la velocitat d’escombrat del carro al llarg de la guia, si bé les especificacions 

tècniques del fabricant afirmen la possibilitat d’assolir una velocitat extrema de 5000 mm/s, 

en el cas particular d’aquesta aplicació s’ha de calibrar quin és el seu llindar superior. 

Primerament, per raons de seguretat i salvaguarda de la integritat del propi equip, doncs del 

carro s’hi subjecta la canonada que penja 121 cm, extremadament vulnerable a vibracions 

generades per les acceleracions i desceleracions brusques.  

El disseny preliminar del sistema va ser dimensionat en base a aquests rangs d’operació: 

• Cabals circulants de dilucions de productes retardants (el cas més extrem, Fr-Cros 

134P al 20%: densitat de 1088 g/l i viscositat de 37 cP) entorn als 3 l/min per una 

secció de pas d’un quart de polzada, establint-se en règim laminar.  

• Pressió de ruixat entorn els 2 bars, que equivaldria a angles de dispersió de 61º -si el 

fluid fos aigua-. 
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•  Amplada total de ruixat de 160 cm, amb solapament de 40 cm dels dos cons 

d’aspersió  -si el fluid fos aigua- (vegeu Figura 4.1). 

• Cobertures de producte retardant per unitat de superfície entre 20 i 1000 ml/m2, que 

segons l’Equació (Eq. 4.1) equivaldrien a velocitats lineals de 1562 i 31 mm/s, 

respectivament. 

Com és d’esperar, aquests valors de caire preliminar, s’hagueren d’afinar mitjançant un banc 

de proves experimentals per a cada dilució dels diferents tipus de producte retardant. 

4.1.3 Homogeneïtat de l’aplicació 

La correcta consecució dels experiments per a l’avaluació de l’eficàcia dels productes 

retardants sobre el progrés d’un front de flama, dependrà en gran mesura de la qualitat en la 

disposició del tractament sobre el llit de substrat combustible. Obeint la necessitat d’obtenir 

fronts de flama lineals, i assumint que la disposició del combustible -realitzada manualment- 

és prou homogènia, només si el tractament amb productes retardants també resulta 

uniforme, en tota l’amplada de progressió de l’incendi, es mantindrà la linealitat pretesa. 

Entenent el tallafoc -zona tractada amb productes retardants- com una barrera que resisteix 

l’avenç del front, si aquest presentés fortes irregularitats de cobertura en amplada, l’incendi 

es saturaria en els trams amb massa dosi de retardant i es generarien camins preferents allí 

on la dosi fos marcadament insuficient, trencant-se el front i impedint-se així l’estudi. 

Descripció dels experiments 

La primera aproximació al calibrat del sistema centrà l’atenció en el patró de distribució de la 

dilució retardant a través de l’amplada de la taula de combustió, estudiant empíricament els 

paràmetres operatius responsables de tal succés. A cada dilució se li exerciren diferents 

pressions d’impulsió amb la finalitat de discernir amb quina d’elles s’optimitzava la 

homogeneïtat de la cobertura. Considerant la major resistència al flux i a la dispersió per 

trencament en gotes de les dilucions retardants (en comparació amb l’aigua) i prenent com a 

base el valor teòric especificat pels proveïdors en el cas de l’aigua pura, que és de 2 bars, 

l’estudi s’emmarcà entre els 2 i els 3 bars de pressió amb pas de 0,2 bars entre cada prova, 

que és el grau de precisió del manoreductor de pressió.  

Les Taules 4.2 i 4.2.bis recullen el plantejament experimental. La primera sèrie del quadre 

(H-0) és representativa de les experiències inicials realitzades amb el sistema de 

polvorització, que impulsaren aigua a una pressió de 2,6 bars, valor intermedi dins el rang 
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d’estudi, amb la finalitat d’establir una metodologia experimental robusta per al correcte 

desenvolupament de les següents sèries experimentals. Els resultats obtinguts en aquesta 

sèrie preliminar serviren, a més, de model per comparar qualitativament el seu perfil de 

disposició amb els assolits per les diverses dilucions al llarg del banc de proves. 

Taula 4.2. Descripció dels experiments per tal de determinar la pressió òptima d’aplicació. 

Codi sèrie Producte retardant Velocitat (mm/s) Pressió (bar) 

 150  2,6 
 250  2,6 H-0 Aigua 

 350  2,6 

Codi sèrie Producte retardant Concentració Pressió (bar) 

H-T5  Fire Trol 931 5% Tot el rang 
 H-T10 Fire Trol 931 10% Tot el rang 
 H-T20 Fire Trol 931 20% Tot el rang 
 H-C5 Fr-Cros 134P 5% Tot el rang 
 H-C10 Fr-Cros 134P 10% Tot el rang 
 H-C20 Fr-Cros 134P 20% Tot el rang 

Taula 4.2.bis. Pressions de què es composava el rang experimental inicialment. 

Rang de pressions (bar) 

2 
2,2 
2,4 
2,6 
2,8 
3 

De cada prova es procedí a realitzar tres rèpliques, a fi de quantificar la reproductibilitat de 

les aplicacions del sistema de polvorització mitjançant l’anàlisi de la desviació entre elles. 

De cada prova triplicada es calculà, punt a punt, un perfil mitjà. A aquesta conjunt promig de 

dades se li feu un petit tractament estadístic, considerant tant la cobertura mitjana -en 

l’amplada de la taula- com la desviació estàndard en amplada. A efectes de discernir d’entre 

les proves d’una mateixa sèrie, la que presentés menor desviació respecte al valor mitjà seria 

la què disposaria una cobertura de producte més homogènia en superfície. 

A més, de cada prova es mesuraren per triplicat els cabals que alliberaven els brocs, per tal 

de caracteritzar el sistema amb paràmetres reals. En tal cas, el banc experimental quedava 

integrat per un total de 108 proves. 
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Metodologia experimental 

Primer de tot, s’optà per a protegir la taula de combustió del contacte amb els productes que 

allí s’hi disposaven, impermeabilitzant la superfície amb film plàstic. Per a mesurar la 

quantitat de matèria que es disposava per unitat de superfície sobre la taula de combustió, 

s’empraren deu cubetes d’igual superfície (15x22 cm) situades l’una al costat de l’altra 

cobrint tota l’amplada de la taula de combustió (vegeu Figura 4.3). De tal forma, la secció 

quedava quantificada en 10 zones que recollien independentment la fracció de líquid que els 

era ruixat. La cobertura de retardant es determinà dividint la massa recollida (mesurada amb 

+0,1 g de precisió) per la seva densitat i la superfície de la cubeta. 

  
a) b) 

Figura 4.3. a) Disposició de les cubetes a la taula de combustió. b) Detall de 4 cubetes després d’una polvorització. 

Es fixà una velocitat d’escombratge de 300 mm/s, establint per aquesta velocitat una carrera 

de la guia de 810 mm, amb la renglera de cubetes al centre de la mateixa, tal com 

s’esquematitza a la Figura 4.4.a. Amb aquesta estandardització metodològica es garantí una 

velocitat per sobre de la zona de cubetes constant d’una banda, i de l’altra l’estabilització del 

cabal alliberat, per efecte del canvi de pressió d’impulsió entre proves. Per tal de fer efectiu el 

mètode, es sincronitzà l’inici de les accions d’ambdós operadors del sistema, l’un als 

comandaments del PC executor del moviment lineal i l’altre manipulant la pressió dispensada 

pel moto-compressor i la clau de pas. 
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a) b) 

Figura 4.4. a) Esquema de la carrera de ruixat per sobre de les 10 cubetes. b) Gràfic velocitat lineal-temps obtingut 
mitjançant el software Twin Line. 

Com es pot observar a la Figura 4.4.b, els moviments transitoris des del repòs fins als 300 

mm/s no sobrepassen ni una dècima de segon (la qual cosa suposa que cada tram 

d’acceleració i desceleració es produeix en 3 mm d’avenç). 

La mesura del cabal requerí també de la participació de dues persones, prenent el fluid 

alliberat en el transcurs de 10 segons. Amb la vàlvula de pas oberta i la pressió estabilitzada, 

l’una indicava l’inici de la presa. En aquest precís instant, l’altra començava a captar el cabal 

d’ambdós brocs amb sengles recipients. En acabar de transcórrer el lapse de temps indicat, 

es tancava manualment la vàlvula de pas del fluid i es retirava els recipients captadors. 

Coneixent la massa recollida en el lapse de temps determinat, així com la densitat, es pogué 

determinar el cabal volumètric. 

Proves amb aigua  

En la Figura 4.5 es representen els resultats obtinguts a la sèrie H-0, extracte de les proves 

preliminars que serviren per realitzar les primeres radiografies de la secció mullada i posar en 

pràctica la metodologia experimental. 
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 Broc 1 Broc 2 

 
Figura 4.5. Resultats de la sèrie H-0 amb els cons teòrics d’aspersió superposats. 

Anàlisi dels resultats 

S’observà com les zones corresponents a les immediateses dels dos brocs, situats a 50 i 

110 cm, respectivament, eren les que captaven major quantitat del fluid alliberat per la 

canonada. Mentre als extrems del perfil es registraven deposicions minses, al sector central 

es feia efectiu el solapament entre taques, corregint la mancança de dosi als extrems de 

cada taca per separat. En efecte, la dosi no es disposava homogèniament, dibuixant-se en 

un perfil quasi simètric, sinuós, amb dos màxims a 50 i 110 cm, tancant un mínim relatiu al 

centre. Aquesta patró semblà que experimentava un lleuger canvi per a la velocitat 

d’escombratge de 350 mm/s, on el sector central –zona del solapament entre taques- fou el 

que recollí majors deposicions. 

Conclusions 

Havent comprovat la insuficient cobertura disposada als extrems, es decidí excloure dels 

anàlisis en les següents sèries les dades preses als extrems -la primera i la desena- a fi 

efecte de considerar una cobertura mitjana més propera als valors dipositats al centre de la 

taula. D’aquesta manera, l’amplada dels tallafocs i, per tant, la dels llits de combustible, 

quedava fixada en 130 cm. 

Proves amb Fire Trol 931 

Un cop familiaritzats en el maneig del sistema tot havent posat en pràctica una metodologia 

experimental que requeria de la participació sincronitzada dels dos operadors, es passà a 

treballar amb les dilucions del producte Fire Trol 931. S’inicià l’experimentació amb la sèrie 

H-T5, la de menor contingut en LC i, per tant, la més assemblant a l’aigua, per anar enriquint 

la mescla amb LC en les posteriors sèries. 
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La Taula 4.3 resumeix els resultats obtinguts, presentant per a cada prova els resultats 

mitjans, la desviació estàndard de la mitja de les cobertures recollides en cada cubeta i el 

seu valor en %. De cada sèrie se’n ressalta la que millor s’adaptà als propòsits d’uniformitat 

en l’aplicació. 

Taula 4.3. Resultats obtinguts amb les dilucions de Fire Trol 931. 

