
 

 

1 Resum 

RESUM 

Durant els últims anys, els cossos de bombers catalans han experimentat un increment en la 

dificultat i perillositat de les seves intervencions en incendis en habitatges. Les noves 

realitats socioeconòmiques han generat nous escenaris de virulència inèdita i comportament 

complex que posen de manifest la necessitat de garantir intervencions més ràpides, segures 

i eficients. 

El desenvolupament de metodologies d‟anàlisi de risc associat al comportament de l‟incendi 

és un camp en desenvolupament actualment i esdevé el marc idoni per buscar millores per 

aquestes intervencions. Actualment, tot i el creixent coneixement sobre aquesta tipologia 

d‟incendis, els cossos de bombers catalans no disposen de metodologies objectives i 

específiques per desenvolupar aquesta anàlisi de forma clara i funcional. Aquest projecte 

pretén ser el primer pas del desenvolupament d‟una metodologia operativa útil i aplicable 

pels cossos de bombers en les intervencions en aquests incendis. 

En primer lloc, s‟ha dut a terme una recerca de metodologies emprades per cossos de 

bombers d‟altres països que puguin ser adoptades pels cossos de bombers catalans i 

espanyols. D‟aquesta recerca s‟ha trobat, com a principal model i més estès arreu del món, 

el model B-SAHF, que basa la lectura del foc en cinc grans indicadors: l‟edifici, el fum, els 

fluxos, la calor i les flames. A partir d‟aquests cinc indicadors s‟interpreta el 

desenvolupament de l‟incendi i, així, es poden prendre en tot moment les decisions 

correctes en la intervenció. 

A continuació, mitjançant el disseny i l‟execució de dos experiments representatius 

d‟incendis confinats, s‟han obtingut dades quantitatives i qualitatives d‟alguns dels 

paràmetres que conformen el model. Entre els dos experiments la única diferència 

introduïda ha estat el patró de ventilació, ja que, com s‟ha demostrat, aquest paràmetre és 

un dels més influents i determinants en el comportament i desenvolupament de l‟incendi. 

Les dades obtingudes han estat processades per obtenir uns resultats el màxim reveladors 

possibles sobre les tendències i evolucions de les variables estudiades. 

Finalment, s‟ha analitzat i verificat amb els resultats experimentals el que ja exposa de forma 

teòrica el model B-SAHF. 
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7 Prefaci 

PREFACI 

Els incendis urbans (incendis en habitatges, indústries, aparcaments, etc.) representen prop 

del 20% de les actuacions dels Bombers de la Generalitat, essent entre 11000 i 14000 el 

nombre d‟intervencions realitzades per any entre 2011 i 2014. Sovint aquests incendis no 

tenen tant ressò mediàtic com els incendis forestals, que representen el 10% de les 

actuacions, però el nombre de víctimes mortals i de danys materials acostuma a ser molt 

superior. 

Durant els últims anys les actuacions de bombers en aquest tipus d‟incendi han millorat en 

aspectes organitzatius i en la metodologia d‟intervenció. Així com també, la protecció 

passiva, especialment la que fa referència a sistemes i materials de construcció, ha 

contribuït a aquesta millora. Tot i així, les noves realitats socioeconòmiques han generat 

nous escenaris de virulència inèdita i comportament complex que posen de manifest la 

necessitat de garantir intervencions més ràpides, segures i eficients. 

El desenvolupament de metodologies d‟anàlisi de risc associat al comportament de l‟incendi 

és un camp en desenvolupament actualment i esdevé el marc idoni per buscar millores per 

aquestes intervencions. Una interpretació minuciosa i detallada de la dinàmica del foc per 

part dels bombers a l‟arribar al incendi, permetria preveure la seva evolució i reaccionar als 

possibles canvis en el seu comportament i, així, determinar en tot moment la millor 

estratègia d‟atac, augmentant la seguretat tant dels bombers que hi intervenen com de les 

víctimes involucrades. Actualment, tot i el creixent coneixement sobre aquesta tipologia 

d‟incendis, els cossos de bombers catalans no disposen de metodologies objectives i 

específiques per desenvolupar aquestes tasques de lectura del foc de forma clara i 

funcional. 

Del procés de disseny d‟aquestes metodologies d‟anàlisi i interpretació dels incendis urbans, 

una part fonamental és la recerca d‟antecedents de models emprats en altres països que es 

puguin prendre com a referents per ser eventualment adoptats a la realitat del territori català. 

Per la implementació d‟aquesta metodologia és necessària una verificació empírica 

mitjançant experiments dissenyats ad-hoc. Aquest projecte pretén, doncs, desenvolupar 

aquestes tasques inicials i fonamentals en el disseny d‟una metodologia d‟anàlisi dels 

incendis urbans de forma que esdevingui una eina útil i operativa en un futur, principalment 

pels cossos de bombers catalans, Bombers de la Generalitat de Catalunya i Bombers de 

Barcelona, però també per extensió als del resta de l‟estat.  





 

 

9 Introducció 

1. INTRODUCCIÓ 

1.1. OBJECTIUS DEL PROJECTE 

El principal objectiu és l‟estudi de metodologies operatives d‟anàlisi de risc d‟incendis en 

compartiments emprades per cossos de bombers d‟altres països que puguin ser adoptades 

pels cossos de bombers catalans i espanyols.  

Mitjançant un estudi experimental de certs aspectes de la dinàmica d‟aquesta tipologia 

d‟incendis, es pretén verificar les teories i relacions descrites en els models analitzats, de 

manera que puguin ser utilitzats posteriorment en intervencions reals. 

Aquest projecte pretén ser el primer pas del desenvolupament d‟una metodologia operativa 

útil i aplicable pels cossos de bombers en les intervencions en incendis confinats, que en 

millori les condicions de seguretat. Mitjançant un coneixement més detallat del seu 

comportament, es pretén augmentar la capacitat d‟anticipació dels bombers en front dels 

fenòmens més perillosos propis d‟aquests incendis.   

1.2. ABAST DEL PROJECTE 

L‟abast d‟aquest projecte inclou la recerca de les metodologies emprades pels cossos de 

bombers més avançats en aquesta matèria i el seu posterior estudi per a verificar-ne el seu 

contingut. S‟analitzen experimentalment els paràmetres i indicadors que es creuen més 

rellevants a tenir en compte en les intervencions. Finalment es destaquen els aspectes 

observats més importants, verificant o aportant nous coneixements en els models analitzats.   

1.3. MOTIVACIÓ 

Les noves realitats socioeconòmiques han generat nous escenaris de virulència inèdita, 

assolint nivells molt elevats de perill per els bombers i altres actors en l‟emergència. Això ha 

posat de manifest la necessitat de millorar les metodologies emprades en les intervencions 

dels bombers en els incendis desenvolupats en espais interiors.  

Durant les primeres setmanes de recerca, es va descobrir una metodologia operativa 

desenvolupada i emprada en els cossos de bombers dels països més avançats en aquesta 

matèria i que s‟està adoptant en molts països europeus. Una metodologia molt explicativa i 

descriptiva des de un punt de vista teòric a la que es pretén aportar una visió experimental.       
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2. MARC TEÒRIC 

Per una bona comprensió dels continguts del projecte és necessari conèixer algunes de les 

característiques dels incendis en compartiments. En aquest capítol s‟expliquen els trets 

identificatius més importants dels incendis confinats (capítol 2.1), els diferents règims de 

combustió en els quals es pot trobar el foc durant el desenvolupament de l‟incendi (capítol 

2.2), les diferents fases en les que es divideix la progressió d‟aquests tipus d‟incendis 

(capítol 2.3) i els fenòmens més perillosos que poden aparèixer (capítol 2.4). 

El contingut d‟aquest capítol s‟ha obtingut de literatura clàssica d‟incendis desenvolupada, 

entre altres, per Drysdale (1985), Karlsson i Quintiere (1997) o Bengtsson (2001). 

2.1. CARACTERÍSTIQUES D’UN INCENDI DE COMPARTIMENT 

Tres de les característiques més importants dels incendis confinats que els diferencien de la 

resta són: la ventilació, la capa de fums i la transferència de calor. 

2.1.1. VENTILACIÓ 

L‟oxigen que pugui arribar a la base del foc en un incendi és un paràmetre fonamental pel 

seu desenvolupament. De la seva presència en depèn completament el desenvolupament i 

les possibilitats de progressió del foc. Mentre en un incendi a l‟exterior la ventilació, i per tant 

l‟aportació d‟oxigen al foc, és il·limitada, en un incendi dins un habitatge o compartiment, 

aquesta resta condicionada a les obertures existents, essent paràmetres claus la seva 

ubicació i mesures. 

Per altra banda, la ventilació també és molt important per a l‟evacuació dels fums produïts 

per l‟incendi. Aquests fums contenen substàncies inflamables, com el CO, producte d‟una 

eficiència baixa de la combustió deguda a una ventilació limitada, o els gasos de piròlisi. Per 

tant, la seva evacuació allunya substàncies que podrien esdevenir combustible per l‟incendi.  

2.1.2. CAPA DE FUMS 

La generació d‟una capa de fums és una altra característica, que diferencia clarament els 

incendis en compartiments de la resta. L‟acumulació de gasos de combustió i de piròlisi, a 

part de ser una gran reserva de combustible per l‟incendi, esdevé un element de 

transferència de calor molt important. Per les seva alta temperatura, la capa de fums 

transmet calor tant per convecció, ja que es per on es mouen els fluids més calents, com per 
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radiació. Aquesta última és fonamental en l‟escalfament dels objectes més allunyats del foc, 

provocant l‟emissió dels gasos de piròlisi que més tard esdevindran el combustible consumit 

pel foc.   

2.1.3. TRANSFERÈNCIA DE CALOR 

Els tres mecanismes de transferència de calor presents en un incendi són la conducció, la 

convecció i la radiació. Mentre que en un incendi en un espai obert a l‟exterior, per exemple 

un incendi forestal, la radiació emesa per les flames és el més important amb diferència 

respecte els altres dos, el confinament en un incendi de compartiment proporciona a la 

convecció un rol igual o més destacat que la radiació, ja que els fums calents són retinguts a 

l‟interior. 

L‟acumulació i moviment de fluids calents a l‟interior del compartiments provoca un augment 

molt ràpid de les temperatures, que afavoreix molt el creixement de l‟incendi. Per altra 

banda, la radiació que reben els objectes que hi són presents no només és emesa per les 

flames, sinó també pels fums repartits per tota la part superior del compartiment. La radiació 

dels fums genera un major alliberament de gasos de piròlisi, que fan augmentar el volum de 

combustible en combustió, generant més gasos i enfosquint la capa de fums. Al enfosquir-se 

la capa de fums, aquesta emet més radiació, tancant un cicle de retroalimentació que fa 

créixer l‟incendi ràpidament. Aquests fenòmens no es produeixen els d‟incendis produïts a 

l‟exterior, ja que els gasos de combustió ràpidament s‟escapen i es refreden barrejats amb 

l‟aire fresc.   

2.2. RÈGIMS DE COMBUSTIÓ EN UN INCENDI DE COMPARTIMENT 

El foc és un procés químic complex en el que hi intervenen diversos productes. De manera 

simplificada, és una reacció química entre combustible i comburent en la qual es generen 

altres productes. Segons l‟equilibri dels reactius d‟aquesta reacció es diferencien 

principalment dos règims de combustió: l‟incendi controlat pel combustible i l‟incendi 

controlat per la ventilació. Per explicar-ho de forma teòrica s‟empra la reacció de combustió 

del metà (CH4) (Eq. 2.1), que és de les més senzilles. 

