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NT 6-1. Disseny dels experiments i 
metodologia 

Descripció dels procediments i equips utilitzats en la monitorització dels focs 
experimentals ex-situ  

1 INTRODUCCIÓ 

L’objectiu principal del projecte IRVA és conèixer les característiques del incendis que poden ocórrer en zones 
forestals on s’han realitzat treballs d’aclarida de regenerat de pi blanc i on les restes vegetals que s’han generat no 
s’han retirat de la zona. Per tal d’assolir aquest objectiu és necessari conèixer les característiques del combustible 
que cremarà així com estudiar el comportament del foc en aquest escenari. 

En el marc d’aquest objectiu i amb la finalitat d’estudiar el comportament del foc, es va plantejar fer unes cremes 
experimentals ex-situ, és a dir, cremar parcel·les de dimensions reduïdes en una zona no forestal. Es va decidir 
preparar dues parcel·les de 17 m x 8 m on es reproduïssin les característiques de les parcel·les ZT1 i ZT3, 
caracteritzades 6 i 40 mesos després de la seva aclarida, respectivament, i descrites als documents d’IRVA DR-2 i 
DR-3. Les parcel·les que es van preparar s’anomenaran d’ara en endavant SIM-ZT1 i SIM-ZT3. 

Aquesta nota tècnica conté informació específica de les característiques de les parcel·les, de com es van 
desenvolupar les cremes (tipus d’ignició, tasques de les persones assistents, etc.) i del tipus d’instrumentació que 
es va utilitzar durant la monitorització de les cremes. 

2 UBICACIÓ I DIMENSIONS DE LES PARCEL·LES EXPERIMENTALS 

Les cremes experimentals es van dur a terme al Centre de Formació en Seguretat ‘Can Padró’, situat a les rodalies 
de Sant Vicenç de Castellet, a la província de Barcelona. Les parcel·les es van ubicar a la part oest del camp 
d’entrenament per a la lluita contra incendis que hi ha a ‘Can Padró’. Aquesta zona va ser seleccionada perquè 
estava desproveïda de vegetació, perquè l’orografia del terreny era molt suau (pendent aproximadament nul) i 
perquè hi havia suficient espai per situar-hi les dues parcel·les, una al costat de l’altra. A la Figura 2.1 es mostra 
una vista general de la ubicació de les parcel·les, abans d’afegir-hi la vegetació corresponent. 

Ambdues parcel·les (SIM-ZT1 i SIM-ZT3) tenien unes dimensions de 8 m d’ample i 17 m de llargària (136 m2), i 
estaven separades entre elles 2 m aproximadament (Figura 2.1). 
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3 .1  Recol · lecció i  transport del combustible 

A les parcel·les experimentals es va afegir, en general, combustible originari de zones properes a les parcel·les que 
es pretenien simular (ZT1 i ZT3). Ara bé, en el cas de la parcel·la SIM-ZT1, la virosta es va simular emprant una 
barreja de compost (terra orgànica), estelles de pi de classe G50 (Remeha, 2010) i agulles de pi en descomposició, 
i es van afegir també agulles de pi a l’estrat de restes de tala. A la parcel·la SIM-ZT3 la virosta també va ser 
preparada artificialment i va consistir en una barreja de compost i estelles de pi de classe G50 (Remeha, 2010). 

El dia 20/09/2010 es va recol·lectar el combustible necessari de les zones properes a les parcel·les ZT1 i ZT3. Es 
van utilitzar xerracs mecànics per tallar l’estrat arbori, desbrossadores per als estrats arbustiu i herbaci, i eines 
manuals per a les restes de tala. Tot el combustible es va transportar amb l’ajut d’un camió de tres eixos amb 
grapa. Els arbres de l’estrat arbori es van carregar sencers i directament a la caixa del camió. Les restes de tala 
també es van col·locar directament a la caixa del camió, però separades dels arbres amb una malla tèxtil. La resta 
de combustible (estrats arbustiu i herbaci, i virosta) es va transportar emprant sacs industrials de runa 
convenientment identificats. 

3.2  Disposició del combustible 

Abans d’iniciar la disposició del combustible i per tal de facilitar la correcta distribució del mateix es van 
replantejar les parcel·les, és a dir, es van dividir en vuit subparcel·les iguals. Per realitzar aquesta tasca es van 
utilitzar piquetes, corda i una cinta mètrica. 