Codi sèrie Pressió (bar) Cobertura mitjana 
(ml/m2) Desviació estàndard Diferència 

mitja (%) Cabal mitjà (l/min) 

  2 - -   - 

  2,2 - -   - 

  2,4 70,9 15,12 21,33 1,82 

H-T5  2,6 71,39 14,65 20,52 1,88 

  2,8 74,24 12,6 16,97 2 

  3 75,47 12,8 16,96 2,01 

  2,4 69,74 18,36 26,33 1,53 

 H-T10 2,6 71,08 15,85 22,30 1,69 

  2,8 72,41 12,86 17,76 1,9 

  3 71,32 14,15 19,84 2,02 

  2,4 66,98 18 26,87 1,77 

 H-T20 2,6 68,27 15,29 22,40 1,79 

  2,8 68,15 16,11 23,64 1,84 

  3 66,05 14,94 22,62 1,96 

Anàlisi dels resultats 

Les proves inicials (sèrie H-T5) revelaren la impossibilitat d’obtenir cobertures adequades per 

sota dels 2,4 bars, doncs ni tan sols s’assolia l’obertura d’angle suficient com per a solapar 

les dues taques polvoritzades. Aquest efecte es produeix per l’augment tant de la densitat 

com de la viscositat del fluid, la qual cosa en dificulta la seva deformació (circulació i 

trencament en gotes o polvorització). Els primers resultats satisfactoris s’assoliren amb una 

pressió d’impulsió de 2,4 bars, encara que els òptims s’obtingueren a 2,8 bars. A la Figura 

4.6 s’il·lustren amb detall els resultats obtinguts en aquesta sèrie. Primerament, les 

cobertures obtingudes amb la pressió de polvorització òptima, desglossant les tres rèpliques 

(Figura 4.6.a). Val a dir que la reproductibilitat de les proves fou una fita del tot assolida, 

doncs en molts casos no hagué diferències superiors a l’1% entre rèpliques, i en cap cas 

superaren el 5%. 

En la Figura 4.6.b es representa el perfil mitjà resultant de les tres rèpliques anteriors, on s’hi 

han codificat les mesures des de l’u fins al vuit, que es corresponen amb les cubetes que 
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recollien el fluid alliberat. Seguint aquest codi, les cubetes 2 i 3 rebien la major part del fluid 

alliberat pel Broc1, mentre la 6 i la 7 ho feien amb el Broc2. Les cubetes extremes (1 i 8) 

rebien la contribució de la punta d’una sola taca. Les cubetes centrals (4 i 5) són on es 

materialitzà el solapament entre taques. Tot seguit, a la Figura 4.6.c, els perfils mitjans de la 

resta de la sèrie. 
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Figura 4.6. a) Sèrie H-T5, P=2,8 bar. Tres rèpliques. b) Mitjana punt a punt amb els extrems eliminats i mitjana indicada.      
    c) Corbes mitjanes de la sèrie H-T5, a pressions de 2,4 - 2,6 i 3 bar. 

De totes les proves se n’extragueren perfils anàlegs, amb dos pics a les zones situades 

immediatament sota els brocs, tancant entremig una zona central de menor cobertura i perfil 

quasi constant. Aquest patró de distribució, lluny de poder-se modificar radicalment, si que 

admetí apreciables modulacions en variar la pressió de treball i, conseqüentment, l’angle 

amb què es polvoritzava a través del broc. Amb la pressió de treball de 2,8 bars s’aconseguí 

disposar en superfície un perfil més homogeni, que disminuïa la diferència entre els pics i la 

zona central. 

Durant el desenvolupament de les sèries H-T10 i H-T20 es va posar de manifest el caràcter 

viscós del LC de producte retardant, resultant perfils més sinuosos degut a la menor obertura 

de l’angle de polvorització i per tant, de menor solapament entre taques. La pressió òptima 
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de treball va ser, per a la sèrie H-T10, de 2,8 bars mentre que per la H-T20 va ser de 3 bars. 

Aquest parell de gràfics, juntament amb un tercer que compara els perfils disposats a la 

pressió de 2,8 bars de cadascuna de les sèries, conformen la Figura 4.7. 
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Figura 4.7. a) Sèrie H-T10 a 2,8 bars. b) Sèrie H-T20 a 3 bars. c) Comparació entre sèries a P=2,8 bars. 

A la Figura 4.7.c s’observa que, com a mesura que es carrega la dilució de LC, més abrupte 

es fa la transició entre la zona adjacent als brocs i la zona central de solapament entre 

taques, doncs més li costa al sistema de polvorització realitzar el trencament del fluid en 

gotes per a ser dispersat. 

Proves amb Fr-Cros 134P 

El comportament de les dilucions d’aquest producte resultà radicalment diferent de les 

anteriors. El rang de pressions d’impulsió determinat inicialment s’hagué d’ampliar fins als 3,8 

bars per tal d’aconseguir solapar les dues taques adjacents. Per a les dilucions del 10 i el 

20%, ni tan sols augmentant el rang de treball s’assolí cobrir la zona central. 

La Taula 4.4 recull els resultats de les dues úniques proves amb resultats vàlids, 

corresponents a la sèrie H-C5. 
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Taula 4.4. Resultats obtinguts amb les dilucions de Fr Cros 134P. 

Codi sèrie Pressió (bar) Cobertura mitjna (ml/m2) Desviació estàndard Error (%) Cabal mitjà (l/min)

H-C5  3,6 95,8 12,57 13,12 2,26 

  3,8 95,43 15,98 16,75 2,38 

Anàlisi dels resultats 

La Figura 4.8 mostra els resultats òptims, assolits amb una pressió d’impulsió de 3,6 bars. 
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Figura 4.8. Sèrie H-C5 a P= 3,6 bar. 

El patró tan diferent amb què es distribueixen les dilucions de Fr-Cros 134P, en comparació 

amb els alliberats amb l’aigua o les dilucions de Fire Trol 931, es deu als aspectes reològics 

dels diversos productes estudiats. La goma de guar, agent viscosant de naturalesa elàstica 

del Fr-Cros 134P, manté cohesionat el fluid en el moment de travessar l’element 

polvoritzador, el broc, que únicament aconsegueix dividir el flux en dos raigs que conformen 

una taca compacta, amb màxima dosi als extrems i menor al centre (forma d’ulleres). La 

Figura 4.9 esquematitza comparativament les taques disposades amb els diversos fluids 

assajats. 

Aigua

Fire Trol 931

Fr Cros 134P

a) b)

Aigua

Fire Trol 931

Fr Cros 134P

a) b)  
Figura 4.9. a) Forma i relació entre les taques polvoritzades a una mateixa pressió. b) Esquema del solapament a P=2,6 

bar. 

Amb la impulsió a 3,6 bars, mantenint-se encara l’estructura en forma d’ulleres, s’aconseguí 

eixamplar l’amplada de les taques disposades, fins al punt de solapar-les mínima però 
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suficientment, conformant el perfil simètric amb tres màxims i dos mínims inserits que s’ha 

presentat a l’anterior Figura 4.8. S’ha de notar que dit perfil presenta les mateixes 

desviacions respecte la mitjana que les assolides amb el Fire Trol 931. 

L’Annex C aprofundeix en l’estudi de la viscositat dels productes retardants. 

Conclusions 

Els perfils de cobertura assolits es consideraren suficientment homogenis per al 

desenvolupament de les proves, tant en el cas del Fire Trol 931 com en el del Fr-Cros 134P, 

tenint en compte les limitacions condicionades pels equips experimentals, les necessitats de 

cabal i dosi, i per les característiques en termes de mecànica de fluids dels productes 

retardants. 

4.1.4 Calibrat de les corbes Cobertura - Velocitat lineal 

Havent determinat la pressió òptima de treball per a cada dilució, es procedí a l’obtenció de 

la correlació empírica entre cobertura de producte retardant i velocitat lineal dels punts 

d’aplicació. 

Experiments realitzats 

Els requeriments experimentals pel que fa als nivells de cobertura es fixaven dins del rang 

20-1000 ml/m2, que en una primera aproximació es correlacionava amb el rang de velocitats 

comprès entre 1562 i 31 mm/s (vegeu apartat 4.1.2). 

La sèrie inicial d’experiments per a l’obtenció de les corbes reals de calibrat prengué 

mesures dins del rang central de velocitats 70-770 mm/s, amb pas de 50 mm/s entre cada 

mesura. Com era d’esperar, les corbes que resultaven d’aquesta primera anàlisi no cobrien 

les necessitats establertes. En aquest punt, es prengué una estratègia iterativa d’extensió del 

rang d’estudi, tant per sobre com per sota del rang central, la qual prosseguiria amb les 

proves fins que les cobertures obtingudes incloguessin els 20 i els 1000 ml/m2. 

En el tram de la corba de velocitats inferiors als 70 mm/s, aquesta prenia una tendència 

asimptòtica vertical, on petites disminucions de velocitat produirien grans augments en la 

cobertura, raó per la qual es reduí el pas entre mesures a 15 mm/s. Per contra, el tram de 

corba amb velocitats superiors als 770 ml/m2 prenia una tendència asimptòtica horitzontal, 
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experimentant poca disminució de cobertura en augmentar la velocitat, raó per la qual 

s’amplià el pas entre mesures fins als 100 mm/s. 

En fi, les quatre corbes de calibrat es traçaren amb un total de 23 proves entre els 20 i els 

1070 mm/s, sèries recollides a la Taula 4.5. 

Taula 4.5. Banc de proves per a l’obtenció de les corbes de calibrat. 

Codi sèrie Producte Concentració Pressió d’impulsió (bar) 

T5 Fire Trol 931 5% 2,8 

T10 Fire Trol 931 10% 2,8 
T20 Fire Trol 931 20% 3 
C5 Fr-Cros 134P 5% 3,6 

Velocitats assajades a totes les sèries (mm/s) 
20 – 35 – 55 – 70 – 120 – 170 – 220 – 270 – 300 – 320 – 370 – 420 – 470 – 500 – 520 - 570- 

620 – 670 – 720 – 770 – 870 – 970 - 1070 

Metodologia experimental 

Les experiències es desenvoluparen seguint la mateixa metodologia emprada durant els 

experiments anteriors d’homogeneïtat, considerant la cobertura mitjana de les 8 cubetes 

centrals en una única prova, sense rèpliques. En les sèries més ràpides s’hagué de modificar 

alguns dels paràmetres cinemàtics, la longitud de carrera i les acceleracions de posta en 

marxa i de frenada, a fi d’apaivagar les vibracions generades per la brusquedat del 

moviment, que es transmetien al llarg de la canonada d’aspersió. 

Anàlisi dels resultats 

De cada sèrie experimental se’n representaren gràficament els resultats, obtenint-se 

correlacions inverses entre les variables mesurades, amb factors de correlació (R2) sempre 

majors que 0,99. A continuació, la Figura 4.10 presenta aquests resultats, així com 

l’expressió matemàtica que modelitza empíricament cadascuna de les sèries. 
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Figura 4.10. Representació gràfica de les corbes de calibrat. a) Sèrie T5. b) Sèrie T10. c) Sèrie T20. d) Sèrie C5. 

