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E Comprovació de la validesa del programa experimental 

Un cop dissenyat el programa experimental, es van implementar tot un seguit de proves amb 

el Fire Trol 931, a fi de comprovar la suficiència del mètode. Tot i que no és objecte d’aquest 

treball l’anàlisi dels resultats obtinguts en aquestes proves, s’adjunta un petit estudi 

preliminar d’un paràmetre bàsic per a la determinació de l’eficàcia dels productes retardants 

a llarg termini, com és la velocitat màxima de propagació (Rs), calculada segons la 

metodologia de l’apartat 3.4.2. Aquest paràmetre es valora en tres punts durant l’avenç del 

front al llarg del tallafoc, considerant les llargades de 50, 70 i 90 cm. 

De la resta de paràmetres mesurats només dir que es varen adquirir sense cap problema. 

E.1 Descripció de les proves realitzades 

La Taula E.1 recull les proves realitzades. Òbviament, aquestes han estat fetes seguint el 

protocol de l’annex D, i sota les condicions d’operació fixades al capítol 4 pels diferents 

elements del sistema experimental. 

Taula E.1. Detall de les proves realitzades. 

Sèrie Nom assaig Mrs (g/m2) Mrs/Cs 

1 FTrol3_140 23 28 

2 FTrol3_240 39 48 

3 FTrol3_340 55 69 

FTrol1_220 35 
FTrol2_330 53 4 
FTrol3_440 71 

89 

E.2 Resultats 

A la Taula E.2 s’inclouen els resultats de les proves experimentals amb tractaments 

retardants, de les quals se’n diferencien dues velocitats de propagació, Rs per a la zona 

tractada, i Rref per a la zona sense tractament. Notar que la metodologia emprada no permet 

obtenir llits combustibles amb humitats uniformes encara que, com es pot comprovar, 

l’assecat amb control on line facilita l’assimilació. 
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Taula E.2. Resultats de les proves realitzades. 

Sèrie Nom 
assaig 

Humitat 
comb. no 
tractat (%) 

Rref 
(cm/s) 

Humitat 
comb. 

tractat (%) 

Rp
90 

(cm/s) 
Rp

70 
(cm/s) 

Rp
50 

(cm/s) 

1 FTrol3_140 8 0,77 7,76 0,77 0,77 0,81 

2 FTrol3_240 9,67 0,93 8,22 0,71 0,7 0,63 

3 FTrol3_340 6,9 1,06 7,33 0,74 0,75 0,82 

FTrol1_220 8,25 0,7 8,64 0,6 0,63 0,68 
FTrol2_330 7,71 0,82 8,42 0,67 0,69 0,69 4 
FTrol3_440 7,7 0,99 7,79 7,7 0,68 0,66 

Els resultats presentats a les taules anteriors, si s’estudien individualment, mostren com 

disminueixen els valors de les variables mesurades quan ha estat aplicat un tractament al llit 

de combustible.  

Tot i això, com les condicions ambientals (humitat del combustible no tractat) i experimentals 

(humitat del combustible tractat) varien en cada prova, per poder comparar els resultats és 

més rigorós emprar els paràmetres que relacionen les variables de referència amb les 

variables a la zona amb tractament. Aquests nous paràmetres –Rp
i / Rrefl, vegeu Taula E.3 i 

Taula E.4– permeten una millor valoració i anàlisi de les dades experimentals, ja que donen 

idea de la reducció soferta respecte al cas més extrem, aquell en què el llit de combustible no 

ha estat tractat. Així, aquests paràmetres determinen l’eficàcia relativa dels productes 

retardants analitzats, encara que l’anàlisi acurada dels mateixos hauria de contemplar 

d’altres paràmetres experimentals, com la humitat del combustible a ambdues zones. 

Taula E.3. Resultats relatius a les proves amb càrrega de 800 g/jm2 (tipus 3). 

Sèrie Nom assaig Mrs (g/m2) Mrs/Cs  Rp
90/Rref  Rp

70/Rref Rp
50/Rref  

1 FTrol3_140 23 28 1 1 1,00 
2 FTrol3_240 39 48 0,76 0,75 0,68 
3 FTrol3_340 55 69 0,70 0,71 0,77 
4 FTrol3_440 71 89 0,69 0,69 0,67 

Representant per a cada assaig els valors de reducció de la velocitat de propagació per a les 

tres franges s’observa com, per una càrrega constant (de 800 g/m2), la velocitat de 

propagació del front experimenta més disminució com major sigui la quantitat de producte 

retardant sec. Vegeu la Figura E.1. 
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Figura E.1. Representació gràfica dels assaigs amb càrrega de 800 g/m2. 

Pel que fa a l’efecte que proporciona la longitud de la franja tallafoc, tant la de 70 com la de 

90 cm presenten resultats similars. La franja de 50 cm sembla que frena en major grau els 

fronts, tot i que no s’acabi de confirmar la tendència, prenent en consideració la prova amb 

tractament de Mrs = 55. 

A continuació es presenta la Taula E.4, amb els resultats corresponents a les proves de la 

Sèrie 4. 

Taula E.4. Resultats relatius a les proves de la Sèrie 4. 

Sèrie Nom assaig Mrs (g/m2) Mrs/Cs Rp
90/Rref  Rp

70/Rref  Rp
50/Rref  

FTrol1_220 35 0,86 0,90 0,97 
FTrol2_330 53 0,82 0,84 0,84 4 
FTrol3_440 71 

89 
0,69 0,69 0,67 

En aquest cas, si bé cada assaig conté diferent massa de retardant sec en superfície, la 

relació entre aquesta i la massa de combustible es manté constant per tota la sèrie. La major 

reducció de velocitat de propagació és per a l’assaig amb càrrega de combustible de 800 

g/m2 (i Mrs = 71 gretardant sec/m2), en el qual hi ha poca diferència entre els tallafocs de distinta 

longitud. L’assaig que experimenta una menor reducció és el de càrrega 400 g/m2, amb 

diferències considerables entre el tallafoc de 50 cm i el de 90 cm de longitud. Vegeu la 

Figura E.2. 
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Figura E.2. Representació gràfica dels resultats dels assaigs de la Sèrie 4. 

L’anàlisi preliminar de les dades obtingudes posa de manifest reduccions significatives de la 

velocitat de combustió, de manera que queda demostrada l’eficàcia dels productes 

retardants, així com el ventall de possibilitats que poden presentar com a eina de prevenció i 

extinció en la lluita contra els incendis forestals. 

 