Es va emprar una bàscula-dinamòmetre de ganxo (model CR-200 Gram; rang de mesura de 0 a 200 kg) per 
controlar la quantitat de combustible que s’anava afegint. Atès que el pes humit del combustible que es volia afegir 
no es coneixia a priori, es van prendre mostres d’humitat per a tots els estrats (dues mostres) uns dies abans 
d’iniciar-ne la disposició sobre les parcel·les (vegeu la Taula 3.2) i es van recalcular els valors de càrrega de la 
Taula 3.1 per poder expressar-los en base humida d’acord amb aquests valors d’humitat. Així mateix, el dia en 
què es va fer la disposició (22/09/2010) també es van prendre mostres d’humitat per a tots els estrats, per tal de 
conèixer amb exactitud el pes sec dipositat realment sobre les parcel·les. 

TAULA 3.2. HUMITAT EN BASE SECA DEL COMBUSTIBLE DE LES PARCEL·LES ZT1 I ZT3 EL DIA 18/09/2010. 

Estrat Humitat combustible ZT1 (%) Humitat combustible ZT3 (%) 
Arbustiu 53.3 49.0 
Restes de tala 19.2 36.7 
Herbaci 43.3 53.8 
Virosta 18 18 

L’estrat arbori va ser el primer en distribuir-se de manera homogènia per les parcel·les. Per tal d’aguantar drets 
els arbres es van emprar 3 barres primes corrugades de ferro (8 mm de diàmetre i 200 mm de llargària) unides 
entre elles i als arbres amb filferro (Figura 3.1) 
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TAULA 3.4. HUMITAT DEL COMBUSTIBLE EL DIA DE LES CREMES (06/10/2010). ES PRESENTA EL NOMBRE DE MOSTRES, ELS 

VALORS MITJANS I LES DESVIACIONS ESTÀNDARDS (ENTRE PARÈNTESIS).VALORS EN % I EN BASE SECA. 

Estrat n SIM-ZT1 SIM-ZT3 
Virosta 2 23,8 (1,2) 8,9 (2,9) 
Herbaci mort 2 15,6 (3,3) 11,9 (2,8) 
Restes de tala 7 13,5 (1,5) 10,8 (1,2) 
Arbustiu 4 15,0 (1,2) 19,6 (6,2) 
Arbori 4 77,4 (10,3) 89,8 (15,7) 

Les diferències entre els valors presentats a la Taula 3.1 i a la Taula 3.3 es presenten com a percentatge i en valor 
absolut a la Taula 3.5. Tal i com es pot veure, la diferència més alta correspon al valor de DBH dels arbres de la 
parcel·la SIM-ZT3: els arbres de la parcel·la SIM-ZT3 tenien un DBH mitjà un 71% més gran que el valor de 
DBH mitjà associat a la parcel·la ZT3. Tot i que aquest valor és molt elevat, les diferències mitjanes associades al 
conjunt complet de característiques del combustible són de 10,4% i 20,2% per a la parcel·la SIM-ZT1 i SIM-ZT3, 
respectivament. 

TAULA 3.5. DIFERÈNCIA RELATIVA (EN VALORS ABSOLUTS) ENTRE LES CARACTERÍSTIQUES DEL COMBUSTIBLE DE LES PARCEL·LES 

SIM-ZT1 I SIM-ZT3 RESPECTE A LES CARACTERÍSTIQUES DEL COMBUSTIBLE DE LES PARCEL·LES ZT1 I ZT3. 

Estrat Característiques Unitats 
Diferència respecte 

a ZT1 (%) 
Diferència respecte 

a ZT3 (%) 
Arbori Nombre d’arbres peus - - 
 Densitat arbres peus/m2 - - 
 Distància mitjana entre arbres m 1,1 0,5 
 DBH m 12,0 70,6 
 Alçada arbres m 16,2 6,0 
 Amplada copa m 31,7 26,1 
 CBH m 31,4 48,0 
Arbustiu Alçada m - 32,7 
 Càrrega kg/m2 0,0 4,0 
Restes de tala Alçada m 4,2 28,6 
 Càrrega kg/m2 7,9 4,5 
Herbaci Alçada m - - 
 Càrrega kg/m2 0,0 12,0 
Virosta Càrrega kg/m2 9,4 9,3 

DBH (de l’anglès Diameter at Breast Height): Diàmetre a l’altura del pit.  
CBH (de l’anglès Canopy Base Height): Distància des de la superfície del terreny fins a la base de l’estrat de capçada. 