                   (Eq. 2.1) 
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2.2.1. INCENDI CONTROLAT PEL COMBUSTIBLE 

Segons l‟equació de la reacció de combustió (Eq. 2.1) en la combustió d‟un mol de metà es 

requereixen dos mols d‟oxigen i es produeixen un mol de diòxid de carboni i dos mols 

d‟aigua. Hi ha situacions, però, on la quantitat d‟oxigen present pot ser molt més elevada 

que la quantitat de combustible. En aquestes situacions, l‟excés d‟oxigen surt de la 

combustió com a producte, ja que la quantitat de combustible limita la seva reacció (Eq. 2.2). 

                        (Eq. 2.2) 

En un incendi real, la reacció neix entre el combustible i l‟oxigen presents al compartiment. 

Quan la quantitat d‟oxigen present és superior a la necessària per la quantitat de 

combustible involucrat a la combustió, la velocitat de la combustió depèn de la quantitat de 

combustible que hi participi i el règim de l‟incendi s‟anomena controlat pel combustible.  

2.2.2. INCENDI CONTROLAT PER LA VENTILACIÓ 

Seguint l‟exemple del metà, si la quantitat de metà és superior a la que pot reaccionar amb 

la quantitat d‟oxigen present, aquest excés formarà part dels productes de la combustió (Eq. 

2.3). 

                           (Eq. 2.3) 

En aquesta situació, la velocitat de combustió depèn de la quantitat d‟oxigen present i el 

règim de l‟incendi s‟anomena controlat per la ventilació. En aquest règim, com conseqüència 

de la combustió incompleta, s‟alliberen altres productes, a part del diòxid de carboni, el 

vapor d‟aigua o restes del propi combustible, sovint especialment tòxics, nocius i inflamables 

com és el cas de l‟òxid de carboni (CO). Com es pot observar a la Figura 2.1, a mesura que 

l‟incendi creix i, si el patró de ventilació ho permet, passa a ser controlat per la ventilació, es 

comencen a generar partícules de sutge (combustible no cremat) i CO. 
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Figura 2.1. Productes generats en la combustió en funció del règim del foc per a diferents combustibles  

2.2.3. PUNT DE TRANSICIÓ (FC/VC POINT)  

Contràriament a la senzillesa i simplicitat dels exemples introduïts per explicar els dos tipus 

de règims de combustió, els incendis reals són molt més complexos. Al inici, un petit foc 

localitzat a l‟interior d‟un compartiment es troba en règim de control del combustible, ja que 

la quantitat d‟aire present és més gran que la requerida estequiomètricament per la reacció 

de combustió del combustible implicat. A mesura que evoluciona el foc i es propaga, 

involucra i consumeix més combustible. En un moment donat, la quantitat de combustible 

implicat s‟equilibra, segons la reacció de combustió, amb la d‟oxigen que pot arribar a la 

zona de reacció, limitat pel patró de ventilació existent. Després d‟aquest instant, la quantitat 

de combustible present és superior al que pot reaccionar amb l‟oxigen disponible i l‟incendi 

passa d‟un règim controlat pel combustible a un règim controlat per la ventilació. Aquest punt 

es conegut en anglès com a Fuel Controlled / Ventilation Controlled point (FC/VC point). 

2.3. FASES D’UN INCENDI DE COMPARTIMENT 

El règim de combustió juga un rol decisiu en la progressió dels incendis, dividint els incendis 

confinats en dues tipologies segons l‟evolució del patró de ventilació: els incendis ventilats i 

els incendis subventilats. Mentre els primers es caracteritzen per una ventilació suficient per 

a desenvolupar-se, el creixement del segons es veu limitat per una ventilació insuficient 
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Ambdós tipus d‟incendis al inici tenen comportaments semblants, durant la fase d‟ignició i 

creixement. Al final d‟aquesta, el canvi de règim  de combustió de controlat pel combustible 

a controlat per la ventilació implica un desenvolupament diferent entre els dos tipus 

d‟incendis, com a conseqüència de les diferències en la quantitat d‟oxigen que pot arribar a 

la base del foc (Figura 2.2). 

 

Figura 2.2. Corba de desenvolupament dels incendis ventilats (color gris) i subventilats (color vermell) [Hartin, 
2016] 

Ignició i creixement 

Pel naixement d‟un incendi s‟han de reunir els tres elements que configuren el triangle del 

foc (comburent, combustible i energia d‟activació). Per la inflamació d‟un combustible, és 

necessari que la concentració d‟aquest es trobi dins dels rangs d‟inflamabilitat i que es 

reuneixin les condicions tèrmiques necessàries, és a dir, que hi hagi una aportació de calor 

d‟una font externa o que el combustible assoleixi la temperatura d‟autoignició.   

Inicialment al compartiment, l‟aire ambient conté un 21% d‟oxigen, més que suficient per a 

l‟alimentació d‟una reacció de combustió. Així, quan l‟energia d‟activació o calor (per 

exemple, una cigarreta) entra en contacte amb un combustible, aquest comença a generar 

gasos de piròlisi. Aquests gasos calents  contribueixen en l‟escalfament del combustible que 

es troba proper i progressivament es va augmentant la quantitat de combustible involucrat 

en el procés. En el moment en que la concentració d‟aquests gasos es troba dins del rang 

d‟inflamabilitat, s‟inflamen. La velocitat d‟aquest procés depèn de molt factors, entre ells, 

l‟estat en el que es trobi el combustible (sòlid, líquid o gasós) o la quantitat de calor rebuda.  

El front de flames esdevé una font de calor de radiació suplementari, que escalfa tant el 

objectes propers com els més allunyats del focus del foc, provocant l‟emissió de gasos de 
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piròlisi. D‟aquesta manera, la velocitat de progressió de l‟incendi va augmentant 

progressivament. 

Els gasos de combustió comencen a formar la capa de fums, que progressivament va 

creixent i augmentant el seu gruix. Aquesta capa de fums també esdevé una font de calor 

per radiació, però a diferència de les flames, al estendre‟s per tot el compartiment, pot 

arribar a objectes on la radiació de les flames no pot arribar, escalfant-los i provocant 

l‟alliberament de gasos de piròlisi. Per tant, la quantitat de combustible involucrat encara 

creix més ràpid amb la presència de la capa de fums.  

L‟acumulació de gasos de combustió i la creixent necessitat d‟oxigen a la base del foc 

genera dos corrents d‟aire al compartiment. A la part superior del compartiment es situen els 

fums, formats per gasos de combustió i de piròlisi, i a la part inferior l‟aire fresc que aporta 

oxigen al foc. La diferència de densitat entre els dos fluids és la que genera aquest patró 

dels fluxos, anomenat corrent gravitacional. 

A mesura que el foc involucra més combustible, la demanda d‟oxigen augmenta, i la seva 

presència a l‟interior del compartiment disminueix. Aquesta tendència apropa l‟incendi, fins 

aquest moment controlat pel combustible, al punt de canvi de règim, després del qual passa 

a ser controlat per la ventilació. El moment i la manera de canviar de règim és el que 

diferencia a partir d‟aquest instant l‟evolució de l‟incendi. 

2.3.1. PROGRESSIÓ D’UN INCENDI VENTILAT 

Flashover 

Durant la fase de desenvolupament, tots els objectes van progressivament alliberant gasos 

de piròlisi. A aquests gasos se‟ls afegeixen els gasos calents emesos per la combustió, 

formats en una part considerable per gasos inflamables, com el CO. Per tant, aquest conjunt 

de gasos, que formen la capa de fums, esdevenen una gran reserva de combustible. En el 

moment en que la temperatura a l‟interior del compartiment sigui prou elevada, una petita 

barreja d‟aquests fums amb l‟aire fresc situat més avall (roll-over) produeix una reacció en 

cadena molt ràpida en la qual s‟inflama tot el compartiment. En una fracció de segon es 

passa d‟un incendi localitzat a un incendi generalitzat a tot el volum del compartiment. 

Aquest fenomen s‟anomena flashover i provoca un canvi de règim de l‟incendi acompanyat 

d‟un fort increment en la seva intensitat i una notable pujada de les temperatures.  
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Foc completament desenvolupat 

Després del flashover, tot el compartiment està en flames. De la resistència dels elements 

estructurals depenen les possibilitats de progressió del foc als compartiments veïns. En 

aquesta fase, l‟incendi és controlat per la ventilació i consumeix el combustible tant ràpid 

com li permet l‟oxigen que li arriba. L‟incendi dura fins que s‟acabi el combustible. 

Decreixement 

A un cert moment, la quantitat de combustible restant disminueix fins a un punt tal que 

l‟incendi perd intensitat. La quantitat de gasos de combustió disminueix, permetent l‟entrada 

d‟una gran quantitat d‟aire al compartiment. En aquest instant, l‟incendi torna al règim de 

controlat pel combustible. 

En aquesta fase de decreixement, els objectes presents encara dins el compartiment 

segueixen emetent gasos de piròlisi i, per tant, tot i la disminució de la intensitat del foc, la 

situació segueix sent perillosa. 

2.3.2. PROGRESSIÓ D’UN INCENDI SUBVENTILAT 

Una manca de ventilació al compartiment, pot provocar el canvi de règim del foc abans del 

flashover. Aquest fet limita el creixement de l‟incendi i el desenvolupament total de la seva 

potència (Figura 2.2). Tot i així, els objectes segueixen emetent gasos de piròlisi, que 

passen a ocupar l‟espai de l‟aire fresc que hauria de proporciona oxigen al foc. Finalment el 

foc acaba ofegat i les flames s‟extingeixen en mig d‟un compartiment ple de fum gris, 

principalment compost pels gasos de piròlisi emesos encara pels combustibles, com a 

conseqüència de les altes temperatures que s‟hi mantenen. 

En aquest tipus d‟incendi, cal tenir en compte que, tot i la manca d‟oxigen, mentre el foc 

conservi prou energia, un canvi en el perfil de ventilació pot provocar conseqüències molt 

greus per la seguretat dels bombers i altres actors en l‟emergència, com s‟explicarà a 

l‟apartat 2.4.2. 

2.4. FENÒMENS PERILLOSOS DELS INCENDIS CONFINATS 

2.4.1. FLASHOVER 

El flashover es defineix com un període de transició molt ràpida en el qual l‟incendi passa de 

ser un foc localitzat en un punt del compartiment a un incendi generalitzat a tot el 
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compartiment, passant de règim de controlat pel combustible a controlat per la ventilació. 

Després del flashover l‟incendi està plenament desenvolupat (Figura 2.3). 

 

Figura 2.3. Corba de la temperatura en un incendi confinat [Bengtsson, 2001] 

En un incendi ventilat, quan el foc arriba al punt A, si les condicions de ventilació permeten 

un entrada d‟oxigen suficient, tot el combustible contingut a la capa de fums en forma de 

gasos de piròlisi s‟inflama, fent créixer el foc fins a estar tot el combustible present involucrat 

o fins que les condicions de ventilació limiten la seva expansió, punt B. Les flames s‟estenen 

per tot el compartiment fent créixer considerablement les temperatures i la radiació emesa 

per l‟incendi, esdevenint així un fenomen molt perillós per als bombers i altres actors en 

l‟emergència presents al compartiment. En teoria, quan un incendi assoleix la situació de 

flashover és impossible la supervivència d‟una persona a l‟interior del compartiment.  

