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D. PROTOCOL EXPERIMENTAL 

En aquest annex es detallen les tasques que comprèn la metodologia experimental definitiva, 

en un ordre aproximadament cronològic, ja que hi ha diverses tasques que es poden realitzar 

de forma simultània, en funció del nombre de persones disponibles per a l’execució dels 

assaigs.  

I BLOC PREPARACIÓ DE L’EXPERIMENT 

1. Posicionar i connectar els equips d’adquisició de dades  

Càmera de vídeo 

• Situar la càmera de vídeo lateralment a la taula de combustió, posició que es mantindrà 

constant al llarg de tots els experiments. 

• Comprovar que la cinta de vídeo està ben col·locada, i que hi ha suficient espai per a la 

filmació completa de la prova. 

• Gravar el nom de l’experiment, fent aparèixer en pantalla la data i l’hora. 

• Comprovar que l’obertura del diafragma de l’objectiu és l’adequada, per tal que les 

flames no es filmin saturades de llum.  

• Desactivar la sobreimpressió de data i hora en pantalla. 

Mòdul FieldPoint 

• Instal·lar, si cal, els termoparells. Connectar-los al FieldPoint. 

• Col·locar els radiòmetres a la pinça de laboratori que els subjecta. 

• Connectar els radiòmetres al mòdul FieldPoint. 

• Connectar el mòdul FieldPoint al port sèrie RS-485, i aquest a l’ordinador PC. 

Balança 

• Encendre i centrar, si cal, la balança a la zona de pesatge. 

• Connectar el cable procedent de la balança al port sèrie RS 232, i aquest a l’ordinador 

PC. 
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Càmera termogràfica 

• Situar la càmera termogràfica, posició que es mantindrà constant al llarg de tots els 

experiments. 

• Connectar els cables d’alimentació, així com els de transferència d’imatges que 

s’enregistren on line. Introduir la targeta d’interfície PCMIIA al PC. 

• Encendre la càmera 

2. Posar en funcionament PC i softwares 

• Connectar a la xarxa de consum elèctric i encendre el PC. 

• Iniciar el software ThermaCAM Researcher, el qual permet visualitzar, capturar i tractar 

les imatges termogràfiques. Comunicar la càmera amb el software. 

• Enfocar i enquadrar la imatge. 

• Posar la referència sobre la imatge termogràfica visualitzada al PC de la superfície de 

pesatge i guardar la sessió amb un nom del tipus “model_data”. 

• Comprovar el rang de temperatura de filmació (rang mig). 

• Comprovar les condicions i els paràmetres d’enregistrament. 

•  Incomunicar la càmera termogràfica del software ThermaCAM Researcher. Tancar 

aquest software. 

• Obrir el Software FireAll _Forest. Comunicar la balança (tecla F5) i el mòdul FieldPoint 

(F6). Comprovar el seu correcte funcionament. Un cop enllestida la comprovació, apagar 

el mòdul FieldPoint i cobrir-lo amb una tela a mode de protecció. 

3. Preparació de la dilució de producte retardant 

• Netejar i assecar, si cal, un recipient de capacitat suficient per encabir la dilució. 

• Mesurar curosament la quantitat de Líquid Concentrat (LC) de producte retardant 

necessària per a la preparació de la dilució. 

• Mesurar curosament la quantitat d’aigua necessària per a la preparació de la dilució. 

• Anar diluint el LC amb aigua, parant atenció de no deixar-ne a les parets del vas de 

precipitats. 

• Tancar el recipient i barrejar enèrgicament. 
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II BLOC LLiT DE COMBUSTIBLE i APLiCACiÓ DEL RETARDANT 

1. Preparació del llit de combustible: Zona tractada o Tallafoc 

• Apuntar temperatura, pressió i humitat atmosfèrica al full d’experimentació dissenyat amb 

el software Excel , una plantilla que és del mateix format per a tota la sèrie experimental.  

• Iniciar una “Nova experiència” al software FireAll_Forest i donar-li un nom del tipus “Nom 

experiment_assecat” 

• Fer clic sobre el botó “Balança buida” a la solapa de Balança del Software FireAll_Forest. 

Posicionar la superfície de pesada i baixar-la fins que reposi tot el pes sobre la balança. 

• Fer clic sobre el botó “Pesar taula” a la solapa de Balança del Software FireAll_Forest. 

• Mesurar la humitat que presenta el combustible forestal amb l’analitzador Sartorius, tres 

rèpliques. Es pren el valor mitjà. 

• Pesar el combustible forestal que conformarà la zona tractada (QTotal d’Eq. 2), repartir-lo 

homogèniament a tota la superfície d’assaig destinada a tal efecte, fins assolir la 

quantitat determinada per a cada experiment. 
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• Un cop s’ha distribuït la càrrega, homogeneïtzar-la fins que el pes que suporta la 

superfície de pesada coincideixi amb l’estimat teòricament. En aquest moment, fer clic 

sobre el botó “Pesar Combustible” a la solapa de balança del software FireAll_Forest. 