Com era d’esperar, les diferències entre les quatre corbes empíriques obtingudes es 

concentraren al factor que multiplica a la inversa de la velocitat -el qual és [Qs/a] al model 

teòric de l’equació (Eq 4.1) - així com en les lleugeres desviacions respecte la 

proporcionalitat purament inversa, pel que fa a l’exponent al què s’eleva la velocitat. La Taula 

4.6 recull les dades a considerar per a analitzar, en la mesura del possible, els resultats 

obtinguts en relació al model. 

Taula 4.6. Comparativa dels resultats experimentals amb el model teòric. 

Sèrie 
Pressió 

d’impulsió 
(bar) 

Cabal (l/min) 
Fracció del 

cabal no 
considerat 

Amplada del 
tallafoc (m) 

Qs/a teòric 
(ml/(s*m))  

Qs/a 
experimental 

(ml/(s*m)) 

T5 2,8 2 0,099 1,3 2310,3 2598,9 
T10 2,8 1,9 0,099 1,3 2194,7 2426,4 
T20 3 1,96 0,097 1,3 2269,1 2787,7 
C5 3,6 2,26 0,005 1,3 2882,9 3240,1 
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Primerament, cal notar que si bé l’amplada del tallafoc era una variable dependent tant del 

tipus de fluid com de la pressió d’impulsió, un cop fixada a 1,3 m (a efectes de determinar 

una única amplada de llit per a la totalitat del banc de proves, de cobertura uniforme) s’hagué 

de valorar la fracció de cabal que es negligia als extrems, paràmetre trigonomètricament lligat 

tant a l’amplada realment coberta com a l’angle de ruixat. 

La comparació entre les dues primeres sèries corroborà una relació òbvia. Emprant la 

mateixa pressió d’impulsió, el cabal alliberat fou major per a la dilució al 5% que al 10%, 

degut a la menor viscositat i densitat del fluid amb menys contingut de LC. La resta de sèries 

no són comparables directament, doncs les pressions d’impulsió difereixen. Si s’observen els 

resultats obtinguts en treballar amb la dilució de Fr-Cros 134P (C5), es pot comprovar com la 

pressió d’impulsió a 3,6 bars suposà un augment considerable del cabal alliberat, però 

l’obertura del raig encara restava molt per sota de la que s’assolia amb les dilucions de Fire 

Trol 931. D’aquesta forma, fou la sèrie que resultà amb el paràmetre Qs/a major. 

Conclusions 

La realització de les proves de calibrat del sistema de polvorització, si bé limitava a una única 

opció l’aplicació del Fr-Cros 134P (diluït al 5%), deixà tres possibilitats obertes per a 

l’aplicació del Fire Trol 931. Considerant que un cop disposada la dosificació pertinent, 

l’aigua afegida hauria d’ésser extreta del sistema, la dilució idònia seria, òbviament, la del 

20%. Per a aquesta sèrie, encara que la desviació respecte la mitja era major que per les 

dues restants, la diferència era relativament petita. En efecte, la dilució de Fire Trol 931 al 

20% en volum fou l’opció escollida per a la realització del banc experimental. 

4.2 Assaigs de calibrat de la balança d’humitat 

Introducció 

La humitat present al combustible forestal és un factor que influeix de forma directa en la 

propagació de l’incendi i de determinació necessària per tal de caracteritzar-lo. En el moment 

de realitzar una crema, o en d’altres moments més puntuals, com en el control del procés 

d’assecat del combustible tractat (vegeu apartat 4.3), cal conèixer el valor d’humitat present i, 

donat que el contingut d’aigua està en constant variació en funció de les condicions 

ambientals, és necessari aplicar un mètode que permeti realitzar la mesura en el mínim 

temps d’anàlisi, en temps real. 
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El mètode estàndard per a determinar experimentalment el contingut d’aigua d’una mostra, 

que es basa en procediments termogravimètrics, consisteix en comparar el seu pes abans i 

després de sotmetre-la durant 24 hores a una temperatura de 100 ± 5 ºC. A aquesta 

temperatura la humitat relativa de l’aire disminueix a valors de l’ordre del 5%, establint-se una 

humitat d’equilibri pràcticament nul·la i, per tant, es pot considerar que la mostra està 

totalment seca. La humitat es determina aleshores a partir de la següent expressió (Eq. 4.2): 

( ) 100% ⋅
−

=
s

sh
ECOMBUSTIBL m

mmH (Eq. 4.2)

%H COMBUSTIBLE Humitat del combustible, kg aigua / 100 kg combustible sec
mh Massa del combustible humit, kg
ms Massa del combustible sec, kg

amb

( ) 100% ⋅
−

=
s

sh
ECOMBUSTIBL m

mmH (Eq. 4.2)

%H COMBUSTIBLE Humitat del combustible, kg aigua / 100 kg combustible sec
mh Massa del combustible humit, kg
ms Massa del combustible sec, kg

amb

 

En les proves experimentals d’aquest estudi s’ha utilitzat un analitzador d’humitat electrònic 

Sartorius MA-45, el qual, basant-se també en la termogravimetria, utilitza com a font de calor 

un radiador ceràmic que emet radiació infraroja per assecar la mostra. La radiació afecta de 

forma diferent a cada substància en funció de les propietats pròpies de la superfície 

receptora, com la capacitat d’absorció i reflexió (relacionada amb la seva coloració), i la 

conductivitat tèrmica. L’analitzador electrònic permet obtenir resultats de forma ràpida i 

precisa, però per contra, és necessari calibrar-lo per qualsevol tipologia de combustible, a fi 

de definir els paràmetres d’operació que permetin obtenir valors comparables als obtinguts 

amb el mètode estàndard. 

Pérez (2003) va calibrar l’analitzador Sartorius MA-45 per mostres d’agulles de pi i palla de 

blat, totes elles sense tractament amb productes retardants. La metodologia experimental del 

present estudi precisa valorar la humitat que conté el llit de combustible, conformat per palla 

de blat sense i amb tractament. Aquest apartat, doncs, es dedica a completar el calibrat de 

l’analitzador per a les mostres de palla tractada amb retardants. 

Descripció dels experiments 

L’analitzador d’humitat Sartorius MA-45 disposa de diversos programes de funcionament 

segons diferents paràmetres, essent la temperatura d’operació el més rellevant. Aquesta té 

una influència directa en el temps de mesura, de manera que si aquesta temperatura és 

massa baixa pot prolongar innecessàriament el temps d’anàlisi. Per contra, si la temperatura 

és massa elevada pot provocar la descomposició tèrmica de la mostra. En ambdós casos, la 

mesura efectuada contindrà errors sensibles. 
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Pel que fa a la preparació de la mostra, els paràmetres que influeixen en el valor d’humitat 

que mesura l’analitzador, així com la seva reproductibilitat, són el pes, la grandària de 

trituració, la naturalesa de la mostra i també la distribució d’aquesta al plat de mesures. 

Pérez (2003) conclogué els estudis sobre aquests paràmetres recomanant, per a l’anàlisi 

d’humitat de palla de blat, la preparació de mostres de 1 gram, trituració de les tiges en 

partícules de 4 cm de longitud i la seva repartició uniforme pel plat de mostres. La 

temperatura d’operació fou de 90 ºC, seleccionant el programa calefactor que finalitzava el 

procés automàticament tan bon punt la pèrdua de pes era menor que 1 mg cada 24 segons. 

En efecte, es concretà el banc de proves en la variació de la temperatura de calefacció de 

l’analitzador, operant des dels 90 ºC fins els 140 ºC, amb pas de 5 ºC entre cada mesura. Es 

feren tres sèries de mesures per cadascun dels productes retardants, durant 6 dies 

consecutius (els tres primers dedicats a analitzar el tractament amb Fire Trol 931, els 

següents per al de Fr-Cros 134P); amb cada mesura realitzada per triplicat. 

Metodologia experimental 

Es prepararen llits de 400 g repartits en 1 m2 de superfície cadascun, als què s’aplicaren 

manualment 220 ml de dilucions al 20%, de Fire Trol 931 i Fr-Cros 134P, respectivament. 

Per tal d’assecar l’aigua afegida, es deixà reposar els llits tractats durant 24 hores, en 

condicions ambientals. Emprant guants pinces i tisores, per tal de no provocar variacions 

d’humitat per frec directe amb la pell, es trossejaren les mostres (4 cm de longitud) just abans 

d’ésser analitzades. A mida que s’anava trossejant, s’anava omplint el plat de mostres 

uniformement fins assolir 1 gram, moment en el qual s’ iniciava el procés d’assecat 

mitjançant l’analitzador Sartorius MA-45. Un cop finalitzat, es podia llegir al display el 

contingut d’aigua present a la mostra. 

Per cada sèrie experimental, s’introduí a l’estufa una mostra durant 24 hores a 100 ± 5 ºC. A 

partir del valor estàndard obtingut amb aquest mètode es realitzaren comparacions per a 

determinar la temperatura de l’analitzador que permetia obtenir el valor més aproximat a 

aquest, optimitzant les condicions de treball. 

Resultats dels experiments 

Si bé per la palla de blat sense tractament es requeria una temperatura d’operació de 90 ºC, 

per la palla tractada amb Fire Trol 931 es requeriren temperatures de 135 ºC per tal d’obtenir 

mesures òptimes. La Taula 4.7 recull els resultats obtinguts en les tres sèries experimentals 

de palla tractada amb Fire Trol 931. 
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Taula 4.7. Resultats obtinguts en els experiments de calibrat de l’analitzador d’humitat per palla tractada amb Fire Trol 931. 

  Humitat mesurada amb Sartorius (HmS) del combustible tractat amb Fire Trol 931 (%) 
  Dia 1 HR = 53% Dia 2 HR = 42% Dia 3 HR = 42% 
    Hcontrol = 9,03%   Hcontrol = 8,88%   Hcontrol = 8,88% 
    Hestufa = 11,93%    Hestufa = 11,03%   Hestufa = 9,58% 

temp (ªC) HmS(%) Error (%) HmS (%) Error (%) HmS(%) Error (%) 
90 10,06 -15,67 7,82 -29,10 7,81 -18,48 
95 9,81 -17,77 8,36 -24,21 7,62 -20,46 
100 10,2 -14,50 9,03 -18,13 7,41 -22,65 
105 10,2 -14,50 9,46 -14,23 7,46 -22,13 
110 9,55 -19,95 9,87 -10,52 8,69 -9,29 
115 11,19 -6,20 9,65 -12,51 8,22 -14,20 
120 10,98 -7,96 10,02 -9,16 9,01 -5,95 
125 11,32 -5,11 10,6 -3,90 8,91 -6,99 
130 11,85 -0,67 10,76 -2,45 9,01 -5,95 
135 11,47 -3,86 11,09 0,54 9,3 -2,92 
140 13,29 11,40 11,49 4,17 9,44 -1,46 

A mode de llegenda, cadascuna de les sèries equival a un dia i es caracteritzen amb la 

humitat relativa present a l’atmosfera (HR), la humitat del combustible control, no tractat, en 

equilibri amb el medi (Hcontrol) i el valor de la humitat obtingut amb el mètode estàndard 

(Hestufa). De totes les mesures efectuades amb l’analitzador (HmS) se’n ressalta en groc la 

que representa menor error en comparació amb Hestufa, i en taronja, la segona amb menys 

error. 