2.4.2. BACKDRAFT 

El backdraft és un fenomen propi dels incendis subventilats. Una ventilació limitada amb foc 

present a l‟interior del compartiment pot provocar la producció d‟una quantitat significativa de 

gasos de piròlisi no cremats. Si aquests s‟acumulen, l‟entrada sobtada d‟aire per una 

obertura creada de forma sobtada pot provocar una deflagració a tot el compartiment i cap a 

l‟exterior. Aquesta deflagració s‟anomena backdraft. 

L‟escenari per al desenvolupament d‟un backdraft comença quan el foc canvia de règim a 

controlat per la ventilació abans de l‟aparició del flashover com a conseqüència d‟una 

ventilació limitada o nul·la (Figura 2.4). Una gran quantitat de gasos combustibles no 

cremats s‟acumula a l‟interior del compartiment, ocupant-lo en la seva totalitat. Quan es crea 

una obertura, per exemple, per l‟entrada dels bombers o el trencament d‟un vidre, un corrent 

d‟aire fresc de l‟exterior entra a l‟interior del compartiment i es barreja amb part del gas 
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combustible acumulat, creant una zona de premescla. Aquesta barreja s‟inflama de forma 

sobtada, expandint-se molt ràpidament i creant una bola de foc que surt a l‟exterior. Un 

backdraft normalment evoluciona cap a un incendi totalment desenvolupat, tot i que a 

vegades també provoca que el compartiment es buidi totalment de gasos inflamables, per 

efecte de la sobrepressió, deixant únicament petits focus de foc en flama o, fins i tot, 

incandescent. 

 

Figura 2.4. Corba de desenvolupament d'un backdraft [Bengtsson, 2001] 

Per la gran ona de sobrepressió creada per la deflagració i les altes temperatures assolides 

a l‟interior del compartiment, el backdraft és un fenomen molt perillós pels bombers i altres 

actors en l‟emergència. La rapidesa del seu desenvolupament no permet la reacció i fa 

impossible protegir-se d‟aquest fenomen a temps.  

2.4.3. FIRE GAS IGNITION 

Tant en el cas de flashover com el backdraft són fenòmens que es produeixen al mateix 

compartiment on es troba el foc, però aquest també pot generar perill en compartiments 

adjacents. L‟acumulació de gasos inflamables en espais allunyats del focus del foc genera 

un gran perill, sovint difícilment apreciable i menyspreat. 

La barreja d‟aquests gasos amb l‟aire pot disminuir la seva concentració fins a nivells 

inflamables. En aquest punt només falta l‟energia d‟activació per a completar el triangle del 

foc i produir-se així la inflamació.  

És cert que aquest fenomen és poc habitual, ja que és difícil que aparegui aquesta font de 

calor, però en cas de succeir els seus efectes són destructius, ja que la barreja prèvia dels 

gasos combustibles i l‟aire podria genera una deflagració amb un nivell de sobrepressió molt 

important, semblant al del backdraft.     
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3. INDICADORS I METODOLOGIES OPERATIVES D’ANÀLISI D’INCENDIS 

CONFINATS 

3.1. ANTECENDENTS 

En la gestió de qualsevol tipologia d‟emergència, les possibilitats d‟èxit de la intervenció 

depenen en gran mesura de l‟anàlisi inicial de l‟escenari accidental. A partir d‟una bona 

anàlisi es poden prendre les decisions i elaborar una estratègia de la qual resulti una 

actuació ràpida, eficaç i segura. Existeixen diferents àrees en les quals aquesta anàlisi es 

realitza mitjançant eines i models d‟ajuda especialment desenvolupats per aquest objectiu. 

Dos models que ja fa anys que s‟utilitzen en els cossos d‟emergència catalans són el CPSL 

(Campbell Prediction System Language), en el camp dels incendis forestals, i l‟Escala de 

coma de Glasgow, en el camp de les emergències mèdiques. 

El CPSL presenta una metodologia pràctica per utilitzar la observació in situ del 

comportament del foc en la selecció i determinació de les millors estratègies d‟intervenció en 

incendis forestals. Aquestes observacions esdevenen les eines de predicció del 

comportament de l‟incendi. A partir de regles lògiques i el seguiment de certs factors de 

propagació, principalment la meteorologia i la topografia, es pot elaborar una primera 

predicció de l‟evolució de l‟incendi i, així, escollir la millor tàctica i tècnica per extingir o 

controlar l‟incendi. Per exemple, amb vents suaus, els incendis es propaguen guiats per la 

topografia, tenint com a principal eix de propagació les conques hidrogràfiques i com a 

oportunitats de control les divisòries. Mentre que amb vents forts i constants, aquests són els 

que guien el foc, propagant-lo principalment per les crestes i podent-se controlar en els 

flancs del seu perímetre, al inici de les conques. El model presentat per Campbell també 

mostra com preveure on i quan l‟incendi pot sobrepassar la capacitat d‟extinció dels equips 

d‟intervenció i, així, conèixer on poden ser més eficaços i, el que és més important, evitar 

àrees on podria posar-se en perill la seva seguretat. Aquesta metodologia, desenvolupada 

als Estats Units a mitjans dels anys ‟80, ha sigut exportada i adoptada per nombrosos 

Cossos de Bombers de tot el món i és un referent importantíssim en el moment de preveure 

el comportament de l‟incendi per part dels responsables de l‟extinció. 

L‟Escala de coma de Glasgow permet avaluar de forma ràpida i senzilla el nivell de 

consciència del ferits que han patit traumatismes cranioencefàlics. La seva simplicitat ha 

estat fonamental en l‟èxit de la seva implantació a nivell mundial en la gestió d‟emergències 

mèdiques. És un indicador emprat no únicament pels propis especialistes en medicina, sinó 

per tots els cossos que intervenen en emergències (bombers, policies, socorristes, etc.). 
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Aquest model, amb origen a la ciutat escocesa de la que pren el nom, permet determinar de 

manera ràpida i eficaç l‟atenció mèdica necessària pels pacients mitjançant la observació de 

les seves respostes oculars, motrius i verbals. Per cada un d‟aquests factors el model 

diferencia diverses possibilitats, des de les respostes més habituals en un estat de 

consciència normal fins a la nul·la reacció, a les quals atribueix un valor numèric de més 

gran a més petits, respectivament. Aquests valors es sumen i amb el resultat s‟estableix el 

nivell de gravetat del traumatisme cranioencefàlic, que pot ser lleu, moderat o greu. 

En el camp dels incendis d‟interior, ja s‟ha començat a treballar en el desenvolupament de 

metodologies d‟anàlisi d‟escenaris d‟incendis que permetin una predicció del comportament 

dels mateixos en el moment en el qual comença la intervenció. Els primers punts i el gruix 

principal d‟aquest treball té el seu origen a Austràlia, a inicis del segle XXI, on es va 

desenvolupar el model inicialment conegut amb les sigles SAHF (Smoke, Air Track, Heat 

and Flames), l‟objectiu del qual és obtenir informació sobre la fase de desenvolupament de 

l‟incendi, el seu règim i la seva evolució més probable mitjançant la observació crítica dels 

fums, la ventilació, la temperatura i les flames. Més tard el model va incorporar la lletra “B” 

de Building, argumentant que les condicions constructives i de contingut dels edificis 

determinen en gran mesura el règim de foc i el seu desenvolupament. Així doncs, a partir 

d‟aquell moment, el model va incloure aquest paràmetre, convertint-se en el model B-SAHF. 

A Europa, el model es va començar a estudiar i a adaptar-se a Suècia i Alemanya el 2004, i 

més recentment al Països Baixos i a França. A Espanya aquesta metodologia és encara 

desconeguda, tot i que ja s‟ha detectat la necessitat de desenvolupar procediments i 

estàndards que facilitin la denominada “lectura del foc” en els incendis d‟interior. 

Les sigles angleses del model B-SAHF es pronuncien “Be Safe” que traduït al català és 

“Cuida‟t” o “Sigues prudent”. Aquesta pronunciació ja evidencia l‟objectiu del model, que no 

es cap altre que millorar la seguretat i eficiència de les intervencions de bombers en incendis 

d‟interior. L‟aplicació d‟aquest model implica una avaluació dinàmica dels riscos, que permet 

estimar de forma continua les millors accions a realitzar en cada moment. En aquest sentit, 

un punt especialment fort i en el que es fixa força el model és preveure els fenòmens de 

flashover, backdraft i fire gas ignition, explicats al capítol 2.4. 
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3.2. EL MODEL B-SAHF 

3.2.1. INTRODUCCIÓ 

El model B-SAHF designa els indicadors que s‟han de tenir en compte per a una completa 

“lectura del foc”. Tal com explica Lambert (2013), l‟ordre d‟aquests paràmetres a les sigles 

no és arbitrari, s‟ordenen des del més determinant, que pot donar més informació sobre 

l‟incendi, fins al menys determinant, però no per això menyspreable. 

L‟edifici, a partir de la seva forma, de les seves subdivisions i del seu manteniment, 

determina el règim de la combustió i l‟evolució de l‟incendi a curt i a llarg termini. Els altres 

paràmetres (fum, corrent d‟aire, calor i flames) són indicadors molt bons del règim del foc i la 

seva evolució a curt termini. Tots ells són paràmetres dinàmics, és a dir, evolucionen al llarg 

de l‟incendi, i, per aquest motiu, és important dur a terme una anàlisi continuada dels 

indicadors i revisar-los periòdicament al llarg de l‟incendi per tal de prendre les millors 

decisions possibles en cada moment. 

El model B-SAHF hauria de ser considerat sempre juntament amb el triangle del foc, és a 

dir, la relació de dependència existent entre comburent, combustible i energia d‟activació de 

la que depèn l‟existència del foc. Aquest equilibri entre els tres components del triangle té un 

rol molt important en els diferents règims del foc i en les diferents etapes de 

desenvolupament de l‟incendi i, per tant, cal tenir-lo molt present en tot moment per a actuar 

de la millor manera possible. 

La “lectura del foc” és una eina essencial per a escollir la millor tàctica i avaluar els riscos als 

que els bombers i altres actors en l‟emergència s‟enfronten a cada instant. A l‟arribada al lloc 

de l‟incendi cal fer una primera lectura de la situació per a conèixer la fase de 

desenvolupament i la possible evolució de l‟incendi. Durant la intervenció, també és bàsic 

dur a terme contínuament, amb intervals de temps curts, una observació exhaustiva de tots 

els indicadors per, en cas de necessitat, retirar-se davant la proximitat d‟un flashover o un 

backraft.  

A continuació es duu a terme una anàlisi de cada indicador i els seu paràmetres. Per cada 

un d‟ells, s‟expliquen les seves peculiaritats més importants i s‟analitza el seu comportament 

quan l‟incendi es troba en una situació imminent de flashover, backdraft o fire gas ignition. 
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3.2.2. INDICADORS    

a) INDICADORS EN L’EDIFICI  (BUILDING, B-SAHF) 

Existeix una gran varietat d‟edificis, tant en formes com en dimensions. Els materials i la 

tipologia de la construcció d‟aquests poden tenir un gran impacte en el desenvolupament de 

l‟incendi. De la mateixa manera, la ubicació de les obertures (principalment portes i finestres) 

també en condiciona considerablement tant el desenvolupament com les possibilitats 

d‟extinció del mateix. Així doncs, s‟ha dividit l‟anàlisi de l‟edifici en cinc paràmetres claus a 

tenir en compte: els materials de construcció que el configuren, les dimensions totals i dels 

compartiments que conté, els elements de compartimentació d‟incendi, el risc de col·lapse 

de l‟estructura i el contingut, principalment mobiliari, present al seu interior. 

a.1) Materials de construcció 

Els mètodes de construcció moderns inclouen combinacions de materials per aconseguir el 

màxim de varietat pel que fa a densitats, capacitats calorífiques i conductivitats amb 

l‟objectiu d‟aconseguir elements constructius més barats, resistents i lleugers.  