• Fitar els marges del llit, que un cop tractat esdevindrà el Tallafoc, amb dues betes 

vistoses (plàstic a franges roges i blanques alternades). Aferrar-les mitjançant pinces als 

perns que tinguin més a la vora, perquè no perdin la disposició paral·lela pretesa. 
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• Cobrir amb plàstics impermeables, la part de la taula de combustió que no esdevindrà 

tractada, ,les fites incloses. Fixar els plàstics - amb pinces - perquè no es moguin en 

rebre l’impacte de la dissolució, que es distribueix a pressions d’entre 2,8 i 3,6 bars.  

2. Aplicació del tractament al llit de combustible 

2.1 Fire Trol 931  

• Situar la Guia paral·lela a la Taula de Combustible , separada 2 cm. 

• Comprovar que la pressió del compressor d’aire és superior a 5 bar. En tal cas, no fer 

res. En cas contrari, carregar-lo d’aire fins a 9 bar (el màxim). 

• Muntar els dos brocs de l’eix mòbil aspersor. 

• Instal·lar la vàlvula de sortida del dipòsit i deixar-la tancada. 

• Omplir el dipòsit amb la dissolució específica per a l’experiència, amb la protecció 

adequada (guants i ulleres), tot filtrant amb tamís gruixut les engrunes crostes i 

demés partícules que poguessin obstruir el sistema. 

• Tancar el dipòsit contenidor de la dissolució hermèticament. 

• Comprovar que tant l’aixeta de sortida d’aire del compressor com la vàlvula d’entrada 

d’aquest aire al dipòsit, resten tancades. 

• Connectar el controlador BergerLÄhr al motor, així com els pins dels límits positiu i 

negatiu de la guia al propi controlador. 

• Connectar el controlador a la font d’alimentació. 

• Encendre el PC-2 i connectar el cable sèrie, tipus RS-232, procedent del controlador. 

• Endollar a la xarxa de consum elèctric el controlador i la font d’alimentació. 

• Encendre’ls, tot controlant que la font d’alimentació dispensi el corrent continu a 0,4 

ampers i 24 volts. 

• Iniciar el software Twin Line i validar-li l’entrada del controlador. 

• Comprovar que l’estatus del dispositiu marca “4” des de la pantalla de 

comandaments del software Twin Line. 

• Si l’estatus és un altre, el sistema conté algun error que cal resoldre abans de 

prosseguir – consultar el manual del Software -. 

• Connectar el motor des de la pantalla de comandaments del Software Twin Line , 

prement el botó Connect . Si tot està en ordre, amb aquesta acció el dispositiu passa 

de posició “4” a “6” i s’escolta com el motor s’engrana. 
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• Si l’estatus no marca “6”, el sistema conté algun error que cal resoldre abans de 

prosseguir – consultar el manual del Software -. 

• Si tot i marcar “6” no s’escolta el motor respondre a l’estímul elèctric, tornar a 

connectar el cable taronja, prèvia desconnexió de l’alimentació elèctrica de 

controlador i font d’alimentació. 

• Moure amb mode manual el carro per la guia, fins al punt on acabarà la seva carrera 

de ruixat. Aquest punt es defineix com a Zero en el Límit Negatiu en el software Twin 

Line. 

• Calcular la velocitat a la que s’ha de llençar el sistema de rec per tal d’obtenir una 

cobertura en superfície determinada, mitjançant les corbes de calibratge calculades. 

• Activar el mode de moviment amb referència absoluta, respecte el zero definit. 

• Avançar el carro en mode “Point to Point” fins al que serà el punt de partida de la 

carrera de ruixat. 

• Disposar deu cubetes, una a la vora de l’altra pel costat llarg, abraçant tota l’amplitud 

de la taula de combustió que queda just a sota del punt inicial dels aspersors.  

• Obrir l’aixeta del manoreductor de sortida d’aire del compressor, fins a obtenir la 

pressió d’impulsió pretesa. 

• Sacsejar el dipòsit contenidor de retardant altre cop, per tal de mesclar el seu 

contingut, tot dissolent els pòsits que hagin pogut precipitar en el temps d’espera. 

• Obrir la vàlvula que dóna entrada d’aire al dipòsit, ja carregat de la dissolució de 

retardant, i esperar que s’equilibri amb la pressió del compressor. 

• Obrir la vàlvula de sortida i deixar circular la dissolució de retardant pel circuit, 5 

segons aproximadament, fins que aquest s’omple i s’estabilitza.  