Les tres sèries realitzades van presentar la mateixa tendència d’augment de la humitat 

mesurada a mida que s’augmentava la temperatura d’operació, i en cadascuna d’elles 

s’obtingueren resultats òptims a 130, 135 i 140 ºC, respectivament. D’entre les tres 

possibilitats, no hi hagué cap dubte en triar la opció intermèdia, de 135 ºC, en la qual 

s’observà variar les mesures entre errors del 0,54% i 3,86%. Considerant que la mesura 

efectuada per l’analitzador conté una variabilitat inherent del 3%, els resultats obtinguts a 

partir de l’anàlisi a la temperatura determinada és òptim. 

A continuació es presenten, a la Taula 4.8, els resultats de les sèries restants. 
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Taula 4.8. Resultats obtinguts en els experiments de calibrat de l’analitzador d’humitat per palla tractada amb Fr Cros 134P. 

  HmS del combustible tractat amb Fr-Cros 134P 
  Dia 4 HR = 27% Dia 5 HR = 43% 
    Hcontrol = 5,16%   Hcontrol = 6,95% 
    Hestufa = 9,55%   Hestufa = 9,50% 

temp (ªC) HmS(%) Error (%) HmS(%) Error (%) 
90 5,89 -38,32 - - 
95 6,58 -31,10 - - 
100 5,97 -37,49 - - 
105 7,91 -17,17 - - 
110 6,7 -29,84 8,46 -10,95 
115 7,94 -16,86 8,91 -6,21 
120 8,34 -12,67 8,33 -12,32 
125 8,75 -8,38 9,23 -2,84 
130 9,46 -0,94 9,57 0,74 
135 9,88 3,46 9,58 0,84 
140 9,9 3,66 10,5 10,53 

  Dia 6 HR = 36%   
    Hcontrol = 6,17%   
    Hestufa = 7,82%   

temp (ªC) HmS(%) Error (%)   
130 8,04 2,81   
135 8,43 7,80   
140 8,27 5,75   
145 8,67 10,87   
150 8,65 10,61   
155 8,92 14,07   
160 9,01 15,22   

Les sèries experimentals pel que fa a la palla tractada amb Fr-Cros 134P es practicaren 

introduint lleugeres modificacions. Durant la primera (Dia 4) la mesura a 130 ºC es revelà 

com la òptima amb notorietat respecte les demés. En la segona sèrie es suprimiren les 

mesures a temperatures menors, mentre que en la tercera s’estudià temperatures d’operació 

de fins a 160 ºC. En totes elles, la temperatura de 130 ºC fou l’òptima. 

Els resultats obtinguts en els calibrats amb ambdós productes retardants varen concordar 

amb els què s’esperaven teòricament. Les taques de color vermell que resten a la superfície 

del combustible tractat, a més d’exercir de barrera amb el medi, interferint en els processos 

d’evaporació de l’aigua afegida i el de calefacció per radiació, contenen molècules d’aigua 

lligades estructuralment. En efecte, totes les mostres a les què se’ls mesurà la humitat 

després d’un dia d’assecat a l’ambient, van presentar uns valors superiors als què 

presentava el combustible control (no tractat, en equilibri amb el medi). Tanmateix, l’energia 
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a aportar amb l’analitzador Sartorius per a afrontar aquesta barrera i deslligar l’aigua 

atrapada a la taca, hagué de ser major que la requerida per al combustible sense tractament. 

4.3 Assecat del combustible tractat 

Un cop la zona del llit de combustible destinada a exercir de tallafoc hagué estat mullada 

amb la dilució de producte retardant, calgué forçar la sortida de l’aigua addicionada al 

sistema, deixant així, impregnada amb el retardant sec la superfície de combustible. Deixar 

que el llit mullat recobri espontàniament la humitat d’equilibri amb l’atmosfera és un procés 

infal·lible i àmpliament usat en passades experiències (vegeu Capítol 2), que finalitza un cop 

han transcorregut al voltant de 24 hores. En aquest cas, s’ha considerat necessari concebre i 

implementar una metodologia que forcés l’assecat de forma ràpida i eficient. 

El banc de proves, que servirà per a estudiar l’efectivitat dels retardants, constarà d’una 

extensa varietat d’experiències en les què s’aplicaran múltiples dosificacions de productes. 

Cadascuna de les proves requerirà, doncs, un assecat que extragui la quantitat justa d’aigua 

addicionada, havent-se d’atendre cada cas en particular. 

Metodologia experimental i anàlisi del procés 

La metodologia experimental (dels experiments d’efectivitat), que s’anà desenvolupant 

paral·lelament i en consonància amb les proves de posta a punt de la instal·lació, indicà la 

disposició de la zona tallafoc sobre la superfície de pesatge de la taula de combustió (vegeu 

Figura 4.11.b). El procés d’assecat, doncs, era d’obligada realització in situ. A tal efecte, es 

féu circular l’aire calent i sec generat per quatre calefactors, de resistència elèctrica de 

potència 2000 W, a través del llit de combustible segons la disposició que il·lustra la Figura 

4.11.a. La conducció de l’aire es forçà cobrint la zona a assecar amb una tela porosa i 

tancant les comportes laterals, establint-se d’aquesta forma el microclima propici per a 

l’arrossegament del vapor. Amb la variació de l’orientació dels calefactors cada 5 minuts es 

procurà que l’assecat es produís uniformement. 
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a) b)a) b)  
Figura 4.11. a) Esquema del muntatge experimental d’assecat del tallafoc. b) Mides del tallafoc. 

S’ha de notar que el calor transportat per l’aire, a més d’arrossegar l’aigua lliure afegida amb 

la dilució, faria el mateix amb la humitat inherent al combustible forestal, si el procés 

d’assecat no s’aturés abans. Per tal de determinar el moment de finalització de l’assecat 

s’empraren dos dispositius: la balança suportant de la superfície de pesatge i l’analitzador 

d’humitat. 

Amb la balança, connectada al software FireAll_Forest, es podia mesurar la massa de 

combustible a la que, un cop tractada, se li sumava la de producte retardant i d’aigua. 

Aquesta situació esdevingué l’adequada en tant que el desenvolupament de l’acció 

d’assecat, és a dir la progressiva vaporització de l’aigua afegida amb la conseqüent pèrdua 

de massa, era controlat a temps real a partir de l’esmentat software. La Figura 4.12 il·lustra la 

corba característica que es descrivia en qualsevol dels assajos practicats, ja havent aplicat 

un o altre producte retardant, ja amb una o altra càrrega de combustible. 

 
Figura 4.12. Corba d’assecat d’un llit tractat amb productes retardants. 

El cas particular que s’exposa representa un experiment amb càrrega de combustible de 600 

g/m2 i dosi de 180 ml/m2. La tendència inicial era la de perdre massa, per efectes obvis com 
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la disminució de densitat de la columna d’aire calent i la vaporització de l’aigua líquida 

afegida, encara que hi podria haver implicats altres fenòmens, com la hipotètica flotabilitat del 

llit de combustible en les condicions descrites. Si inicialment la velocitat d’assecat era alta, 

passat un cert temps el procés s’anava frenant fins al punt d’estancar-se. A partir del moment 

en què no es registrava variació de massa, s’anà mesurant amb l’analitzador la humitat 

present al llit tractat. Quan la mostra analitzada assolís valors pròxims als presents en el 

combustible no tractat, que es trobava en equilibri amb la humitat ambiental, s’aturarien els 

calefactors i es donaria per conclosa la tasca. Empíricament, es corroborà en totes les 

experiències dutes a terme que el punt on s’igualaven els continguts humits es produïa més 

enllà del tram en el què la massa mesurada es mantenia constant, fent-ho durant els instants 

que seguien amb tendència d’augment de massa. 

Val a dir que l’anàlisi dels fenòmens implicats en aquest procés, pel que fa tant a les 

transferències de massa i d’energia com a les interrelacions mútues, representa una tasca 

matemàticament complexa que no s’arribà a formalitzar. La hipòtesi extreta de l’observació 

empírica, explicaria la curiosa tendència a la estabilització i posterior augment de la massa 

mesurada a partir de la diferenciació de l’aigua afegida a assecar, entre una gran fracció 

lliure, fàcilment vaporitzable i amb una notòria influència sobre la conformació del llit de 

combustible i, per tant, sobre la massa mesurada, i una petita fracció lligada a la pròpia 

estructura del LC, de vaporització lenta i influència negligible pel que fa a la mesura. Un cop 

la fracció lliure s’hagués vaporitzat per complet, el llit de combustible tractat (encara sota la 

influència de l’acció d’assecat) s’aniria assentant paulatinament amb un conseqüent augment 

de la massa mesurada. 

Al gràfic de la Figura 4.12 s’indica el punt final de l’assecat amb “Off”, que en aquell cas 

succeí després de 2650 segons. Notar que la massa mesurada a partir del punt final 

d’assecat (quan s’apaguen els calefactors i es retira la tela que cobreix la zona), augmenta 

ràpidament i s’equilibra amb les condicions ambientals, apropant-se als valors teòrics de 

massa de combustible més massa de retardant sec calculats. 

4.4 Assaigs per al calibrat de la taula de combustió 

En aquest apartat s’inclouen tot el seguit d’accions i proves que s’hagueren de realitzar per 

tal de posar a punt diferents aspectes de la taula de combustió 
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4.4.1 Instal·lació de les rajoles refractàries 

La superfície metàl·lica de la taula de combustió, així com la placa de fusta suportada per la 

balança, necessiten un revestiment de material refractari aïllant del foc. En el moment 

d’emprendre les proves de posta a punt, encara hi havia instal·lat l’antic revestiment que, 

després d’haver albergat l’anterior sèrie experimental, estava en un estat de conservació 

precari. La renovació era necessària, i s’optà per emprar totxos refractaris JM23 de la casa 

comercial Thermal Ceramics, de composició mineral (Al2O3, SiO2 i CaO majoritàriament) de 

baixa densitat (480 kg/m3), resistents a les altes temperatures (fins a 1260 ºC), i porositat 

segellada. 