Les propietats tèrmiques de les parets i els sostres determinen l‟aïllament i, per tant, 

l‟acumulació de la temperatura a l‟interior del compartiment. Si els tancaments tenen bons 

aïllaments, la transferència de calor a través d‟ells és menor i, per tant, aquesta queda 

retinguda dins els compartiments d‟origen, fent augmentar la temperatura l‟interior del 

compartiment més ràpidament que en aquells amb tancaments que absorbeixen molta calor 

o que estan mal aïllats. Per exemple, les parets de maons pesats o ciment absorbeixen 

molta energia, fet que alenteix la crescuda de temperatura a l‟interior del compartiment. Les 

estructures de fusta també absorbeixen molta calor, però, a diferència dels elements 

ceràmics, la fusta participa a l‟incendi de forma negativa emetent gasos de piròlisi 

inflamables. Per altra banda, les estructures metàl·liques evacuen millor l‟energia calorífica, 

gràcies a les seves bones propietats conductives que permeten la transferència de calor per 

conducció, convecció i radiació. 

Actualment, els edificis moderns tenen aïllaments cada dia més bons que, com ja s‟ha 

comentat anteriorment, afavoreixen la retenció de la calor a dins del compartiment facilitant 

l‟escalfament dels objectes presents i, així, la seva piròlisi. Els gasos resultants d‟aquesta 

piròlisi esdevenen el combustible de l‟incendi.  
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Un altre element constructiu clau que determina el desenvolupament de l‟incendi de forma 

considerable són les finestres. Aquestes exerceixen una gran influència tant en les 

dinàmiques tèrmiques que es puguin desenvolupar com en la configuració del patró de 

ventilació. Finestres amb doble o triple vidre proporcionen aïllaments tèrmics molts millors 

que les finestres amb un únic vidre. Per altra banda, la resistència d‟aquestes determinarà la 

seva resistència a la fallida. El trencament d‟una finestra, per efectes tèrmics i de pressió, 

canvia considerablement el patró de ventilació existent, permeten una entrada d‟aire fresc 

major al compartiment i, així, la crescuda més ràpida del foc. 

a.2) Dimensions 

L‟observació de les dimensions de l‟edifici és bàsica per determinar la capacitat d‟extinció 

necessària. A més d‟estimar les dimensions totals, cal detectar també les dels diferents 

compartiments. És molt important tenir en compte tant les dimensions del compartiment 

implicat en l‟incendi com les dels compartiments veïns, preveient una possible propagació 

del fum i el foc. 

a.3) Elements de compartimentació d’incendis 

Aquests elements són parets o portes dissenyades amb l‟objectiu de mantenir confinat el foc 

dins del sector d‟incendi d‟origen per tal de facilitar l‟evacuació de les persones que es 

troben a l‟interior de l‟edifici. Tot i així, cal saber que passat un determinat temps des de 

l‟inici de l‟incendi aquests elements acabaran perdent el seu efecte. S‟ha de dur a terme un 

reconeixement des de l‟interior per analitzar-los i actuar en conseqüència, tenint en compte 

que aquesta acció pot comprometre la pròpia compartimentació d‟incendi, ja que el simple 

fet d‟obrir una porta pot suprimir un sector d‟incendi. Per tant, els comandaments de la 

intervenció han d‟avaluar aquests elements i decidir si volen conservar-los o suprimir-los per 

fer possible la intervenció. 

a.4) Risc de col·lapse de l’estructura 

El risc de col·lapse apareix en intervencions llargues en el temps, quan en l‟edifici o algun 

dels compartiments hi ha un foc plenament desenvolupat, és a dir, en la fase post-flashover 

o post-backdraft. A menys que tingui lloc una explosió, a la fase inicial de l‟incendi no hi ha 

perill de col·lapse. 

El material de construcció determina en gran mesura l‟estabilitat de l‟estructura, tan en la 

forma com en el temps de fallida. En edificis d‟estructura metàl·lica, les bigues s‟escalfen, es 
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dilaten i es deformen, donant lloc a un col·lapse i fallida de l‟estructura cap a l‟interior. D‟altra 

banda les construccions de pedra o formigó normalment col·lapsen cap a l‟exterior i de 

forma explosiva. Per tant, cada construcció és única i cal fer una avaluació específica en 

cada cas. 

És complicat establir quina tipologia d‟estructura presenta major perill de col·lapse, ja que hi 

intervenen molts factors. Per una banda, l‟acer perd la seva resistència a menor temperatura 

que el formigó i, per tant, semblaria que una estructura metàl·lica hauria de col·lapsar abans, 

però, per altra banda, l‟evacuació de la calor a través de la pròpia estructura és major en el 

cas de les metàl·liques que en les de formigó i, per tant, es tardaria més a assolir un 

determinat nivell de temperatura. L‟avantatge de les estructures metàl·liques és que la seva 

forma de col·lapse, més progressiva per la fusió de l‟acer, permet als bombers i altres actors 

en l‟emergència reaccionar i tenir temps d‟evacuar en cas de necessitat, mentre que la 

forma de fallida de les estructures de formigó, més ràpida i sobtada, no els permet 

reaccionar a temps.    

a.5) Contingut 

El contingut dels compartiments, principalment el mobiliari, és determinant en la progressió 

de l‟incendi. Juntament amb els tancaments del compartiment, és el combustible que 

alimenta al foc, del qual depèn la seva potencia i progressió. Tenir coneixement del seu 

volum i ubicació dóna una primera estimació de la capacitat d‟extinció necessària.  

Implicació dels indicadors de l’edifici en la detecció dels fenòmens perillosos 

 Flashover: Té lloc si hi ha suficient aire disponible. Compartiments amb corrent d‟aire 

limitat són menys propensos a patir el fenomen. Les parets de maons pesats o ciment 

absorbeixen molta energia, fet que podria retardar el flashover. Mentre que 

compartiments ben aïllats tèrmicament presenten major tendència a patir el fenomen. 

 Backdraft: És més probable en edificis energèticament eficients, amb un bon aïllament i 

finestres segellades o de doble o triple vidre.  

 Fire gas ignition: Buits, conductes, pous, grans plantes obertes, sostres alts, falsos 

sostres o suspesos permeten el transport dels fums i la seva acumulació en àrees 

adjacents al compartiment d‟origen del l‟incendi o a distància d‟aquest. Modificacions a 

l‟edifici poden generar obertures o buits inesperats. Barreres de foc o fum pobres o 

deteriorades es poden trobar tan en edificis originals com modificats. 
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b) INDICADORS EN EL FUM (SMOKE, B-SAHF) 

La capa de fums és un indicador fiable de la fase de desenvolupament a la qual es troba 

l‟incendi. El fum és una barreja dels productes de la combustió i gasos de piròlisi dels 

objectes propers al foc. El procés de combustió pot ser complet o incomplet segons la 

disponibilitat d‟oxigen, produint diòxid de carboni (no inflamable) o monòxid de carboni 

(inflamable), respectivament. Aquesta disponibilitat d‟oxigen, per tant, és un factor clau en el 

desenvolupament de l‟incendi, determinant la composició, localització, volum, densitat i color 

dels fums.  

b.1) Localització de l’origen de l’incendi 

L‟origen del foc és el lloc on es produeixen els primers gasos de combustió. Aquest punt 

habitualment és difícil de localitzar, però el fum pot donar indicacions per trobar-lo. 

El fum calent puja verticalment o es mou horitzontalment allunyant-se del focus del foc. Es 

pot moure a través de buits i conductes ocults i aparèixer en espais totalment inesperats. En 

un edifici format de diversos compartiments la tasca de localització de l‟origen de l‟incendi 

esdevé més complicada encara.  

Un manera de fer-ho és observant la turbulència del fum. A prop de l‟origen el fum tindrà 

més energia i, per tant, serà més turbulent, que en zones allunyades del focus. 

b.2) Volum dels fums 

El volum del fum pot variar molt segons les dimensions del compartiment, l‟aire disponible i 

el procés de combustió. Un petit foc durant un temps prolongat pot produir un gran volum de 

fum, indicador que podria mal interpretar-se pensant que el foc és gran. No s‟ha de 

confondre volum amb densitat del fum. Mentre el primer fa referència a l‟espai físic que 

ocupa el fum, el segon concepte està estretament lligat al seu grau d‟opacitat. 

L‟observació del volum dels fums des de l‟exterior no és un indicador fiable ni de la quantitat 

de gasos de combustió presents a l‟interior ni de la importància de l‟incendi. A l‟interior, la 

pressió i l‟existència de corrents d‟aire fresc i fums calents poden modificar molt el volum del 

fum comparat amb el que es veu a l‟exterior. Els gasos de combustió es dilaten molt a 

l‟exterior com a resultat de la diferència de pressió amb l‟interior del compartiment. 
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b.3) Color 

El color del fum en un incendi depèn de: 

o La naturalesa dels fums: piròlisi, combustió o una barreja dels dos, que és el més 

habitual. 

o La taxa de ventilació: foc ventilat o amb manca d‟oxigen. 

o L‟etapa de l‟incendi. 

o El règim de l‟incendi: controlat per ventilació o pel combustible. 

o El tipus i estat del combustible: gas, líquid, sòlid, cendres, pols, encenalls, etc. 

Fum fosc (negre): 

El fum negre sovint implica condicions riques en combustible degut a un subministrament 

d‟aire restringit. Durant la combustió en flama, el sutge és alliberat al plomall i dóna lloc al 

color negre del fum. Si el subministrament d‟aire és bo, part d‟aquest sutge es crema, 

disminuint la opacitat del fum. 

Així doncs, el fum negre és un fum oliós amb un alt contingut de sutge, degut a una 

combustió incompleta. Com més incompleta és la combustió més sutge es crea. Aquest 

color de fum és molt característic dels focs amb flames presents. 

Fum clar (proper a blanc): 

Es produeix quan els combustibles sòlids s‟escalfen fins a temperatures de piròlisi. Els 

components volàtils dels combustibles s‟alliberen, mentre el sutge es queda a la part 

carbonitzada. La radiació en el mateix compartiment d‟origen i la transferència de calor a 

compartiments adjacents pot provocar la piròlisi dels tancaments i dels combustibles situats 

en aquests compartiments. Aquest fum blanc pot escapar-se cap a parts de l‟edifici no 

involucrades en l‟incendi i acumular-s‟hi. Amb l‟alt contingut d‟energia i una premescla 

parcial amb l‟aire, la introducció d‟una flama en el fum blanc acumulat pot produir una ignició 

inesperada important i perillosa. Cal vigilar no confondre el fum blanc de piròlisi amb el fum 

blanc producte de la vaporització de l‟aigua que s‟aplica sobre el foc. 

Fum gris: 

El color gris pot sorgir de la barreja del fum fosc produït en la combustió i el fum clar produït 

per la piròlisi dels combustibles. Un gris més fosc indica una major densitat amb més sutge 

present al fum, mentre el gris més claret indica major presència de gasos de piròlisi a 

l‟interior de la capa de fums. 



 

 

27 Indicadors i metodologies operatives d‟anàlisi d‟incendis confinats 

Fum marró: 

Indica que hi ha materials en procés de piròlisi emeten productes tòxics, per exemple, la 

capa aïllant dels tancaments (formada per polímers). Tot i així, aquest fet no implica que si 

no hi ha fum marró no pugui haver-hi presència de fum tòxic, ja que, per exemple, la 

combustió incompleta d‟hidrocarburs pot emetre una gran quantitat de monòxid de carboni, 

producte molt tòxic, i els fums corresponents no són marrons. 