• Transcorregut aquest temps prudencial, iniciar el moviment del carretó cap al Zero 

absolut definit a la guia, a la velocitat determinada. 

• Desconnectar el motor des de la pantalla de comandaments del software Twin Line , 

prement el botó Disconnect. 

• Tancar el Software Twin Line 

• Desendollar controlador, font d’alimentació i PC. 

• Retirar la Guia. 

• Retirar les deu cubetes, que han recollit gran part del líquid ruixat mentre el sistema 

s’estabilitzava. 

• Retirar, amb cura de no vessar el líquid sobrant que allí es reté, els plàstics protectors 

del llit de combustible, retirar també les fites. 
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• En el programa Fire All, fer clic sobre la pestanya de “Pesar Retardante”. 

2.2 FR-Cross 134P 

• Comprovar que el compressor d’aire és ple. En cas contrari, omplir-lo. 

• Regular la sortida d’aire del compressor a una pressió de 4 bar. Notar que la caiguda 

de pressió d’aquest sistema és d’un bar, per tant, l’aplicació es duu a terme a 3 bar. 

• Carregar el dipòsit de la pistola d’aire comprimit amb la quantitat justa de dissolució 

de retardant a aplicar; tancar hermèticament. 

• Connectar la pistola al compressor. 

• Connectar el software ThermaCAM Researcher i seleccionar el rang inferior de 

filmació. 

• Aplicar la dilució de retardant en tota la superfície de combustible disposada a tal 

efecte, seguint una matriu de punts predeterminada per tal de què l’aplicació sigui 

homogènia. Parar molta atenció de no fregar la pistola amb el combustible, ni 

disparar fora dels límits. 

• El desenvolupament d’aquesta acció es supervisa mitjançant un operador que 

visiona la imatge infraroja que dóna el software ThermaCAM Researcher, a més de 

controlar que la pressió d’impulsió que dispensa el compressor sigui constant i igual a 

3 bar. Quan la pressió del manòmetre baixa dels 5 bar, aturar l’acció per tal de 

recarregar el compressor.  

• Desconnectar la pistola del compressor i separar el dipòsit del cos. Recollir el pòsit 

que resta al dipòsit (de l’ordre d’uns 50 ml) en una proveta de 100 ml. 

• Rentar el dipòsit de la pistola amb 20 ml d’aigua. Aquesta aigua, que arrossega les 

partícules de retardant semi adherides al fons i les parets del dipòsit, s’addiciona a la 

proveta de 100 ml. 

• Aplicar el líquid recollit en la proveta de 100 ml mitjançant un polvoritzador manual. 

• Retirar, amb cura de no vessar el líquid sobrant que allí es reté, els plàstics protectors 

del llit de combustible, fites incloses. 

• En el programa Fire All, fer clic sobre la pestanyeta de “Pesar Retardante”. 
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III BLOC  ASSECAT DEL COMBUSTIBLE  

• Cobrir la zona tractada amb un llençol porós/permeable a l’aigua, disposat el més proper 

possible a la superfície del combustible, però sense tocar-la en cap punt, a fi efecte de 

conduir el corrent d’aire calent i sec per sobre i a través del llit de combustible , ja mullat.  

• Col·locació de quatre assecadors d’aire calent de 2000 W de potència, dos a la part 

posterior i dos a l’anterior de la zona tractada, de forma alternada. 

• Engegar a la màxima potència (2000 W) tots quatre generadors d’aire calent.  

• En el software FireAll_Forest, solapa ”Experiència”, fer clic sobre el botó “Paso 2 de 3: 

empezar a grabar”.  

• Connectar la càmera termogràfica al software ThermaCAM Researcher, a fi efecte de 

monitoritzar les temperatures que s’assoleixen al llit durant el procés d’assecat, tot 

controlant l’homogeneïtat de l’acció calefactora. 

• Cada 15 minuts, variar l’orientació dels ventiladors, escombrant tota la zona mullada. 

• El transcurs de l’assecat es segueix on-line mitjançant el software FireAll_Forest. La 

corba de pèrdua de pes que es va descrivint dóna una idea molt aproximada de quan 

s’ha assecat tota l’aigua afegida al llit de combustible tractat. En el moment que la 

disminució de massa s’estanca i estabilitza, fer un parell de mesures de la humitat que 

conté el combustible control, amb l’analitzador Sartorius. 

• En el moment que l’esmentada corba apunta cap amunt, extraure una mostra d’un gram 

aproximadament, prenent de forma aleatòria tiges de palla tractades, amb compte de no 

trastocar la disposició establerta. Mesurar-li la humitat mitjançant l’analitzador Sartorius. 

Si la humitat mesurada és per sota de la que conté el control, aturar els quatre 

calefactors i retirar-los. Si no, prosseguir amb l’assecat tot ajornant deu minuts la següent 

mesura. 