Els totxos, de mides 230x114x64 mm, s’hagueren de tallar per a obtenir plaques de 

superfície 262 cm2, essent l’espessor una variable de disseny a considerar. La restricció més 

important la introdueix la balança que mesura la pèrdua de massa a la superfície de pesatge, 

de capacitat màxima de 12 kg. Aquesta té un marge molt ajustat, doncs la superfície que 

sustenta de 1 m2, de fusta, ja fa uns 10 kg, als quals se li han de sumar 0,8 corresponents a 

la màxima càrrega de combustible (que en massa seca pot arribar a augmentar fins a un 

15%, depenent de la humitat ambiental) i 0,6 kg més un cop s’hagi aplicat el tractament amb 

el producte retardant dissolt. Tanmateix, el tall de seccions massa estretes pot proporcionar 

un aïllament tèrmic insuficient (el qual depèn del gruix de material que intercedeix) a més de 

provocar el trencament de les plaques així com una delicada i penosa manipulació de les 

mateixes. 

Un altre factor considerat fou la possibilitat que el retardant, en aplicar-lo sobre el 

combustible, taqués també en part les plaques aïllants (vegeu Figura 4.13.b) influint en el 

desenvolupament d’experiments successius. En aquest sentit, es dugueren a terme una 

sèrie de proves per a discernir si les taques de retardant acumulat a la placa influirien a 

cremes posteriors, obtenint resultats incerts. Com a mesura de prevenció, s’optà per treballar 

sempre amb plaques lliures de retardant acumulat. 

A fi d’optimitzar l’aprofitament de cada totxo, l’espessor mínim que es pogué tallar 

pràcticament fou de 8 mm, múltiple dels 64 mm totals (que a la pràctica resultava entre els 7 i 

els 8 mm per la pèrdua del material superficial), mesura amb la qual s’extreien 8 plaques (i 

16 superfícies útils disponibles) de cada unitat. 
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Amb tots els condicionants implicats considerats, es dugueren a terme sengles cremes 

preliminars amb la màxima càrrega de combustible, de 800 g/m2 (vegeu apartat 4.5), amb 

recobriments de la zona d’assaig d’una i dues capes de revestiment. Durant la prova amb 

una única capa de revestiment, s’observà un escalfament sensible a la balança i la taula. La 

col·locació del revestiment doble s’efectuà disposant la segona capa de tal forma que les 

ranures d’unió entre plaques no coincidissin amb les de la primera, conformant-se així un 

aïllament tèrmic més eficient. Aquesta segona conformació solucionà en gran mesura 

l’aspecte de l’aïllament tèrmic de l’incendi, sense repercutir negativament en cap dels demés 

condicionants contemplats. 

S’ha de notar que el fet d’emprar dues capes tallades a 8 mm suposava millor solució que 

una única capa de 16 mm, doncs es duplicava la superfície útil de cada totxo. La Figura 

4.13.a mostra la taula revestida amb les plaques. 

  

a) b) 
Figura 4.13. a) Taula de combustió amb les plaques instal·lades. b) Detall de combustible tractat sobre les plaques tacades. 

4.4.2 Determinació de l’obertura de les comportes anterior i posterior 

Introducció 

L’obertura de les comportes anterior i posterior indueix una petita circulació d’aire, que té 

diversos efectes en el comportament del foc que es produeix dins la taula de combustió. 

D’una banda, la presència de més oxigen influeix en el rendiment de la reacció de combustió. 

D’altra banda, en funció de quina comporta s’obri i del grau d’obertura, les flames s’inclinen 

més o menys i amb angles positius (cap a on no ha cremat) o negatius (cap a on ja ha 

cremat). A més, aquests efectes originen un canvi en la velocitat de propagació del foc. En 

deriva doncs, la necessitat d’estudiar l’obertura òptima de les comportes que permeti el 

desenvolupament del foc en un rang de velocitats estable, sense alterar significativament la 

morfologia del front de flama, pel que fa a l’angle d’inclinació, i conservant una bona 

repetibilitat dels resultats. 
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Descripció dels experiments 

Es procedí a la crema de llits de combustible amb càrregues de combustible de 400 g/m2. 

Començant amb les dues comportes tancades, la primera sèrie experimental mantingué 

l’anterior tancada per anar augmentant l’obertura de la posterior fins al valor màxim que 

permet el disseny de la taula (34,5 cm). Un cop analitzats els resultats d’aquesta primera 

sèrie, es fixà l’obertura de la posterior a la posició determinada com la òptima i s’anà 

augmentant l’obertura de l’anterior fins a trobar resultats satisfactoris que, per a confirmar-los, 

es provaren amb una càrrega de combustible de 800 g/m2. La Taula 4.9 presenta les proves 

realitzades. 

Taula 4.9. Proves per a la determinació de la obertura òptima de les comportes. 

Sèrie 1 1.1 1.2 1.3 1.4 Sèrie 2 2.1 2.2 2.3 2.4 
Obertura anterior 

(cm) 0 0 0 0 
Obertura anterior 

(cm) 10 10 15 15 
Obertura posterior 

(cm) 0 25 30 34,5 
Obertura posterior 

(cm) 34,5 34,5 34,5 34,5 
Càrrega de 

combustible. (g/m2) 400 400 400 400 
Càrrega de 

combustible (g/m2) 400 800 400 800 

Durant el desenvolupament de les cremes es mesuraren les velocitats de propagació del 

front i les inclinacions del front de flama. En les experiències de la primera sèrie, en tractar-se 

de resultats parcials, només es valoraren les inclinacions del front de flama, decidint com a 

millor opció la que respectava, durant tota la progressió de l’incendi, angles d’inclinació 

negatius i pròxims a -30º, ja que amb aquest valor s’assegura que els mecanismes de 

transferència de calor, principalment el de radiació, permeten un avanç estable (Ventura et 

al., 1998). Pel que fa a la segona sèrie, a més de requerir que l’angle d’inclinació es 

mantingués constant i negatiu, es valorà la velocitat de propagació del front, a fi de tenir més 

elements de judici alhora de prendre una determinació. Aquest paràmetre també calia que es 

mantingués el més estable possible. 

Metodologia experimental 

Els llits de combustible es conformaren tal com indica la Figura 4.14, disposició que respectà 

les mateixes distàncies que en les proves que esdevindrien durant l’experimentació per a 

determinar l’efectivitat dels retardants. Cada experiment es gravà amb càmera de vídeo 

(vegeu apartat 3.2), imatges a partir de les quals, un cop transformades a format digital, 

serviren per a calcular l’angle d’inclinació de les flames. La velocitat de propagació (Rs) 

s’obtingué a partir de la mesura del temps en què es trencaven els fils disposats en els perns 

durant l’avenç del front (vegeu apartat 3.4). 



Pág. 78  Memòria 

 

175 100

130

35

Avenç
front

175 10035
175 100

130

35

Avenç
front

175 10035

 

 

 

a) 

Pern 1: 
Inici

Pern 17:
Fi

Comporta 

anterior

Comporta 

posterior
Pern 1: 
Inici

Pern 17:
Fi

Comporta 

anterior

Comporta 

posterior

 

 

 

b) 

Figura 4.14. Esquemes de la disposició del llit de combustible durant les cremes per a determinar l’obertura òptima de les 
comportes. a) Planta. b) Alçat. 

Resultats obtinguts 

La primera sèrie experimental resultà amb fronts de flama que, tot i mantenir la linealitat amb 

què iniciaven l’incendi, variaven la seva inclinació de forma turbulenta i erràtica al llarg del 

desenvolupament de la prova. La Taula 4.10 recull les mesures efectuades, contemplant el 

paràmetre analitzat en tres trams. 

Taula 4.10. Resultats de la Sèrie 1 per a la determinació de l’obertura de comportes òptima. 

   Angle de la flama    
Assaig Perns 1-6 Perns 7-12 Perns 12-17 Rs (cm/s) 

1.1: Comp 0-0 400 Angles positius, 
turbulències 

Persisteixen les 
 turbulències α = -90º 0,98 

1.2: Comp 0-25 400 α = -21º Transició a  
valors positius  Angles positius  0,76 

1.3: Comp 0-30 400 -90 < α < -60 α = -27º Transició cap a 
positius. 0,68 

1.4: Comp 0-34,5 400 -90 < α < -60 α = -30º -30 < α < 0 0,6 

En cas de mantenir les dues comportes tancades, la inclinació de les flames canviava durant 

la progressió, generant un flux turbulent. L’efecte de l’obertura de la comporta posterior fou 

notable, resumint-se en el fet de què les velocitats de propagació anessin disminuint a 

mesura que la comporta s’alçava, degut a l’entrada d’aire en direcció contrària a l’avenç de la 

propagació. El front de flama es començà a orientar amb els angles pretesos, tot i que en 
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l’últim terç del seu recorregut, quan travessava la meitat de la taula de combustió i quedava 

cada cop més influenciat per l’aire entrant per la comporta posterior, les pertorbacions 

augmentaven i el front canviava progressivament la inclinació cap a angles positius. La 

Figura 4.15 mostra tres instantànies de casos ben diferents. 

   

a) b) c) 
Figura 4.15. a) Sèrie 0-0 amb angles fortament positius. b) Sèrie 0-30 amb angles fortament negatius. c) Sèrie 0-34,5 amb 

inclinacions idònies. 

El millor dels casos observats fou l’assaig 1.4, el d’obertura màxima de la comporta posterior, 

en el qual l’angle era més constant. La següent Taula 4.11 recull els resultats de les proves 

efectuades per determinar l’obertura òptima de la comporta anterior, havent fixat la posterior 

a 34,5 cm. S’ha de notar que en cada casella hi ha indicades les dues mesures: angle 

d’inclinació de les flames i velocitat de propagació (en cursiva). 

Taula 4.11. Resultats de la Sèrie 2 per a la determinació de l’obertura de comportes òptima. 

 Angle de la flama (º) / Rs (cm/s) 
Assaig Perns 1-6 Perns 7-12 Perns 12-17 

2.1: Comp 10-34,5 400 -90 < α < -60 / 0,65 α = -18,2º / 0,66 α = -30,6º / 0,58 
2.3: Comp 15-34,5 400 α = -32,8º / 0,65 -17 < α < 0 / 0,67 α = -31,9º / 0,59 
2.2: Comp 10-34,5 800 α = -16,6º / 0,99 α = -15,5º / 1 α = -29º / 0,98 
2.4: Comp 15-34,5 800 α = -18º / 0,94 α = -19,7º / 0,95 α = -40,2º / 0,89 

Si ens fixem en les velocitats de propagació, es pot apreciar l’efecte que té l’obertura de la 

comporta anterior en l’empenta que experimenta el front, si més no a les dues primeres 

zones d’anàlisi. En arribar a l’últim terç de la taula, els quatre assaigs es van veure frenats 

lleugerament, efecte que si bé representà una disminució de velocitat de l’ordre del 10% en 

els assaigs amb càrrega de 400 g/m2, no passà del 5% en els assaigs amb doble càrrega 

(doncs a més càrrega, major grandària i menys vulnerabilitat de flama). De totes formes, 

aquest no fou el factor òptim per a decidir quina era l’altura òptima de la comporta anterior. 
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El grau d’inclinació de les flames fou el paràmetre sensible a tal efecte, la mesura del qual 

ens serví per a decidir que la millor disposició de les comportes per al desenvolupament de 

les cremes dels llits de combustible era a 15 cm (l’anterior) i 34,5 cm (la posterior). La decisió 

es prengué en base als resultats obtinguts en les sèries realitzades amb càrregues de 400 

g/m2, doncs amb l’obertura de 10 cm, el front de flama s’inclinava massa en el primer tram 

del seu recorregut, eventualitat solucionada amb l’obertura a 15 cm. 