A la Figura 3.1, s‟observa com a més contingut en carboni i més temperatura més fosc és el 

fum i la relació entre el color del fum i la seva inflamabilitat. 

 

Figura 3.1. Relació entre el color del fum i la seva inflamabilitat (eix d‟abscisses) i temperatura i el seu contingut 
en carboni (eix d‟ordenades) [Binnenbrandbestrijding, 2015] 

En casos de combustió de combustibles que emeti productes tòxics és molt útil poder 

estimar el nivell de perill al que es troben els bombers (Figura 3.2). 
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Figura 3.2. Relació entre el color del fum i la seva temperatura, densitat i el nivell de perill existent 
[Binnenbrandbestrijding, 2015] 

En incendis ben ventilats i plenament desenvolupats el color dels fums predominant és el 

negre o gris fosc, pel predomini dels gasos productes de combustió sobre els de piròlisi. En 

focs amb manca d‟oxigen, el color predominant serà el gris clar o el blanc, en ambdós casos 

pel predomini dels gasos de piròlisi sobre els de productes de combustió. Cal tenir en 

compte que si s‟observen gasos de color groc-marró, s‟està duent a terme una piròlisi amb 

producció de gasos tòxics. 

b.4) Altura de la capa de fums 

A mesura que el foc és va desenvolupant, el gruix de la capa de fums va augmentant i, per 

tant, l‟altura de la capa de fums va baixant. Un altura de la capa de fums alta pot indicar que 

l‟incendi es troba a les primeres fases de desenvolupament. Mentre que si és baixa pot 

indicar final de la fase de creixement i proximitat a flashover o backdraft. 

Tot i així, sempre s‟han de tenir en compte les dimensions del compartiment on està 

localitzat el foc. Una habitació o una nau industrial presenten diferències evidents pel que fa 

a l‟altura del sostre. Amb la mateixa proporció de volum lliure de fum, la quantitat d‟aquest 

en una nau industrial és molt més elevada que en una habitació i, per tant, s‟hi troba molta 

més quantitat de combustible, ja que el fum és un gran dipòsit de combustible en format 

gasos per la presència de gasos de piròlisi i productes inflamables resultants de 

combustions incompletes. Mentre que a una habitació podria tenir lloc una progressió 

“normal” del foc, a la nau industrial, amb la altura lliure de fum, podrien aparèixer reaccions 

molt més violentes. Per la major presència de combustible, els fenòmens explosius o de 

deflagració que s‟hi poden generar tenen una energia molt superior. 
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Un altre aspecte clau en l‟altura de la capa de fums és la ventilació. L‟aparició sobtada d‟una 

obertura en un compartiment fins aleshores poc ventilat provoca una major evacuació dels 

fums i, en conseqüència, una pujada de la capa de fums. Aquest nou flux d‟oxigen també pot 

fer canviar el règim de l‟incendi i passar d‟un incendi subventilat a un controlat per la 

ventilació o, fins i tot, pel combustible. Si en aquesta situació el volum de gas combustible no 

cremat és molt gran pot tenir lloc una situació molt perillosa.  

b.5) Densitat òptica 

El concepte “densitat òptica del fum” fa referència al seu grau d‟opacitat i depèn de la 

concentració de gasos inflamables i sutge generat pel foc. Hi ha algunes tipologies de 

combustibles sòlids, com la fusta, que emeten gran quantitat de sutge durant el seus 

processos de combustió. Per altra banda, de nou un aspecte clau en el grau d‟opacitat serà 

la major o menor acumulació de fums depenent del patró de ventilació existent. 

b.6) Flotabilitat o densitat física 

La densitat física és defineix com la quantitat de gas de combustió per metre cúbic. Aquesta 

densitat és fortament depenent de la temperatura. Que el fum s‟expandeix ràpidament 

amunt creant remolins indica que els gasos es troben a temperatures altes. Amb 

temperatures baixes, s‟observa que el fum puja lentament o, fins i tot, baixa. Així doncs, en 

presència d‟altes temperatures els gasos de combustió poden expandir-se i escapar-se del 

compartiment sense necessitat de corrent d‟aire. 

A la fase inicial de l‟incendi, els gasos de combustió s‟evacuen lentament, ja que la 

temperatura encara és limitada, i s‟acumulen a l‟interior del compartiment, augmentant tant 

la densitat òptica com física. A mesura que creix, aquesta temperatura puja i els gasos 

s‟evacuen més ràpidament. Si no hi ha grans corrents d‟aire i, per tant, l‟evacuació dels fums 

no és una conseqüència d‟aquests, tant la densitat òptica i física com la velocitat 

d‟evacuació de fums són bons indicadors de la fase de desenvolupament de l‟incendi.    

A distància de l‟origen de l‟incendi, la temperatura disminueix i, així també, la flotabilitat. 

Implicació dels indicadors del fum en la detecció dels fenòmens perillosos 

 Flashover: Aquest fenomen requereix una gran quantitat d‟aire disponible, per tant el 

fum serà el propi d‟una combustió en flames, de color gris fosc cap a negre. A mesura 

que s‟apropa el flashover, el foc passarà a ser controlat per la ventilació i, així el fum, 

s‟enfosquirà encara més, augmentant la seva opacitat i flotabilitat, degut a la major 
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concentració de partícules sòlides en suspensió i a la major temperatura. A mesura que 

l‟incendi creix, la capa de fums també ho fa. Amb major ventilació, l‟evacuació dels fums 

serà major i, en conseqüència, el gruix de la capa de fums menor. Tot i així, just abans 

d‟arribar al flashover, augmenta ràpidament i el fum ocupa gran part del compartiment.  

En conclusió, el fum indica proximitat de flashover quan és molt fosc, opac, té una 

flotabilitat considerable i ocupa una gran part del compartiment. 

 Backdraft: En els instants previs a un backdraft el fum ocupa pràcticament la totalitat del 

compartiment i amb una alta concentració que li proporciona una gran opacitat. El color 

característic és el gris clar cap a blanc, degut a la predominança dels fums de piròlisi 

sobre els fums de combustió, ja que la escassa presència d‟oxigen per manca de 

ventilació limita molt la combustió i, al mantenir-se les temperatures altes, els cossos 

irradiats igualment emeten gasos de piròlisi. El fum més flotable, és a dir, que és mou 

ràpid i s‟expandeix, indica temperatura i pressió altes a l‟interior de compartiment, gran 

perill de backdraft, mentre que el moviment del fum lent indica temperatures baixes, perill 

baix de backdraft. 

En conclusió, fum clar, opac, amb una alta flotabilitat i que ocupa quasi tot el 

compartiment és indicador de proximitat de backdraft.  

 Fire gas ignition: Aquest fenomen es dona en compartiments adjacents o allunyats del 

d‟origen del foc. Com a conseqüència de la distància, el fum tendeix a refredar-se i 

barrejar-se amb l‟aire fresc, aclarint molt el seu color i perdent opacitat i flotabilitat. 

Aquest fet el fa força perillós, ja que és difícilment perceptible, però si assoleix 

concentracions inflamables, esdevé una premescla de combustible i comburent molt 

perillosa.  

En conclusió, fum allunyat de l‟origen i barrejat amb aire fresc no s‟ha de menystenir, ja 

que pot ser la font d‟un fire gas ignition.    

c) INDICADORS DE FLUXOS (AIR TRACK (B-SAHF) 

El flux inclou el d‟aire fresc cap a la base del foc i el dels productes de la combustió (fum) 

amunt i cap a fora del compartiment. Així doncs, aquests fluxos són conseqüència de tres 

fenòmens: l‟aire calent puja, el foc consumeix oxigen i l‟aire calent i els dos fluxos difícilment 

es barregen. 
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El foc consumeix oxigen i crea una depressió al seu voltant. L‟aire calent puja i desplaça 

l‟aire fred, creant una sobrepressió a la part alta del compartiment. Així doncs, el calent 

queda situat a la part superior del compartiment i el fred a la part inferior. 

L‟observació dels corrents d‟aire pot proporcionar una valuosa informació del règim del foc 

(capítol 2.2). Mentre el foc estigui controlat pel combustible l‟entrada d‟aire i sortida de fum 

augmentarà o disminuirà depenent de la tendència del foc, si aquest creix, necessitarà més 

oxigen i els fluxos creixeran, i si ja esta en fase d‟extinció, els fluxos disminuiran per la 

menor demanada d‟oxigen i generació de gasos de combustió. Durant el règim en el qual el 

foc està controlat per la ventilació, l‟evolució dels fluxos és força constant, ja que la limitació 

que exerceix la dimensió de les obertures existents no permet el seu creixement.  

c.1) Velocitat i direcció 

Normalment, en una obertura en el compartiment on es troba el foc, els gasos de combustió 

surten per la part superior i l‟aire fresc entra per la part inferior. Que el fum o les flames 

ocupin tota la obertura pot indicar que es tracta d‟una sortida i que hi ha una entrada d‟aire 

en alguna altra part del compartiment. Una obertura que sigui alhora entrada i sortida 

mostrarà signes de fluxos laminars o turbulents a la interfície entre fum i aire. Una obertura 

amb flux polsant de fums alternat amb entrada d‟aire indica proximitat a un règim de foc 

subventilat. En general, per a tots els casos com més gran sigui la velocitat d‟entrada d‟aire 

o sortida de fums, més desenvolupat està l‟incendi que es troba a l‟interior. 

c.2) Règim (turbulent o laminar) 

En una obertura del compartiment on es troba el foc, un interfície entre aire i fum laminar pot 

indicar que el foc es troba en fases inicials i segurament controlat pel combustible. Un flux 

ràpid i turbulent pot indicar que hi ha un foc en desenvolupament segurament ja controlat per 

ventilació. Tot i així, cal fixar-se sempre en més d‟una obertura per a treure conclusions, ja 

que sovint hi ha varis fluxos involucrats en el patró de ventilació.  

c.3) Pulsacions 

Les pulsacions tenen lloc en compartiments amb obertures no massa grans. Són la part 

visible d‟un procés cíclic que consisteix en tres etapes: combustió, escapament i succió 

(Figura 3.3). La combustió, que consumeix l‟oxigen disponible,  genera una sobrepressió a 

l‟interior del compartiment, que provoca l‟escapament dels fums. El consum d‟oxigen i 

l‟evacuació dels fums provoquen una depressió a l‟interior del compartiment que dona lloc a 
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una succió de l‟aire exterior. Aquesta succió aporta oxigen disponible per a la combustió, la 

qual crea una sobrepressió que genera un escapament dels gasos, tallant així l‟entrada 

d‟aire. Aquest cicle es pot allargar durant hores. 

 

Figura 3.3. Procés cíclic de les pulsacions [Binnenbrandbestrijding, 2015] 

c.4) Sorolls de xiulet 

Creats per l‟entrada d‟aire o sortida de fums forçades per forats molt petits. Normalment es 

produeixen quan hi ha pulsacions. 