• Un cop retirats els quatre calefactors, retirar el llençol, amb cura de què aquest no entri 

en contacte amb el llit de combustible tractat sec.  

• Mesurar l’altura d’aquesta zona del llit, tres rèpliques. 

• Mantenir engegat el software ThermaCAM Researcher fins que la temperatura d’aquesta 

zona del llit, encara calenta per l’acció dels calefactors, s’apropi a la temperatura a la que 

resta el combustible control (Tamb+2 ºC).  

• Apagar el software ThermaCAM Researcher. 
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IV BLOC  PREPARACIÓ DEL LLIT: ZONA SENSE TRACTAMENT 

• Mesurar la humitat del combustible fresc, tres rèpliques.  

• Calcular la càrrega de combustible en pes humit que conformarà la zona no tractada (Eq. 

2), buscant que les càrregues en pes sec, tant de la zona tractada com la que no ho està, 

s’igualin. 
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amb      ATotal Àrea de la zona no tractada, 1,105 m2.  

• Disposar homogèniament el combustible total a la zona no tractada del llit (Eq. 2), 

procurant no deixar una discontinuïtat entre ambdós zones. 

• Mesurar l’altura d’aquesta zona del llit, sis rèpliques. 

• Disposar la pinça que sustenta els radiòmetres a continuació de la zona tractada del llit, 

dins de la taula i al mig (en amplada). 

• Situar a l’altura adequada els dos radiòmetres (vegeu apartat 4.4.3 del cos de la 

Memòria). 

• Iniciar una nova experiència al programa d’adquisió de dades Fire All_Forest i en l’apartat 

de balança escollir l’opció d’excloure pesades. 

• Activar el mòdul FieldPoint al programa d’adquisió de dades Fire_All Forest (F6), així 

com la balança (F5) i la càmera termogràfica (F9). 

• Activar tots els elements que entren via FieldPoint (termoparells i radiòmetres) al 

programa d’adquisició de dades Fire_All Forest. Corroborar els valors constants que 

pertoquen a cada element, especificant els rangs de mesura per a cadascun d’ells.  
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V BLOC  CREMA DEL LLIT 

• Posar en remull amb benzina un fil de llana d’uns 260 cm de longitud plegat per la meitat, 

resultant un fil doble d’uns 130 cm. 

• Extracció aleatòria de tres mostres de combustible tractat d’un gram cadascuna, 

manipulant amb guants, pinces i tisores per no entrar en contacte directe amb elles. 

Mesurar la humitat que contenen amb l’analitzador Sartorius. 

• Instal·lar fils de banda a banda (de pern a pern) de la taula de combustió, sobre del llit 

tractat i no tractat, mirant de deixar-los prou tensos però sense que exerceixin cap 

pressió sobre el llit de combustible. Se’n compten 17 en total. 

• Disposar el fil de llana, xop de benzina, linealment a l’inici del llit. 

• Tancar les comportes laterals, incloses totes les vitrines menys la més propera al què 

serà l’inici del front de flames. 

• Ajustar, si cal, la comporta anterior a una altura de 15 cm, i la posterior a 34,5 cm. 

• Tancar la porta del laboratori. 

• Començar a gravar amb la càmera de vídeo. 

• Iniciar l’enregistrament “on line” de totes les entrades seleccionades al Fire_All Forest, fer 

clic a la solapa “Paso 2 de 3: empezar a grabar” 

• Encendre el fil per tres punts el més ràpidament possible: el centre primer, ambdós 

extrems tot seguit. De seguit, tancar les vitrines. 

• Iniciar l’enregistrament “on line” de totes les entrades seleccionades al Fire_All Forest: 

Fer clic a la solapa “Paso 2 de 3: empezar a grabar” 

• Afegir una “Marca” (al programa d’adquisió de dades Fire_All Forest) a cada ruptura de 

fil, per acció de les flames més avançades del front de flama. 

• Fer una darrera marca quan la última flama s’extingeixi, indicativa de la fi de 

l’experiència. 

• Aturar la gravació de la càmera de vídeo.  

• Encendre els extractors de què disposa el laboratori.  

• Un cop el llit de cendres s’ha refredat i estabilitzat la seva massa, aturar la gravació del 

software Fire_All Forest, llevar les comportes laterals i procedir a l’extracció de dues 

mostres de cendra de 0,7 m2 , una de la zona tractada i l’altra de la no tractada, pesar-

les. 
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• Abans de tancar el software Fire_All Forest, extraure les dades enregistrades a un fitxer 

Excel, amb la opció d’arxiu “Guardar como”. Donar-li el mateix nom què se li ha donat a 

l’experiència. 

• Desmuntar els equips i neteja de la instal·lació. 

• Canviar les plaques la superfície de les quals estiguin tacades amb producte retardant. 
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