4.4.3 Posicionament dels equips de mesura 

En aquest apartat es determina el posicionament de la càmera termogràfica, els termoparells 

i els radiòmetres, elements de mesura que, connectats al software d’adquisició de dades 

FireAll_Forest, permeten adquirir els diferents tipus de variables explicatives del complex 

fenomen de la reacció de combustió amb flama. La situació idònia d’aquests equips haurà de 

permetre que les mesures efectuades durant el seguit de proves per a la determinació de 

l’eficàcia dels retardants, siguin reproduïbles i comparables. 

Càmera termogràfica 

La taula de combustió es troba situada en un entorn físic que condiciona el nombre de 

possibilitats de col·locació de la càmera termogràfica. Pérez (2003) treballà amb aquesta 

mateixa instal·lació i analitzà dues possibles posicions. La primera, a l’altura del llit de 

combustible amb visió perpendicular del front de flama, representava una disposició 

adequada per a la filmació d’incendis estàtics però presentava limitacions insalvables en 

l’anàlisi de la propagació dels fronts de flama, raó per la qual fou desestimada. La segona, 

disposava la càmera a una altura de 2,30 m, proporcionant una visió en perspectiva aèria de 

la superfície de treball. Aquesta opció fou la que s’adoptà tant llavors com en el present 

estudi, i s’il·lustra a la Figura 4.16. 

2.302.60

2.302.60

 
Figura 4.16. Posicionament apropiat de la càmera termogràfica (cotes en metres). 
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A partir de la filmació en aquesta disposició s’enfoca el llit de combustible, tot i que s’ha de 

tenir en compte la interferència provocada per la presència de les flames. Aquesta 

superposició d’elements representa una dificultat afegida per a l’anàlisi en termes absoluts 

de les imatges enregistrades, doncs els paràmetres a considerar seran tres: l’emissivitat (ε) 

del llit de combustible i l’emissivitat i la transmitància (τ) de les flames. Durant les proves que 

es dugueren a terme durant el present estudi, s’empraren els valors aproximats establerts 

per Rigueiro (2002), que consideraven el llit pròxim al comportament d’un cos negre (ε=0,95) 

i la flama com un element prou transparent a la radiació del llit (τ=0,9) i d’emissivitat menor 

(ε=0,2), valoració amb la qual s’establí una emissivitat resultant de superposició igual a 0,85. 

De totes formes, el software utilitzat per analitzar les imatges enregistrades, permet modificar 

amb posterioritat aquests paràmetres, de tal manera que fou possible obtenir filmacions de 

cossos dels que es desconeixia a priori algun d’ells. 

Un altre paràmetre de la configuració bàsica de la filmació assistida pel software, no 

modificable i, per tant, d’absoluta importància alhora de la tria, fou el del rang de 

temperatures d’operació de l’equip. Tot i que la càmera termogràfica permet operar en un 

interval de temperatures comprès entre -20 ºC i 1500 ºC, per tal d’aconseguir una mesura 

més precisa, aquest interval està alhora dividit en tres rangs (baix, mig i alt). Així, considerant 

les temperatures esperades al llit de combustible per al cas de la crema de llits de palla (de 

càrregues inferiors a 1000 g/m2), i en funció dels paràmetres que es volen estudiar 

(distribució de temperatures del llit de combustible i Rs), es recomanà la fixació del rang mig 

d’operació (Pérez, 2003). 

Les imatges obtingudes presenten un valor afegit respecte la disposició perpendicular al 

front, doncs mantenen una visió global del desenvolupament complet de l’experiment que 

possibilita la supervisió de la linealitat del front (vegeu Figura 4.17), així com el càlcul de la 

velocitat mitjana de propagació, discretitzant l’espai, i fent una ponderació de les velocitats 

assolides en les diferents unitats superficials. Aquesta opció resulta molt interessant quan el 

front perd la linealitat, ja que la mesura determinada a partir del mètode dels fils (velocitat 

màxima) perd representativitat. 
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Figura 4.17. Seqüència de quatre imatges termogràfiques d’una experiència complerta. 

La seqüència que s’il·lustra a l’anterior figura es correspon amb una prova en què es cremà 

un llit amb càrrega de 400 g/m2 i tractat amb una dosi de retardant de 250 ml/m2, en la qual 

es pot seguir la propagació del front de flames. Les dues primeres imatges, amb el front 

ample i una gran zona del llit a temperatures compreses entre els 300 i els 700 ºC, són 

significatives de la progressió del front per la zona inicial sense tractament. Les dues que 

segueixen, amb el front ja desdibuixat i una distribució de les temperatures més altes 

ocupant una superfície menor que en la franja no tractada, capten dos moments de la 

propagació del front a través del tallafoc. D’aquesta manera, les mesures relatives entre 

ambdues zones esdevindran una eina important per a la determinació de l’eficàcia dels 

diferents tractaments aplicats als llits de combustible. 

Termoparells 

Malgrat comptar amb les mesures de temperatura efectuades amb la càmera termogràfica, 

s’usà també una xarxa de 8 termoparells instal·lats a l’interior de la taula de combustió, per 

tal de mesurar la temperatura puntual que s’assolia durant el pas del front de flama al llit de 

combustible. Les mesures es dugueren a terme a nivell del llit de combustible, reduint així la 

incertesa associada a la mesura que s’obtindria si es prengués en consideració la 

temperatura a la pròpia flama, deguda a les fluctuacions turbulentes que esdevenen 

naturalment (Trabaud, 1992) i (Sullivan et al, 2003). 
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Es disposaren dues línies de quatre termoparells cadascuna, situades a ambdós zones del 

llit de combustible, no tractat i tractat, tal com indica l’esquema de la Figura 4.18. 
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Figura 4.18. Situació dels 8 termoparells. 

D’aquesta configuració se n’extragueren quatre mesures puntuals de temperatura del front 

en seccions prou allunyats tant de l’inici del foc com de la seva transició al tallafoc. La Figura 

4.19 mostra les mesures que s’obtingueren en una prova control (sense aplicació de 

tractament a la zona de tallafoc) amb càrrega de combustible de 400 g/m2, en la qual només 

es registraren dues mesures a la primera línia degut al trencament dels altres dos. 
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Figura 4.19. Exemple de les mesures efectuades pels termoparells. 

En aquestes representacions gràfiques s’observa com la temperatura mesurada per cada 

termoparell augmentà abruptament des de l’ambiental fins assolir el màxim entorn als 650 

ºC, coincidint amb el pas de la flama per la seva posició (progressió indicada pels punts en 

blau). Un cop hagué passat el front pròpiament, la temperatura es mantingué en progressiva 
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caiguda mentre el llit acabava de cremar (sense flama), per a acabar altre cop a la 

temperatura ambient un cop extingida aquella zona. 

Sensors de flux de calor 

De les múltiples possibilitats per col·locar aquests sensors, s’optà per una disposició que 

representés hipotètiques partícules situades a continuació del llit de combustible i que, per 

tant, donessin una relació entre Rs i el flux de calor que es rep en un punt determinat. El 

transductor simple (Sc-T) simularia una partícula del propi llit de combustible, a la seva altura 

i amb visió del succés exclusivament vertical (el sensor mirant cap al sostre). Per la seva 

part, el sensor dual (Sc-D) representaria una partícula situada a una certa altura del llit de 

combustible amb visió exclusivament horitzontal (els sensors enfocats cap al front). 

Per tal d’obtenir mesures reproduïbles i comparables, i tenint en compte que els experiments 
per a determinar l’efectivitat dels retardants es realitzarà amb càrregues variables de 
combustible entre 400 i 800 g/m2 (vegeu apartat 4.5), es valorà l’altura de les flames que es 
produïen en cada configuració. A tal efecte, s’analitzaren les dues gravacions, a 400 i 800 
g/m2, efectuades durant les cremes per a determinar l’obertura òptima de les comportes (que 
resultà amb el parell 15 cm-34,5 cm), obtenint una altura mitjana de flama de 21 i 42 cm, 
respectivament. En base a aquestes altures de flama, es decidí estandarditzar la posició del 
sensor dual a 10 cm d’altura respecte la superfície del llit de combustible, de tal forma 
s’assegurà que la línia de visió horitzontal toparia sempre amb la flama. L’esquema de la 
Figura 4.20 il·lustra la posició dels sensors. 
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Figura 4.20. Esquema del posicionament dels radiòmetres. a) Alçat. b) Perspectiva. 

S’ha de notar que ambdós sensors es situaren en un pla allunyat 5 cm del final del llit, per tal 

de protegir-los del contacte directe amb les últimes flames de l’incendi. Amb el Sc-T (de color 

groc a l’esquema de la Figura 4.20) posicionat al mig de la taula de combustió, el Sc-D (de 
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color verd) quedà desplaçat 18 cm respecte el centre, degut a què l’element que els 

subjectava (pinça de laboratori) no permetia una altra disposició. 

A continuació (Figura 4.21) es mostren les mesures efectuades pels sensors en aquesta 

disposició durant una prova control (sense tractament) sobre un llit de 400 g/m2. 
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Figura 4.21. Mesures efectuades pels sensors de flux de calor. 

Les representacions en negre i vermell es corresponen amb les mesures de transductor 

(convecció+radiació) i radiòmetre (únicament radiació) del sensor dual (Sc-D), 

respectivament, mentre que la diferència entre ambdues mesures (només convecció) es 

representa en gris. La sèrie representada en verd correspon al transductor Sc-T 

(convecció+radiació). Els 17 punts en blau representen la progressió, cada 10 cm, del front al 

llarg dels 170 cm del llit de combustible (el pendent de la recta resultant és Rs). Si es 

comparen les dues primeres, s’observa com la radiació es comença a detectar des del precís 

instant que arrenca l’incendi, i només quan el front supera l’equador de la seva progressió és 

quan la contribució, deguda al mecanisme de convecció, al flux de calor que rep el sensor 

Sc-D és més notable. Per tant, la majoria del flux de calor que rep el Sc-D es deu a 

mecanismes de radiació. El flux de calor que rep el Sc-T és molt inferior al que rep el Sc-D, 

efecte degut a la escassa visió que té de la flama, rebent el calor eminentment pel 

mecanisme convectiu, amb poca contribució del mecanisme radiatiu. 

Emfatitzar que la presa de dades és sincronitzada, fet que permet conèixer en cada moment 

a quina distància del front de flama es correspon el flux de calor rebut pels sensors. 