Implicació dels indicadors de fluxos en la detecció dels fenòmens perillosos 

Flashover:.El flashover es podria definir com el pas de règim de foc controlat per 

combustible a règim controlat per ventilació. Des de l‟inici de l‟incendi, la velocitat dels 

fluxos va augmentant de forma progressiva fins a assolir un valor considerable abans del 

flashover. Quan tot el compartiment s‟inflama per efecte de la inflamació de la capa de 

fums (flashover), la demanda d‟oxigen creix i, tant el flux d‟aire entrant com de fum 

sortint, augmenta de forma significativa. El flux és laminar mentre el foc està controlat pel 

combustible, esdevenint turbulent a mesura que creix la velocitat i la temperatura, 

passant a ser controlat per la ventilació. Per tant en situacions properes al flashover, el 
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flux estarà en el moment de canvi de règim. En conclusió, velocitats i nivells de 

turbulència dels fluxos elevats indiquen proximitat a flashover. 

Backdraft: Al generar-se una obertura al compartiment, sigui de forma intencionada o 

fortuïta, una sortida sobtada del fum seguida d‟una entrada d‟aire en aquesta obertura 

indica backdraft imminent. Aquest indicador, però, no és massa útil per aquest fenomen, 

ja que el backdraft és immediat, sense donar temps per a la reacció. Situacions amb 

incendis polsants també són perilloses per la possible evolució cap a un backdraft. 

Pulsacions ràpides indiquen major temperatura i per tant major perill. Els xiulets que es 

puguin percebre, conseqüència de l‟entrada d‟aire o sortida de fums forçades per forats 

molt petits, també són indicadors clars de backdraft. En conclusió, fluxos alternatius en 

una obertura en forma de pulsacions són indicadors de backdraft, i si són acompanyats 

de xiulets encara més evident.  

 Fire gas ignition: La velocitat i turbulència del fum disminueix a mesura que s‟allunya de 

l‟origen del foc, per tant, en situacions de perill de fire gas ignition la velocitat del flux de 

fums serà baixa i el seu règim serà laminar. 

d) INDICADORS DE CALOR I TEMPERATURA (HEAT, B-SAHF) 

La transferència de calor és el motor de la propagació del foc, per tant, si s‟aconsegueix 

tallar normalment s‟aconsegueix parar la propagació del foc. Per tant conèixer i reconèixer 

els diferents modes de transferència de calor proporciona als bombers les habilitats per a 

una intervenció eficaç i segura. Els modes de transferència de calor principals són: radiació, 

convecció i conducció. En un incendi confinat són especialment importants els dos primers. 

La temperatura mínima d‟un foc visible és aproximadament de 600ºC. A aquesta 

temperatura la radiació emesa cap als objectes més propers assoleix valors importants a 

tenir en compte en la propagació de l‟incendi.  

Una altre temperatura important a tenir en compte en la intervenció és la de la capa de fums, 

que sempre serà inferior a la del foc. És complicat conèixer amb exactitud la temperatura 

d‟inflamació d‟una determinat fum, ja que aquest està format per una barreja de gasos de 

combustió i piròlisi d‟orígens molt variats. És molt important tenir en compte la perillositat de 

les capes de fum tant calentes com fredes, ja que ambdues poden ser inflamables.  

Un altre aspecte de la temperatura que cal tenir en compte és el seu efecte sobre les 

estructures dels edificis. Cada material té una reacció pròpia davant del foc, que pot variar si 



 

 

34 
Estudi experimental de la dinàmica del foc confinat en 

base als principals indicadors de risc d‟incendi urbà 

es barreja amb altres materials. El formigó emprat en la construcció pot explotar a 300ºC o 

les estructures metàl·liques perden la seva resistència a temperatures al voltant de 400ºC. 

Per tant, cal tenir molt en compte els comportaments dels materials de construcció a nivells 

de temperatura elevats per poder avaluar la perillositat de fallada de l‟estructura de l‟edifici.  

A la pràctica, per poder avaluar nivells de temperatura al incendis d‟interior cal analitzar 

diferents indicadors, que poden donar pistes tant dels nivells de temperatura com dels focus 

de calor. Cal tenir en compte que els indicadors de calor poden ser més o menys evidents 

depenent de l‟aïllament de les estructures. A continuació s‟expliquen aquests possibles 

indicadors:  

d.1) Pintura bufada o descolorida 

Sovint present a la cara externa de parets i portes interiors lleugeres, ja que en portes 

pesants i amb bons aïllaments és probable que no es pugui observar. Permet localitzar el 

compartiment on hi ha foc i observar els diferents nivells de calor.  

d.2) Finestres enfosquides o esquerdades 

L‟enfosquiment indica condicions riques en combustible i sovint esta acompanyat de dipòsits 

oliosos a la part interna de la finestra, essent el sutge l‟element responsable d‟aquest 

fenomen. Pot ser difícilment observable en finestres de doble o triple vidre.  

Un augment de la calor a l‟interior del compartiment pot provocar que les finestres 

s‟esquerdin, com més ràpid sigui aquest augment més gruixudes seran les esquerdes. 

L‟aplicació d‟aigua en finestres molt calentes també pot provocar una fallida sobtada. 

d.3) Superfícies calentes al tacte 

Sentir l‟escalfor de les superfícies exteriors del compartiment amb la part del guant propera 

al canell o fer-ne una estimació puntual dirigint un raig d‟aigua pot ajudar a identificar 

variacions de la temperatura al interior del compartiment. Una aplicació lleugera d‟aigua a la 

superfície exterior s‟evaporaria als 100ºC, això permetria tenir informació del nivell de calor a 

l‟interior i l‟altura de la capa de fums. Per tant, l‟aplicació d‟aigua esdevé un indicador que 

proporciona informació a menor temperatura que la observació de pintura bufada o 

descolorida. 
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d.4) Increment sobtat de la temperatura de l’interior 

Un dels mecanismes per determinar temperatures és dirigir un raig de polvorització a la capa 

de fums. Si cauen les gotes significa que la temperatura de la capa de fums és inferior a 100 

ºC, mentre que si s‟evaporen es pot deduir que la temperatura és superior. No és un 

indicador massa bo, ja que abans el bomber no nota l‟increment, es pot trobar en una 

situació molt perillosa. 

Implicació dels indicadors de calor i temperatura en la detecció dels fenòmens perillosos 

 Flashover: Les temperatures a l‟interior del compartiment abans del flashover són 

considerables. Finestres enfosquides o esquerdades, pintura bufada a l‟exterior de les 

parets del compartiment i superfícies notablement calentes al tacte són indicadors de 

proximitat al flashover. Si al projectar un raig d‟aigua a la capa de fums o a la part 

exterior de les parets, aquest s‟evapora molt ràpidament, significa que la temperatura és 

molt elevada i, per tant, el flashover s‟apropa.  

 Backdraft: En el cas de backdraft la temperatura també es molt elevada. L‟enfosquiment 

indica bones condicions de combustible i l‟aparició d‟esquerdes indica alts nivells de 

calor i un increment més gradual de temperatura, per tant, ambdós fenòmens poden 

indicar proximitat al backdraft.  

 Fire gas ignition: Les temperatures en compartiments que no siguin el d‟origen del foc 

són molt més baixes que en aquest. Per tant els indicadors de calor o temperatura no 

són bons per aquest fenomen. 

e) INDICADOR DE FLAMA (FLAME, B-SAHF) 

Les flames es descriuen generalment com una regió on té lloc la reacció de combustió entre 

el combustible i l'aire. Normalment, algun tipus de radiació s'emet en aquesta regió, 

majoritàriament en forma d'un resplendor groc. No obstant això, hi ha substàncies que no 

produeixen una resplendor groc, sinó blau, per exemple, alguns alcohols. Aquesta diferència 

de coloració també es deu a la diferència en la eficiència de la combustió, una combustió 

incompleta provoca flames grogues, mentre que una combustió completa, blaves. 

e.1) Localització i volum 

Les flames són un element complicat de localitzar i de determinar-ne el seu volum. Les 

flames són l‟expressió més clara de foc, per tant, allà on n‟hi hagi s‟ha de considera que 
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l‟incendi hi és present. Tot i així el seu volum és difícilment quantificable, es pot dir que són 

grans o petites, però la seva variabilitat, deguda a la turbulència, en fa complicada l‟anàlisi. 

e.2) Color 

El color de la flama depèn de diversos factors. Els principals són el combustible que està en 

combustió i l‟eficàcia d‟aquesta, que depèn principalment de la quantitat d‟oxigen que pot 

arribar a la base del foc (Figura 3.4).  

La flama groga o taronja indica deficiència d‟oxigen i, per tant, combustió incompleta, el color 

prové de partícules de carboni incandescents no cremades però a alta temperatura. Per altra 

banda, la flama blava indica combustió completa que dóna lloc a diòxid de carboni i vapor 

d‟aigua. 

 

Figura 3.4. Color de la flama depenent de l‟eficiència de la combustió [Binnenbrandbestrijding, 2015] 

El color de les flames també té una relació directa amb la seva temperatura i ventilació 

(Figura 3.5). El color blanc es relaciona amb temperatures de 1000 ºC o superior, al groc se 

li atribueixen 800 ºC i al vermell, 600 ºC, aproximadament. A major ventilació en un incendi 

major temperatura de les flames. 
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Figura 3.5. Color de les flames en funció de la seva temperatura i la ventilació [Binnenbrandbestrijding, 2015] 

En un mateix foc es genera una estratificació del color de les seves flames, degut a la 

diferència de temperatura i de presència d‟oxigen a cada zona (Figura 3.6). 

 

Figura 3.6. Estratificació de color de la flama en un incendi [Binnenbrandbestrijding, 2015] 

e.3) Règim 

Les flames poden ser de tres tipus, dos de difusió (laminar i turbulent) i una de pre-mescla 

(Figura 3.7), segons la relació entre el combustible i el comburent prèvia a la ignició. En 

situacions on es trobin prèviament barrejats la flama serà de pre-mescla, mentre que si es 

troben separats serà de difusió. Els combustibles sòlids generalment donen lloc a flames de 

difusió i turbulentes. 
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Figura 3.7. Tipologies de flama segons el seu règim [Binnenbrandbestrijding, 2015] 

Implicació dels indicadors de flama en la detecció dels fenòmens perillosos 

 Flashover: Flames clares (blanques i/o grogues) i turbulentes són fruit de condicions 

bones de ventilació, per tant, indiquen possibilitat de flashover. A més, si apareixen de 

forma espontània prop del sostre del compartiment, el flashover és inminent. 

 Backdraft: Pot existir una petita flama pre-backdraft visible o no. Un fum molt calent i ric 

en combustible, al sortir del compartiment i entrar en contacte amb oxigen, podria 

provoca la autoignició dels gasos de piròlisi que conté en la interfície entre els dos fluxos. 

Si s‟observa aquest fet cal tenir molt present la possibilitat d‟un backdraft immediat, ja 

que si el fum és molt ric en combustible i no ha cremat a l‟interior del compartiment 

significa que dins hi ha manca d‟oxigen. El color de les flames en focs menys ventilats 

acostuma a ser vermell o taronja i poden aparèixer petites flames blaves fruit de 

l‟autoignició del monòxid de carboni creat per una combustió incompleta. 

 Fire gas ignition: No hi ha flama abans de la ignició dels fums situats lluny de l‟origen 

del foc. Un cop es produeix la ignició és probable que la progressió sigui molt ràpida, fins 

i tot, explosiva. 
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4. DISSENY D’UNA METODOLOGIA EXPERIMENTAL PER A LA 

QUANTIFICACIÓ D’INDICADORS DE RISC 

El disseny d‟experiments es divideix en diversos passos per obtenir uns resultats fiables i 

útils. En primer lloc s‟ha dut a terme una recerca d‟informació d‟experiments que s‟hagin 

realitzats en el mateix camp, per tal de copsar les metodologies experimentals més 

escaients. Per començar, es va identificar quines variables es volen analitzar i en quins 

escenaris experimentals. Posteriorment, es van dissenyar els diferents sistemes de mesura 

que s‟hi col·locaran per quantificar totes els paràmetres desitjats. I finalment, abans de 

l‟experimentació, es van fer hipòtesis sobre el comportament dels identificadors sotmesos a 

experimentació pels diferents escenaris a partir de la teoria desenvolupada en el model B-

SAHF. 

