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C. ESTUDI REOLÒGIC DELS PRODUCTES RETARDANTS 

C.1 Introducció 

El paràmetre que intervé amb major incidència sobre l’aplicabilitat (i per tant, sobre la 

homogeneïtat de la cobertura) dels productes retardants és el de la viscositat, el qual mesura 

la resistència que presenta un fluid a deformar-se sota l’acció d’un esforç tallant que 

l’empeny a fer-ho, com per exemple fluir o polvoritzar-se. La deformació, per acció d’un 

esforç, en fluids acostuma a ser irreversible: sota l’acció d’una força externa, flueix tot 

absorbint el treball que rep en forma de calor. Molts fluids, però, també tenen propietats 

elàstiques, és a dir que part de la deformació si que és reversible. Així doncs, un cos 

perfectament elàstic, en quan desapareix l’esforç que actua sobre ell, retorna a la seva 

posició inicial tot retornant el treball que ha estat capaç de prendre. 

Un fluid Newtonià seria aquell que presenta la mateixa resistència al flux, sigui quina sigui la 

velocitat amb què se li exerceixi la deformació. Seria el cas ideal i l’aigua en seria l’exemple 

més clar i proper. Els fluids que, per contra, varien la resistència a la deformació (a fluir) 

segons quina sigui la velocitat de deformació que actua sobre seu, s’anomenen no-

Newtonians, dins dels quals se’n poden diferenciar dos grans grups: els pseudoplàstics, que 

disminueixen la viscositat en augmentar la velocitat de deformació, i els dilatants, que 

presenten la tendència contrària. Existeixen d’altres efectes i comportaments no ideals que 

poden agregar-se al ja esmentat, com la tixotropia o decrement de la viscositat amb el 

temps, durant una acció de deformació. 

La naturalesa dels agents viscosants que incorporen les respectives formulacions, Fire Trol 

931 i Fr-Cros 134_P, és completament dispar, sent l’argila d’attapulgita d’origen inorgànic, 

una agrupació granular porosa, i la goma de guar d’origen orgànic, un polímer polisacàrid 

lineal lleugera i regularment ramificat. Tots dos agents aconsegueixen el propòsit físic 

d’engruixir el producte i possibilitar la suspensió de les sals d’amoni, encara que les 

diferències entre tots dos són força notables. En general, els líquids espassats a base 

d’argiles tenen un comportament tant no-Newtonià com no elàstic mentre que els líquids 

espassats amb gomes solen comportar-se de forma no Newtoniana i elàsticament (Anderson 

et al, 1974).  
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Malgrat tractar-se d’un paràmetre tan crític per a l’aplicació com difícil de preveure, la 

informació publicada per part dels propis fabricants, així com per laboratoris que aproven el 

seu ús en els diferents països (Espanya, França, EE.UU), es limita a una única mesura 

puntual o a analitzar la pèrdua de viscositat en front de l’augment de la temperatura, des dels 

-10 ºC fins als 40 ºC (INIA, Centro de Investigación Forestal, 1997, 2002) (National Wildfire 

Coordinating Group-USDA, 2000).  

A fi i efecte de comprendre millor com actuen els esmentats viscosants en les dilucions amb 

què es treballà, es dugueren a terme mesures experimentals per a determinar les propietats 

reològiques dels materials fluids Fire Trol 931 i Fr Cros 134P. A tal efecte, es disposà d’un 

viscosímetre ST-DiGiT R de Selecta (vegeu Figura C.1). Aquest és un instrument petit i 

manejable concebut per a ésser transportat i emprat a camp, que si bé no proveeix mesures 

absolutament precises, si que les aproxima i esdevé una eina adequada per tal de dur a 

terme estudis qualitatius i/o comparatius entre mostres. 

 
Figura C.1. Viscosímetre ST-DIGIT R de Selecta 

C.2 Metodologia experimental 

Es sotmeteren a estudi mostres del líquid concentrat (LC) i de les seves dilucions, analitzant-

les en el mateix moment en què es prepararen i després d’un període d’emmagatzematge de 

8 dies. En tots els casos s’imprimiren velocitats de deformació creixents i a continuació 

decreixents, escombrant totes les velocitats de gir de què disposa l’instrument. Per a cada 

mostra es trià el disc més apropiat, segons l’ordre dels valors que s’esperaven mesurar. Des 
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que el viscosímetre engegava a rodar fins que es prenia la mesura es deixà un lapse de 3 

minuts, a fi efecte de considerar un valor estabilitzat. 

La temperatura de les mostres era l’ambiental, doncs no es varen poder emprar sistemes per 

a controlar-la.  

C.3 Resultats obtinguts 

Les experimentacions tingueren lloc durant dues jornades separades 8 dies. Durant la 

primera tongada es realitzaren totes les proves amb els líquids concentrats i les seves 

dilucions preparades a l’acte. Al cap dels 8 dies es tornà a mesurar la viscositat de les 

mateixes dilucions, a fi d’analitzar comparativament ambdues mesures i comprovar l’estat de 

les dilucions preparades amb anterioritat a ésser emprades. Les temperatures ambientals 

foren de 16 i 19 ºC, respectivament. La Figura C.2 mostra els resultats experimentals 

obtinguts amb les mostres de LC de Fire Trol 931 i Fr Cros 134P. 
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c) 

 

Figura C.2. a) Viscositat aparent de Fire Trol 931 LC. b) Viscositat aparent de Fr Cros 134P LC.  
c) Detall comparatiu dels dos gràfics anteriors. 