D’aquesta forma es podran efectuar comparacions dels fluxos de calor rebuts en cada punt 
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de l’avanç del front, entre les diverses proves de la sèrie experimental, així com diferenciar 

entre el calor rebut mentre el front resideixi a la zona tractada i a la no tractada. 

4.5 Proves de rang experimental 

4.5.1 Càrrega de combustible -en base seca- (Cs) 

Aquesta serà una de les variables experimentals que caracteritzarà l’estudi. Pérez (2003) va 

establir en el seu dia el rang de treball per la palla de blat entre els 200 i els 800 g/m2, en 

base als següents condicionants: 

• Límit inferior: Les càrregues mínimes han de permetre el desenvolupament de focs amb 

velocitats de propagació suficientment elevades per a poder obtenir reduccions amb 

l’aplicació de productes retardants. 

• Límit superior: L’augment de la càrrega implica un augment de l’altura de flama, entre 

d’altres paràmetres. El límit superior s’estableix per a treballar amb flames que no 

sobresurtin per damunt de les comportes, doncs rebrien la influència de la circulació no 

controlada d’aire, acotant de la mateixa manera les temperatures massa elevades que 

podrien posar en perill la integritat de la instal·lació i dels equips de mesura 

Movent-nos entre aquests límits, la variable prendrà en el present estudi valors de 400, 600 i 

800 g/m2 en base seca, és a dir, sense comptar la massa d’aigua que duu lligat 

estructuralment el material. 

4.5.2 Productes retardants (Mrs/Cs) 

Les últimes proves que es dugueren a terme abans de la confecció del banc de proves per a 

valorar l’eficàcia dels tallafocs construïts amb productes retardants, s’encaminaren a 

determinar el rang de dosificacions de producte retardant que permetrien un estudi complert i 

suficient. Es tractava de delimitar el rang d’estudi amb un límit superior a partir del qual el llit 

de combustible tractat s’extingís abans de cremar tot el combustible disponible, i amb un límit 

inferior de dosi que no suposés variacions apreciables en els paràmetres mesurats. 

Com l’experimentació s’efectuaria evaporant l’aigua de la dilució i amb variacions pel que fa a 

la càrrega de combustible, es treballà amb la massa de retardant sec (Mrs, grams de 

retardant sec/m2) en relació amb la càrrega de combustible (Mrs/Cs, g de retardant sec/kg de 
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combustible sec), paràmetre adimensional que relaciona dos de les variables cabdals del 

procés de crema amb interacció de tallafoc químic. 

Metodologia i experiments realitzats 

Es procedí a la confecció de llits de 400 g/m2, de les mides i proporcions que s’emprarien 

durant els experiments, així com del seu tractament parcial amb dissolucions al 20% de Fire 

Trol 931, actuant segons el protocol inclòs a l’Annex D. Pel que fa a la determinació del límit 

inferior, només calgué la realització d’una prova, amb una cobertura de 70 ml/m2, que equival 

a Mrs=11 g/m2 i [Mrs/Cs]=28. Per a establir el límit superior es realitzaren dues proves, amb 

cobertures de 250 (Mrs=40; Mrs/Cs=101) i 350 ml/m2 (Mrs=56; Mrs/Cs=141). 

Com es treballava amb dosificacions extremes, eren de preveure respostes inapreciables 

(per dèficit) o extincions directes (per excés). A fi de simplificar l’execució de les proves 

preliminars i l’anàlisi de dades complexes, es restringí l’avaluació a les velocitats màximes de 

propagació (Rs), tant per la facilitat del muntatge com per la bona i directa informació que 

proporciona a nivell d’analitzar l’efectivitat del retardant. 

Resultats obtinguts 

Es definí el paràmetre d’estudi η, quocient entre Rs a la zona tractada i Rs a la zona no 

tractada, representant-lo en diferents punts de la progressió del front per la zona tallafoc a la 

Figura 4.22. 
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Figura 4.22. Resultats en les proves de rang experimental. 

El tractament amb 70 ml/m2 va suposar una reducció en la velocitat de propagació del front 

tan mínima (5%) que es va prendre com a límit inferior del rang de treball. Pel que fa al rang 

superior, la prova amb tractament de 350 ml/m2 va experimentar una extinció prematura 

quant encara restaven 40 cm de llit per cremar. Òbviament aquesta dosi quedava fora del 
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rang de treball, i es prosseguí amb l’aplicació d’un tractament de 250 ml/m2. Aquesta prova 

es desenvolupà amb quasi total normalitat, establint-se una reducció constant de la velocitat 

de propagació del 45%, tot i que el front deixà petites illes de combustible sense cremar 

(vegeu Figura 4.23). 

  

a) b) 

Figura 4.23. Llit extingit prematurament (dosi de 350 mL/m2). b) Llit amb illes sense cremar (dosificació de 250 mL/m2). 

Així, s’establí el rang de treball pels valors 28 < [Mrs/Cs] < 101. 
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5 DISSENY D’UNA EXPERIMENTACIÓ PER DETERMINAR 
L’EFICÀCIA DELS PRODUCTES RETARDANTS 

Aquest capítol, culminació de l’estudi realitzat, ha pres com a objectiu el disseny d’un banc 

de proves experimental que permeti elaborar un estudi rigorós sobre l’eficàcia dels productes 

retardants a llarg termini com agents de prevenció i extinció d’incendis forestals. L’elaboració 

del programa experimental s’ha realitzat en base als coneixements adquirits durant les 

experiències de calibratge i posta a punt de la instal·lació, els quals han permès la 

determinació d’una concreta metodologia que especifica les condicions d’actuació i que es 

detalla al protocol de l’Annex D. 

5.1 Introducció 

El disseny experimental és una metodologia que pretén, d’una banda seleccionar l’estratègia 

empírica òptima que permeti obtenir la informació buscada amb el mínim cost, i d’altra banda 

avaluar els resultats obtinguts, garantint la màxima fiabilitat en les conclusions que 

s’obtinguin. 

D’entrada, és indispensable identificar tots els factors que poden influir en els resultats de 

l’experimentació, considerant per cadascun d’ells si es mantindrà constant, si variarà de 

forma controlada, si és incontrolable però es pot conèixer el seu valors o si és incontrolable i 

impossible de mesurar. Per a cada factor cal definir l’interval de valors (domini experimental) 

que pot prendre. La combinació del domini de tots els factors configura el domini 

experimental possible. Aquest conté els experiments que, en principi, es podrien realitzar, 

encara que poden existir restriccions experimentals, tècniques o econòmiques per les quals 

el domini experimental es redueix a un domini experimental d’interès. 

En plantejar per primera vegada una experimentació no és estrany trobar una llarga llista de 

factors potencialment influents. Donat que el nombre d’experiments que sol requerir un 

estudi detallat d’un sistema augmenta exponencialment amb el nombre de factors estudiats, 

és necessari reduir la llista de factors a un nombre susceptible d’ésser tractat. Els factors a 

investigar han de ser destriats en funció de la seva influència en la resposta, considerant la 

seva significació. 
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5.2 Disseny del banc experimental 

La Taula 5.1 presenta les variables que cal mesurar en cada prova, classificades en tres 

categories diferents: variables experimentals, variables no controlables i variables d’anàlisi. 

Taula 5.1. Relació de les variables a mesurar en cada experiment. 

Classificació Variables mesurades 

Variables experimentals 

 Càrrega de combustible 
 Tipus de producte retardant 
 Massa de retardant sec aplicat en relació amb la càrrega 

de combustible 
 Longitud del tallafoc 

Variables ambientals, no 
controlables  

 Temperatura ambient 
 Humitat relativa  
 Humitat de la mostra 

Variables d’anàlisi 

 Velocitat de propagació 
 Velocitat de combustió 
 Distribució de temperatures del llit de combustible 
 Flux de calor del front de flames 
 Massa de cendra residual 

Les primeres fan referència a aquelles pròpies del programa experimental, i que han estat 

prèviament definides al capítol 4, totes menys la longitud del tallafoc. A la Taula 5.2 es 

resumeixen els dominis experimentals que prenen les variables. En la segona categoria 

definida, queden incloses totes aquelles variables que no es poden controlar i que tenen una 

influència directa en els resultats. Amb tot, poden ser mesurades i, per tant, són conegudes. 

Per últim, les variables de la tercera categoria són aquelles que permeten l’anàlisi dels 

resultats per a determinar l’eficàcia dels diferents productes retardants. 

Taula 5.2. Variables experimentals i domini. 

Variable Domini experimental 
Tipus i càrrega de combustible (kg/m2) Palla de blat: 0,4 - 0,6 - 0,8 

Tipus de producte retardant Fire Trol 931 i Fr Cros 134P 
Dosificació del tractament: (g de retardant sec/kg de combustible sec) 28 < [Mrs/Cs] < 89 

Concentració de producte retardant en la dilució aplicada al llit de 
combustible [%volum] 

Fire Trol 931: 20%; 
 Fr Cros 134P: 5% 

Longitud del tallafoc (m) 0,5 - 0,7 - 0,9 

Pel que fa a la longitud del tallafoc, si bé serà una variable experimental a considerar, no 

repercutirà en el nombre d’assaigs a realitzar. En aquest sentit, es dugué a terme un banc 



Posada a punt d’un sistema per a l’estudi de l’efectivitat dels tallafocs químics Pàg. 91 

 

experimental composat per tres proves que únicament diferien en l’esmentada longitud, 

comprovant-se que valorar diferents longituds en una única prova donava gairebé els 

mateixos resultats que si es confeccionaven tres proves amb diferents longituds de tallafoc 

(les diferències entre els resultats experimentals no superaven el 2%). La construcció dels 

llits de combustible, doncs, serà sempre de la mateixa mida i forma (vegeu capítols 3 i 4), és 

a dir, amb la zona destinada a exercir de tallafoc d’una llargada de 0,9 m. La definició 

d’aquesta variable permetrà l’estudi de l’efectivitat de tallafocs d’igual característiques en 

funció de la seva longitud. 

Un cop coneguts tots els factors que intervenen en l’experimentació, cal definir l’estructura 

combinatòria de les variables experimentals; i el nombre i especificacions de les proves a 

realitzar. D’aquesta manera, el programa experimental ha estat estructurat, per cadascun 

dels productes retardants estudiats, en quatre sèries on en cadascuna d’elles es mantindrà 

constant la relació entre la massa de retardant sec i la massa de combustible. La Taula 5.3 

acull el plantejament experimental inicial, en el qual cada sèrie inclou 6 assaigs, 3 per cada 

producte retardant. Cadascun dels assaigs es codifica amb el nom del producte retardant 

aplicat, seguit de 1, 2 o 3 segons siguin 400, 600 o 800 g de combustible per m2, 

respectivament. El nombre que acompanya tot seguit el nom de cada assaig és la dosificació 

(en ml/m2) que li pertoca, tenint en compte que el Fire Trol 931 s’aplicarà en dilució al 20% i 

el Fr Cros 134P es farà amb dilució al 5%. La sèrie zero efectua proves control, amb les tres 

càrregues de combustible sense aplicació de productes retardants. 