4.1. ANTECENDENTS EN EXPERIMENTACIÓ D’INCENDIS CONFINATS 

En la recerca d‟antecedents d‟experiments fets sobre aquest tipus d‟incendis se van trobar 

dos molt interessants que permetien identificar els aspectes més importants a tenir en 

compte en el disseny d‟experiments. Aquests experiments reben els noms següents: 

Dalmarnock fire tests i  It depends. El primer es va dur a terme a un edifici del barri de 

Dalmarnock de la ciutat de Glasgow, Escòcia, i el segon a unes cases adossades de la 

ciutat de Zuphen, Holanda. La part de disseny experimental d‟ambdós experiments es 

detalla a l‟annex A. A continuació, s‟exposen les conclusions extretes i aprofitades pel 

disseny dels experiments d‟aquest projecte. 

L‟anàlisi d‟aquests experiment ha permès destacar la importància d‟un bon disseny 

experimental, tant pel que fa a la càrrega de foc com a la instrumentació necessària per dur 

a terme una bona recollida de dades per obtenir uns resultats de qualitat i útils.  

Un aspecte imprescindible és definir de forma clara quin és l‟objectiu de l‟experiment i quines 

conclusions se‟n volen extreure per dissenyar de forma apropiada l‟escenari experimental i 

els equips de mesura necessaris. Els experiments analitzats tenien diferents objectius, en un 

d‟ells s‟analitzava l‟evolució del foc i el comportament de l‟estructura, mentre en l‟altre 

s‟estudiaven les possibilitats de supervivència a un incendi a l‟interior d‟un habitatge. Mentre 

en el primer es van prendre dades principalment d‟indicadors que determinen l‟evolució de 

l‟incendi, per exemple, la velocitat del flux d‟aire, en el segon es va preferir analitzar 

l‟evolució del nivell de monòxid de carboni, indicador clau per a les possibilitats de 

supervivència de les persones involucrades. En el present projecte, l‟objectiu és quantificar 
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els indicadors descrits dins el model B-SAHF i analitzar-ne el seu comportament de forma 

empírica. Així doncs, caldrà identificar quins paràmetres es volen analitzar per a dissenyar-

ne la instrumentació corresponent.     

La distribució dels equips de mesura també esdevé un aspecte molt important en el disseny 

experimental i s‟ha de decidir en funció dels resultats que es vulguin obtenir. A l‟experiment 

de Dalmarnock hi havia una distribució molt més densa de sensors i equips de mesura, per 

obtenir uns resultats molt més detallats del comportament del foc, que a l‟experiment a 

Zutphen, on únicament es pretenien obtenir valors més orientatius. En aquest projecte 

principalment es volen obtenir valors quantitatius de les tendències i evolucions dels 

diferents indicadors del B-SAHF sotmesos a experiment, per tant, serà suficient distribuir els 

aparells de mesura basant-se en els aspectes a analitzar de cada indicador. 

De l‟anàlisi dels dos experiments, se‟n poden extreure també exemples concrets d‟aparells 

de mesura a emprar per a la recollida de dades d‟alguns paràmetres. La temperatura, 

paràmetre clau dels incendis, és mesurada a diferents altures en els dos experiments. 

Col·locar diversos termoparells en un mateix punt sobre el pla, homogèniament repartits en 

alçada, permet obtenir un perfil de temperatures en cada zona força interessant per l‟anàlisi 

posterior dels resultats. Per altra banda, utilitzar sensors de velocitat dels fluxos a les 

obertures proporciona una valuosa informació sobre el perfil de ventilació present al 

compartiment, un altre aspecte fonamental a conèixer en els incendis confinats. 

Per últim, a l‟informe de l‟experiment de Dalmarnock [Rein et al., 2007], també s‟hi destaca 

un altre aspecte molt important en l‟anàlisi de resultats experimentals, l‟estimació d‟error. El 

seu estudi és fonamental en experiments amb molt poques repeticions. Obtenir una única o 

poques dades d‟una mateixa variable en cada escenari redueix la fiabilitat dels resultats. En 

aquests casos s‟ha de dur a terme una anàlisi de l‟error, que tingui en compte el propi de 

l‟aparell i la seva propagació en els diferents càlculs a fer en el processament del senyal 

obtingut. Mitjançant aquesta anàlisi es pot valorar la validesa dels resultats.      

4.2. INDICADORS A QUANTIFICAR 

Per a la comprovació experimental del model B-SAHF, abans del disseny dels experiments, 

cal elaborar una llista dels paràmetres descrits al model més importants i significatius en 

l‟anàlisi del comportament del foc. 

Encara que no sigui un indicador descrit i emprat de forma explícita en el model B-SAHF, el 

combustible és un aspecte fonamental de l‟incendi i el seu desenvolupament. La seva 
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quantitat i evolució al llarg de l‟experiment determina en gran mesura les tendències i canvis 

de la resta de paràmetres. Així doncs, la massa del combustible i les variables que es poden 

calcular a partir d‟aquesta es van afegir a la llista de paràmetres a mesurar:     

o Massa 

o MLR (taxa de pèrdua de massa) 

o HRR (taxa d‟alliberament de calor) 

De tots els paràmetres presentats al B-SAHF es van seleccionar els següents, ja que són els 

que poden donar més informació sobre l‟evolució de l‟incendi.   

o Temperatures a l‟interior 

o Temperatura a la obertura 

o Velocitats dels corrents d‟aire i fum a la obertura. 

o Turbulència 

o Altura del pla neutre 

o Radiació emesa per les flames i la capa de fums 

4.3. DISSENY DELS EXPERIMENTS: ESCENARIS I CÀRREGA DE FOC 

El experiments es van dissenyar tenint en compte el material i els espais dels que es podia 

disposar. Es van dur a terme al parc de Bombers de la Generalitat de Catalunya de Reus, 

aprofitant que allà disposen de dos contenidors (Figura 4.1) preparats per a fer-hi pràctiques 

d‟intervenció en incendis confinats.  

 

Figura 4.1. Contenidors de pràctiques d‟incendis confinats del parc de bombers de Reus 

L‟objectiu dels experiments era comprovar de forma experimental les hipòtesis plantejades 

per alguns indicadors a la metodologia B-SAHF. Així doncs, en el marc d‟aquest projecte, es 

van especificar tant els escenaris (apartat 4.3.1) i la càrrega de foc (apartat 4.3.2) emprada 
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com els aparells de mesura (capítol 4.4) per a obtenir uns resultats el més representatius 

possible.  

4.3.1. ESCENARIS EXPERIMENTALS 

Segons el model B-SAHF, un dels paràmetres més importants en el desenvolupament d‟un 

incendi confinat és la ventilació. L‟incendi es desenvolupa de forma més ràpida i violenta o 

més lentament depenent de la quantitat d‟oxigen que li pugui arribar i, per tant, del patró de 

ventilació existent al compartiment. Per altra banda, la gestió de la ventilació és una eina 

fonamental en les intervencions dels bombers en aquest tipus d‟incendis, ja que dominar-la 

pot facilitar molt les tasques d‟extinció. Per aquest motiu, es va decidir plantejar dos 

escenaris possibles on el canvi introduït fos una modificació del patró de ventilació amb 

l‟objectiu d‟observar les diferències que aquesta comporta en el desenvolupament del foc. 

El contenidor seleccionat va ser el que apareix a l‟esquerra de la figura 3.8. Aquest 

contenidor va permetre plantejar els següents dos patrons de ventilació: 

o Experiment no ventilat: una sola obertura, una porta situada a un extrem del 

contenidor, tal com mostra la Figura 4.2. La referència “no ventilat” s‟ha escollit per 

diferenciar-lo de forma senzilla de l‟altre experiment, però no implica que en aquest 

escenari no hi hagués cap tipus de ventilació. Aquesta nom s‟utilitzarà al llarg de tot 

el projecte. 

 

Figura 4.2. Porta situada a un extrem del contenidor 
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o Experiment ventilat: dues obertures, la mateixa porta que en el cas no ventilat i un 

exutori situat al centre del sostre del contenidor, el que apareix a la Figura 4.3. 

 

Figura 4.3. Exutori situat al centre del sostre del contenidor  

4.3.2. CÀRREGA DE FOC 

El combustible emprat en els dos experiments van ser europallets (Figura 4.4), la mateixa 

quantitat per tots dos experiments per aconseguir les mateixes condicions de combustible. 

El càlcul de la massa total necessària (annex B) es va fer a partir de la voluntat que els 

experiments tinguessin una durada aproximada de 20 minuts, temps suficient per a poder 

observar tendències i valors significatius dels diferents paràmetres analitzats.  

A partir de les dimensions de la porta del compartiment es va calcular el cabal màxim d‟aire 

que podria entrar al compartiment. Amb aquest es va poder calcular el HRR màxim que 

podria assolir el foc i els temps que tardaria fins a aquest instant. Finalment integrant la 

corba teòrica del HRR utilitzada es va obtenir la calor total alliberada i, a partir del poder 

calorífic dels palets, la massa de combustible necessària. 

Tot i que el valor obtingut va ser de 285 kg de fusta per cada experiment, finalment es van 

emprar 140 kg, ja que el límit de la bàscula no va permetre col·locar-ne més.  
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Figura 4.4. Càrrega de foc de l‟experiment, europallets apilats  

Els palets es van col·locar amb direccions alternatives, de tal manera que l‟aire pogués 

circular millor i, per tant, el foc pogués créixer més ràpidament. La ubicació escollida va ser 

l‟extrem del compartiment oposat a la porta que es deixaria oberta en tots dos experiments. 

Les dimensions aproximades de la pila de palets eren una base quadrada de 1,2 metres 

d‟ample i una altura d‟entre 1 i 1,2 metres. 

4.4. INSTRUMENTACIÓ PER LA PRESA DE DADES 

Per a cada variable a analitzar calia especificar un mètode d‟enregistrament que pogués 

prendre i guardar les dades durant tot l‟experiment. Per cada sistema calia tenir en compte 

les condicions que hauria de suportar, amb atenció especial a les altes temperatures que es 

generarien a l‟interior del contenidor. La Taula 4.1 mostra la instrumentació utilitzada amb el 

seu fabricant i model i les característiques tècniques més importants a tenir en compte. 

Taula 4.1. Instrumentació utilitzada als experiments 

Instrument i components Fabricant i model 

Bàscula 

Plataforma 

Levantina de Pesaje Laboratorio 
S.L. 

Plataforma mod. P-S5 

Visor de pes 

Levantina de Pesaje Laboratorio 
S.L. 

Indicador mod. TLB 

Termoparells 
Termoparell Tipus K 

Datalogger SE090 
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Instrument i components Fabricant i model 

Sensors de 
flux 

Bi-directional probes 
Fabricada al taller mecànic de 

l‟ETSEIB 

Manòmetre 
diferencial 

Omega Stamford 

Pressure Transducer   
PX278-0,1D5V  

Radiòmetre 
Medtherm 

64-20T-20R(S) 

Càmera de vídeo Sony 

Field Point 
National Instruments 

FP-1001 

El Field Point exercia la funció d‟entrada a l‟ordinador de les mesures preses per alguns dels 

termoparells, els sensors de flux i el radiòmetre.  