4 DESENVOLUPAMENT DE LES CREMES 

Les cremes es van realitzar el dia 06/10/2010. Aquest dia el CERTEC va desplegar a la zona un equip humà de 
vuit persones i va comptar amb la col·laboració d’un membre del CTFC durant la preparació dels equips de 
monitorització de les cremes. 

Dues persones del CERTEC van ser les encarregades de fer la ignició de les parcel·les. Per a la realització 
d’aquesta tasca es va preparar una franja de palla de blat en un dels costats de les parcel·les (0.5 m x 8 m). Es va 
ruixar amb gasolina la franja i tot seguit es va encendre des del centre, utilitzant torxes de degoteig (Figura 4.1). A 
la Figura 4.2 es pot veure on es va fer la ignició de les parcel·les. 
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Durant la crema, les mateixes persones que havien fet la ignició van estar encarregades de prendre notes sobre 
l’avanç del front i sobre les seves característiques geomètriques, tres persones van estar controlant les diverses 
càmeres de vídeo que es van col·locar per monitoritzar els experiments, dues persones més van fer fotografies 
amb càmeres de foto (una d’elles també va controlar el bon funcionament dels sensors de flux de calor i 
temperatura), i una darrera persona va estar encarregada de prendre dades meteorològiques. 

El desenvolupament de les cremes va ser el següent: 

 1a prova (inici: 06/10/2010 12:55): Es crema aproximadament la meitat de la parcel·la SIM-ZT1. El 
front de flames es dóna per extingit pràcticament a la meitat de la parcel·la. 

 2a prova (inici: 06/10/2010 13:33): Es crema la segona meitat de la parcel·la SIM-ZT1. Es crea una franja 
auxiliar d’ignició amb agulles de pi (0.3 m x 8 m) i es procedeix, com en la 1a prova, a monitoritzar el 
comportament del foc durant la seva propagació per aquesta segona meitat de la parcel·la. 

 3a prova (inici: 06/10/2010 15:09): Es crema la parcel·la SIM-ZT3 i se’n fa la monitorització. Just abans 
d’iniciar la crema es canvia el costat de la parcel·la on es fa la ignició respecte al previst inicialment 
perquè es considera que la direcció dominant del vent ha canviat i podria dificultar la propagació del 
front si es fes al mateix costat que en el cas de la parcel·la SIM-ZT1. 

5 INSTRUMENTACIÓ 

L’experimentació va ser dissenyada per estudiar el major nombre possible de paràmetres característics dels fronts 
de flames. En la determinació d’aquests paràmetres es van utilitzar diversos dispositius: 

 Termoparells 

 Sensors de flux de calor 
 Càmera infraroja (IR) i referències tèrmiques 

 Càmeres de vídeo 

 Càmeres de foto 

 Cronòmetres i referències visuals 

 Anemòmetre i termohigròmetre 

A continuació es descriu el funcionament de cadascun d’aquests sistemes de mesura i l’aplicació que se’n va 
realitzar. 

5.1  Termoparells 

En aquestes cremes es van utilitzar termoparells de tipus K (crom i alumini), els quals són capaços de suportar 
temperatures de fins a 1200 ºC. Es van utilitzar per determinar: 

 La temperatura del front de flames 

 El temps de residència del front de flames 

En la parcel·la SIM-ZT1 es van utilitzar 9 termoparells de diàmetre 1 mm, de 0,3 m de llargària i embeinats amb 
un recobriment aïllant d’Inconel 600. Aquests es connectaren directament a 9 sistemes d’adquisició i 
emmagatzematge de dades (dataloggers) de la marca comercial ONSET (model HOBO U12). Els aparells HOBO 
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marca JDC Instruments (model SKYWATCH eole), situat a 2 m d’altura. Les dades de la direcció les anotava en 
base a l’observació d’una tira de tela que s’havia lligat en un pal, a poca distància de les parcel·les i a una altura de 
2 m. Durant les cremes es prenien dades cada minut aproximadament. Les dades de temperatura i humitat 
ambient es prenien amb un termohigròmetre digital de la marca TFA (model 30.5005) i només a l’inici i un cop 
finalitzades les proves. 
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