Taula 5.3. Plantejament experimental inicial. 

Sèrie Nom assaig Nom assaig Mrs (g/m2) Mrs/Cs 
  F_Control1     
0 F_Control2     
  F_Control3     

0 

  FTrol1_70 Fr Cros1_284 11 
1 FTrol2_105 Fr Cros2-427 17 
  FTrol3_140 Fr Cros3-569 23 

28 

  FTrol1_120 Fr Cros1-488 19 
2 FTrol2_180 Fr Cros2-732 29 
  FTrol3_240 Fr Cros3_976 39 

48 

  FTrol1_170 Fr Cros1-691 27 
3 FTrol2_255 Fr Cros2-1037 41 
  FTrol3_340 Fr Cros3-1382 55 

69 

  FTrol1_220 Fr Cros1-894 35 
4 FTrol2_330 Fr Cros2-1342 53 
  FTrol3_440 Fr Cros3-1789 71 

89 
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Dins de cada sèrie, i per cada producte retardant, es realitzaran tres assaigs amb càrregues 

creixents de combustible i les conseqüents dosificacions que els pertoca per tal de mantenir 

la relació Mrs/Cs constant. De tal forma, no només es podrà analitzar l’efecte directe de 

l’augment de la dosi de retardant per una càrrega constant de combustible (comparacions 

entre les diferents sèries) sinó també les respostes dins de cada sèrie, on si bé el 

paràmetre adimensional Mrs/Cs es mantindrà constant, podrien resultar diferències que 

evidenciarien dependències complexes amb d’altres paràmetres implicats. 

Òbviament, els efectes provocats per una mateixa quantitat de retardant sec dels diferents 

productes retardants, sobre una mateixa càrrega de combustible, serà també objecte de 

comparació i estudi, tot i que s’han de considerar les diferències alhora de la realització de 

l’experiment. 

A tall d’exemple i com a comprovació de la suficiència del programa experimental dissenyat, 

han estat realitzades les proves amb Fire Trol 931 de la sèrie 2, així com les proves del 

FTrol3 corresponents a les sèries experimentals 1, 2, 3 i 4. Totes elles, acompanyades d’una 

petita anàlisi preliminar de les dades obtingudes, s’inclouen a l’Annex E. 

5.3 Discussió entorn les diferències en l’aplicació d’ambdós 

productes 

La situació més propícia per tal de dur a terme comparacions directes entre l’efectivitat 

d’ambdós productes retardants seria aquella que mantingués tots els condicionants 

experimentals constants, eventualitat que no s’acompleix a causa de les diferents 

característiques dels dos productes. Aquestes característiques pròpies de cada retardant -

que bàsicament recauen en el paràmetre de viscositat (vegeu Annex C)- condicionen, com ja 

s’ha observat, el tipus d’aplicació. 

Les Taules 5.4 i 5.5 mostren, per a cada prova experimental a realitzar, els càlculs 

preliminars pel que fa als aspectes operacionals més rellevants, segons el plantejament 

experimental inicial, com són la velocitat d’escombrada dels brocs polvoritzadors (v_guia) i la 

massa d’aigua incorporada amb la dilució, a assecar. 
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Taula 5.4. Paràmetres operacionals derivats del plantejament experimental inicial. Sèries amb Fire Trol 931. 

Nom assaig v_ guia (mm/s) Volum total de 
dilució al 20% (ml) 

Massa total 
de dilució al 

20% (g) 

Massa de 
retardant sec (g) 

Massa d'aigua 
a assecar (g) 

FTrol1_70 308 82 88 10 78 
FTrol2_105 209 123 133 15 117 
FTrol3_140 159 164 177 20 156 
FTrol1_120 184 140 151 18 134 
FTrol2_180 125 211 227 26 201 
FTrol3_240 95 281 303 35 268 
FTrol1_170 132 199 215 25 190 
FTrol2_255 89 298 322 37 285 
FTrol3_340 68 398 429 50 380 
FTrol1_220 103 257 278 32 246 
FTrol2_330 70 386 417 48 368 
FTrol3_440 53 515 555 64 491 

 

Taula 5.5. Paràmetres operacionals derivats del plantejament experimental inicial. Sèries amb Fr-Cros 134P. 

Nom assaig v_guia (mm/s) Volum total de 
dilució al 5%(ml) 

Massa total 
de dilució al 

5% (g) 

Massa de 
retardant sec (g) 

Massa d'aigua a 
assecar (g) 

Fr Cros1_284 103 333 339 10 329 
Fr Cros2-427 69 500 508 15 493 
Fr Cros3-569 52 666 678 20 658 
Fr Cros1-488 61 571 581 17 564 
Fr Cros2-732 41 857 872 26 846 
Fr Cros3_976 31 1142 1162 34 1128 
Fr Cros1-691 43 809 823 24 799 

Fr Cros2-1037 29 1214 1235 36 1198 
Fr Cros3-1382 22 1618 1646 48 1598 
Fr Cros1-894 34 1047 1065 31 1034 

Fr Cros2-1342 23 1570 1598 47 1551 
Fr Cros3-1789 17 2094 2131 63 2068 

El fet d’aplicar la dilució de Fr-Cros 134P al 5% significa haver de llençar quatre cops més 

líquid per tal d’impregnar la mateixa quantitat de retardant sec en superfície, la qual cosa 

provocarà seriosos problemes de caire pràctic, no només pel que fa al temps d’assecat que 

suposaria (i el dispendi associat en energia elèctrica), sinó també per la possibilitat de què el 

fluid, un cop hagi xopat el llit de combustible, s’escoli a través i per sota de les rajoles 

refractàries que revesteixen la instal·lació. Aquesta eventualitat seria nefasta tant per la 

sortida de matèria activa (sals retardants) del sistema d’estudi, com per al manteniment de la 

pròpia taula de combustió, susceptible d’experimentar processos corrosius per acció de les 

sals retardants. Si ens fixem en la darrera columna de la Taula 5.5, s’observa com la massa 

d’aigua afegida (a assecar) arriba a superar els 2000 g en el pitjor dels casos. 
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D’altra banda, i fixant-nos en la primera columna de la citada Taula 5.5, les velocitats a les 

quals s’ha de moure la guia són tan lentes que n’hi ha que surten del rang estudiat, mentre 

que n’hi ha d’altres que són al llindar. S’ha de notar que treballant a velocitats de canonada 

lentes, petits errors poden suposar grans diferències, pel que fa a la cobertura disposada en 

superfície. 

Arribats a aquest punt de la discussió, se’ns presenta una tria compromesa. Els experiments 

dissenyats tenen com a objectiu contribuir a l’estudi de l’efectivitat atribuïda als productes 

retardants secs, per si sols. Amb l’acompliment d’aquest objectiu en ment s’han concretat el 

rang de treball i de quantitat de retardant a aplicar, per als quals en aquest cas en concret, 

l’ús de la guia per a l’experimentació amb Fr-Cros 134P comportaria un nivell excessiu i 

inoperable d’aigua. En base a la casuística exposada, s’ha pres la decisió d’utilitzar, per a 

l’aplicació del Fr-Cros 134P, les tècniques i estratègies metodològiques desenvolupades per 

Pérez (2003) i implementades durant els treballs de Pastor (2004). En aquests treballs es 

varen emprar polvoritzadors manuals per a l’aplicació de dilucions al 20%, doncs si bé les 

cobertures disposades ni serien homogènies ni seguiren cap patró conegut, permeteren 

aproximacions prou acurades. 
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Conclusions 

A partir de l’estudi bibliogràfic s’ha constatat l’existència de llacunes en el coneixement de 

l’efectivitat dels retardants, especialment per la manca de criteris comuns en la definició 

d’una metodologia estàndard d’avaluació. Amb l’objectiu de contribuir a la millora d’aquesta 

situació, i continuant amb coherència la línia de recerca endegada al CERTEC (UPC), el 

desenvolupament d’aquest projecte ha permès assolir les següents fites: 

• Posta en marxa i calibrat d’un sistema de polvorització per a l’aplicació de diferents 

productes retardants a llarg termini -Fire Trol 931 i Fr-Cros 134P-. Aquesta fase de 

calibrat ha requerit l’estudi de les característiques físiques i químiques dels productes 

retardants que influeixen a la seva alliberació a pressió des del sistema de polvorització, 

essent la viscositat la de major rellevància. En aquest sentit, s’ha realitzat un estudi 

qualitatiu entorn la reologia dels productes emprats. 

• Determinació dels criteris a emprar per a l’avaluació de l’eficàcia dels tallafocs de 

productes retardants, fixant com a paràmetres experimentals les velocitats de propagació 

i de combustió del front de flama, la distribució de temperatures al llit de combustible, el 

flux de calor emès per la reacció i la massa de cendra residual. 

• Calibrat de la instal·lació experimental –taula de combustió- i dels diversos equips de 

mesura necessaris per a dur a terme l’experimentació. Els experiments preliminars 

realitzats durant el calibrat de la instal·lació han demostrat la robustesa del sistema en 

front a factors incontrolables, ja que la repetició d’experiments iguals –amb els mateixos 

valors assignats a les variables– ha proporcionat resultats semblants, tenint en compte el 

percentatge d’error experimental que sempre s’assumeix en els treballs de laboratori. 

• Definició d’un protocol experimental per a la realització de cremes de combustible forestal 

a la instal·lació de laboratori, amb la disposició de tallafocs químics i la mesura dels 

paràmetres que caracteritzaran l’efectivitat dels mateixos. 

• Disseny d’un programa experimental que permetrà avaluar, seguint el protocol 

experimental especificat i els criteris establerts, l’eficàcia dels tallafocs construïts amb 

productes retardants, en funció de la quantitat de combustible cremat, de la dosificació i 

característiques del producte retardant aplicat i de la longitud de la franja de tallafoc. 
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• Verificació del programa experimental mitjançant l’execució d’algunes de les sèries 

experimentals. Després d’efectuar aquests assaigs i avaluar els resultats obtinguts, ha 

quedat justificada la validesa del programa. Per tant, el programa d’experiments 

dissenyat compleix els objectius proposats. 

A més, la metodologia desenvolupada per a la realització de les proves, permet un ampli 

marge de treball amb multitud de possibilitats per a estudiar diferents aspectes relacionats 

amb els incendis forestals i l’ús de productes retardants. Si bé aquest estudi s’ha centrat en 

el disseny d’un programa experimental per a la posterior anàlisi de l’eficàcia dels tallafocs 

construïts amb productes retardants un cop s’ha eixugat l’aigua de la dilució, lleugeres 

modificacions permetrien estudis amb tallafocs humits, per exemple, de tal forma es podrien 

valorar les contribucions relatives de producte retardant sec i aigua en la seva acció conjunta 

de supressió dels incendis forestals. 
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