Ambdós productes retardants presentaren una tendència de decrement de la viscositat a 

mesura que s’incrementava la velocitat de deformació, caràcter pseudoplàstic (no Newtonià). 

En les mesures del Fire Trol 931 LC (Figura C.2.a), resultaren les mateixes viscositats en les 

dues sèries consecutives ja augmentant ja disminuint la velocitat de deformació, la qual cosa 

apuntaria a un comportament no tixotròpic (no dependria del temps que s’ha exercit la 

deformació). El resultat sembla coherent amb la naturalesa de les partícules argiloses, doncs 

aquestes no tenen cap orientació preferent. L’efecte tixotròpic si que existí en l’altre producte, 

Fr Cros 134P LC (Figura C.2.b). Les viscositats mesurades a la mateixa velocitat de 

deformació, foren majors durant la primera sèrie (en la què s’ascendia la velocitat) que durant 

la segona (en la què es disminuïa la velocitat): ambdues corbes no se solaparen, tancant 

dins seu un cicle d’histèresi, és a dir, que la mostra no retornà la totalitat de l’energia que se li 

havia transmès sinó que n’aprofità una part. En efecte, l’agent viscosant és un polímer lineal, 
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susceptible d’orientar-se en la direcció de l’esforç extern, acció que requereix una aportació 

d’energia externa. En el tercer dels gràfics de la Figura C.2, detall dels dos anteriors, es 

remarca la major viscositat del Fire Trol 931 LC. 

La Figura C.3 presenta les mesures referents a les experimentacions amb dilucions al 5, 10 i 

20% de Fr Cros 134P, així com la dilució al 20% de Fire Trol 931P. Les dilucions al 5 i al 

10% d’aquest últim no pogueren ésser avaluades, doncs la seva viscositat estava per sota 

de 15 cP, el valor mínim apreciable per l’instrument de què es disposava. 
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Figura C.3. Viscositats aparents de les diverses dilucions dels productes retardants. 

Així com la viscositat del Fire Trol 931 LC fou molt major que la del Fr Cros LC, s’invertí 

radicalment la tendència pel que fa a les dilucions al 20%. Mentre la dilució de Fr Cros 134P 

mantingué les seves propietats viscoses en gran mesura, tant la pseudoplasticitat com la 

tixotropia, aconseguint salvaguardar l’estabilitat de la suspensió de sòlids que transporta, tot 

el contrari ocorregué amb la dilució de Fire Trol 931, en la que a més de disminuir molt la 

seva viscositat tot perdent el seu caràcter pseudoplàstic, s’observà com la suspensió de 

sòlids perdia estabilitat tot experimentant desfasament i precipitació. De fet, la seva viscositat 

era només lleugerament superior que la de la dilució al 5% de Fr Cros 134P. 

Els darrers experiments reològics es realitzaren 8 dies després, amb dilucions d’aquesta 

antiguitat. La Figura C.4 compara els resultats més significatius, corresponents únicament a 

la variació de propietats viscoses de la dilució al 20% de Fr Cros 134P. No es trobaren 

diferències en la mesura de la viscositat en la dilució al 20% de Fire Trol 931. 
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Figura C.4. Efecte del pas del temps sobre la viscositat aparent de la dilució al 20% de Fr Cros 134P. 

S’aprecià com les mesures preses al cap de 8 dies d’haver preparat la mostra eren d’entre 

30 i 60 cP menors que les preses al moment, i es mostraren molt menys dependents de la 

velocitat de deformació. A més, tant en la sèrie a velocitats creixents com a velocitats 

decreixents, les mesures ja no discrepaven. Totes aquestes evidències, pel que fa a la 

pèrdua de propietats viscoses de la dilució de Fr Cros 134P, infereixen a la degradació 

parcial de les molècules polimèriques de goma de guar. 

Cal argumentar que el fet d’haver realitzat les dues tongades d’experiments en condicions 

atmosfèriques diferents (al cap de 8 dies la temperatura s’elevà en 3 ºC), no representa una 

raó suficient per provocar tals canvis en el comportament viscós. Un augment de 3 ºC 

suposaria únicament una reducció de la viscositat de l’ordre d’un cP (CEREN, 2002). 

C.4 Conclusions 

De l’estudi que es portà a terme se’n desprengueren algunes conclusions interessants: 

• Les dilucions de Fr Cros 134P s’haurien de preparar just abans d’ésser aplicades, a fi 

efecte de treballar amb el producte en perfecte estat, tot garantint unes condicions 

estàndards per a totes les dilucions preparades. 

• Les dilucions de Fire Trol 931 no patiren degradació durant el transcurs de temps 

considerat, amb la qual cosa es podrien emprar dilucions preparades amb antiguitat. 

• Des del punt de vista del sistema de polvorització, es preveié majors dificultats alhora 

d’aplicar les dilucions al 10 i 20% de Fr Cros 134P, doncs la seva viscositat fou 
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sensiblement superior a les dilucions de Fire Trol 931. Presumiblement es requeririen 

pressions d’impulsió més elevades per a les primeres que per a les segones.
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