A continuació es detalla la ubicació de cadascun d‟aquests instruments i les variables que se 

n‟han obtingut. 

4.4.1. BÀSCULA 

La bàscula es va col·locar prop de l‟extrem del contenidor contrari al de la porta que es 

mantindria oberta durant tot l‟experiment. Es va protegir amb teles ignífugues (Fortaglas de 

fibre de vidre aluminitzada), diverses peces de llana de roca (Rockwool) i una placa de 

pladur per assegurar el seu aïllament del foc i minimitzar les possibilitats que es deteriorés 

(Figura 4.5). 

 

Figura 4.5. Balança protegida amb retalls de tela ignífuga i peces de llana de roca 

La sensibilitat que ofereix, 10 grams, és força elevada tenint en compte les seves 

dimensions i la massa de combustible emprada en l‟experiment de 140 kg, aproximadament. 

Connectada a un ordinador i amb el programa de registre de dades adequat, es van poder 
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registrar deu mesures del valor de la massa del combustible cada segon, aproximadament. 

Amb aquestes dades també s‟ha pogut calcular i representar l‟evolució de la velocitat de 

pèrdua de massa del combustible i de la velocitat d‟alliberament de calor del foc. Dos 

paràmetres fonamentals en l‟anàlisi dels incendis confinats. Ambdós són molt representatius 

del nivell d‟intensitat del foc i de la fase de l‟incendi i, per tant, són molt útils per analitzar 

l‟evolució de la resta de variables comparant-la amb la del foc. 

4.4.2. TERMOPARELLS 

Es van utilitzar tots els termoparells que es tenien disponibles, 8 en total, repartits entre 

l‟interior del contenidor i la porta del contenidor que es mantindria oberta durant els 

experiments.  

Per a la recollida de les dades, els de l‟interior anaven connectats als dataloggers i els de la 

porta es van connectar a l‟ordinador a través del field point. 

Per la temperatura interior, es va col·locar un puntal centrat dins del contenidor a una zona 

propera a la pila de palets, on s‟hi van subjectar amb fil ferro els cinc termoparells repartits 

verticalment cada 45 centímetres començant des del terra (Figura 4.6). Per protegir els fils 

conductors dels termoparells de la radiació de les flames, es van fer passar units al puntal 

per la part oposada a on estaven col·locats els palets.   

 

Figura 4.6. A l‟esquerra, ubicació del puntal de suport pels termoparells, al centre, detall de la col·locació dels 
termoparells i, a la dreta, els aparells de registre autònoms utilitzats situats a l‟exterior del contenidor 

Per la temperatura a la porta, es va utilitzar el mateix puntal on es van col·locar els bi-

directional probes i a les mateixes posicions que aquestes, cada 60 cm des del terra. 
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4.4.3. SENSORS DE FLUX 

Per mesurar les velocitats dels corrents d‟aire a la porta del contenidor es van emprar uns 

sensors de flux, anomenats en anglès bi-directional probes. L‟instrument consta de tres 

peces d‟acer inoxidable: la peça principal d‟AISI 304, es tracta d‟un tub mecanitzat de 18 mm 

de diàmetre i 32 mm de llargada; i dos tubs d‟AISI 316 de 6 mm de diàmetre exterior, 1 mm 

de gruix d‟acer i 750 mm de llargada – 316-T6M-S-1.0M-6ME de Swagelok® – que es 

solden mitjançant una soldadura oxiacetilènica – cal tenir en compte que no resisteix 

temperatures superiors a 600°C – a la peça principal tal com es mostra a la Figura 2.3. 

 

Figura 4.7. Plànols de la bi-directional probe utilitzada [Tarragó et al, 2014] 

La bi-directional probe mesura de forma indirecta la velocitat. La sonda mesura la diferència 

de pressions entre les dues cavitats de la peça principal. Aplicant l‟equació de Bernoulli 

s‟obté la velocitat del fluids (v) a partir de la diferencia de pressió mesurada per les bi-

directional probes (ΔP), la densitat del fluid (ρ) i la constant de proporcionalitat Kp obtinguda 

del calibratge de l'aparell de mesura [Tarragó et. al., 2014], de valor 1,13. 

   
 
    
 

  
 (Eq. 4.1) 

En els experiments es van utilitzar tres bi-directional probes, per registrar les velocitats dels 

fluxos d‟aire fresc i fum a la porta del contenidor. Es van col·locar repartides a tota l‟alçada 

de la porta cada 60 centímetres des del terra (Figura 4.8), a la mateixa posició que els 

termoparells. El fet de col·locar-los al mateix punt ha permès, en l‟anàlisi de resultats, poder 

ajustar el valor de les densitats dels fluxos de fum i aire fresc segons la temperatura. 
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Figura 4.8. A l‟esquerra, Bi-directional probes repartides en la vertical de la porta (les jaquetes únicament tenien 
una funció de protecció dels tubs de plàstic dels aparells). A la dreta, termoparell (cercle vermell) i bi-directional 

probes col·locats a la porta a la mateixa alçada 

D‟aquests aparells de mesura, però, cal tenir-ne en compte la direccionalitat, ja que el 

diafragma que permet mesurar la diferència de pressió només ho fa en un determinat sentit 

del flux. Per tant, a l‟experiment es va haver de fer una hipòtesi del sentit del flux per a cada 

posició dels aparells per poder col·locar-los en el sentit correcte.  

o Experiment no ventilat: pels dispositius col·locats a la part més alta i a la més baixa, 

va ser raonable suposar que el primer es trobaria dins la zona de sortida de fums, 

mentre que el segon es trobaria a l‟entrada d‟aire fresc. Pel que fa al dispositiu situat 

al centre, tot i que hi havia una certa presència d‟incertesa, es va acabar decidint 

col·locar-lo com si es trobés a la zona d‟entrada d‟aire.  

o Experiment ventilat: per tots tres dispositius es va fer la hipòtesi que tots tres es 

trobarien a la zona d‟entrada d‟aire, ja que els fums sortirien per l‟exutori. 

Les dades dels dos aparells col·locats als extrems es van poder registrar amb l‟ordinador, 

mentre el que estava situat al mig únicament es va connectar a un aparell que permetia 

visualitzar el valor al moment, però que no podia guardar les dades. 

A partir de les dades de les velocitats també s‟ha pogut analitzar la turbulència dels corrents 

d‟aire i fum. 

4.4.4. RADIÒMETRE 

El radiòmetre es va col·locar al costat de la porta dins del contenidor (Figura 4.9). Aquest 

aparell va permetre obtenir dades de la radiació rebuda en aquest punt, tant per les flames 

com per la capa de fums. Aquesta ubicació és interessant per conèixer la radiació que 

rebrien els bombers al entrar per la porta durant la intervenció. 
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Figura 4.9. Radiòmetre situat al costat de la porta del contenidor 

4.4.5. CÀMERA DE VÍDEO 

Es va utilitzar la càmera de vídeo per gravar tots els experiments. Al ser una càmera 

convencional, no resistent a altes temperatures, es va col·locar a l‟exterior del contenidor, 

enfront de la porta i uns metres allunyada d‟aquesta (Figura 4.10). Les imatges recollides per 

aquesta càmera permeten observar de forma qualitativa diferents paràmetres dels que es 

volen analitzar. Alguns d‟aquests paràmetres podrien ser la turbulència o l‟altura de la capa 

de fums.  

 

Figura 4.10. Càmera de vídeo situada enfront de la porta del contenidor  
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4.4.6. ESQUEMA DE DISTRIBUCIÓ DELS INSTRUMENTS DE MESURA 

 

Figura 4.11. Esquema de distribució dels instruments de mesura 
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4.4.7. TAULA RESUM DELS INDICADORS 

La Taula 4.2 presenta de forma resumida la relació entre els indicadors analitzats i els 

instruments que han estat necessaris per a la seva mesura. 

Taula 4.2. Sensors necessaris per a mesura cada indicador. 

Indicador Instruments 

Velocitat de pèrdua de massa del 
combustible 

Bàscula 

Taxa d‟alliberament de calor Bàscula 

Temperatures a l‟interior Termoparells 

Temperatures a la porta Termoparells 

Velocitat dels fluids 
Sensors de flux 

Termoparells 

Turbulència 
Sensors de flux 

Termoparells 

Altura de la capa de fums Càmera de vídeo 

Radiació Radiòmetre 

4.5. HIPÒTESIS PLANTEJADES A PARTIR DEL MODEL B-SAHF PELS 

ESCENARIS EXPERIMENTALS PLANTEJATS 

Prèviament a l‟experimentació, calia estimar quina podia ser l‟evolució dels diferents 

paràmetres que es mesurarien durant l‟experiment per després comprovar la veracitat 

d‟aquestes hipòtesis amb els resultats experimentals obtinguts. Calia doncs descriure com 

haurien de progressar totes les variables basant-se en les explicacions del model B-SAHF. 

És important en aquest aspecte no només analitzar per separat els diferents paràmetres en 

els escenaris experimentals plantejats, sinó també establir de forma teòrica comparacions 

entre els dos experiments. 

4.5.1. VELOCITAT DE PÈRDUA DE MASSA DEL COMBUSTIBLE  

L‟evolució de la velocitat a la qual es consumeix el combustible, en anglès Mass Loss Rate 

(MLR), depèn de les propietats del propi combustible i de la quantitat d‟oxigen que pugui 

arribar al foc per dur a terme la combustió. El combustible va ser el mateix per a tots dos 

escenaris, per tant, les seves propietats no haurien de ser un factor determinant en l‟anàlisi 

comparativa dels dos experiments. La disponibilitat d‟oxigen a la zona de les flames, on es 
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produeix la combustió, sí que hauria de ser un factor clau i diferencial en els dos 

experiments, ja que la principal diferència entre ells va ser el patró de ventilació. 

La massa de combustible que consumeix el foc a cada instant depèn de la quantitat d‟oxigen 

que arriba al foc, ja que aquests són els dos reactius de la reacció química de combustió i de 

l‟equilibri entre ells en depèn l‟existència del foc. Per tant, com més oxigen rebi el foc, major 

combustible hauria de consumir. En el cas de l‟incendi ventilat, amb l‟exutori obert, a l‟existir 

una major ventilació en el compartiment, el subministrament d‟oxigen hauria de ser major 

que en el cas de l‟incendi no ventilat, amb l‟exutori tancat. Amb més disponibilitat d‟oxigen, 

major hauria de ser el consum de combustible i, per tant, major hauria de ser el MLR. 

Tot i així, la limitació creada per la bàscula del valor de la càrrega de combustible generà 

una certa incertesa sobre aquesta evolució. En les condicions de ventilació creades, si la 

càrrega és massa petita i no permet al foc assolir un règim on sigui controlat per ventilació, 

el senyal de MLR hauria de ser molt semblant pels dos experiments, ja que, en règim de foc 

controlat pel combustible, la ventilació no hauria de ser un factor determinant en aquest 

paràmetre. 

4.5.2. TAXA D’ALLIBERAMENT DE CALOR 

La velocitat d‟alliberament de calor del foc, en anglès Heat Release Rate (HRR),  és 

proporcional al MLR, on el factor de proporcionalitat és la poder calorífic del combustible, en 

aquest cas la fusta. Per tant, l‟evolució en ambdós experiments hauria de tenir la mateixa 

forma que el MLR. 

Per totes dues variables, el MLR i el HRR, la forma teòrica de la gràfica que descriu la seva 

evolució al llarg del temps s‟explica al capítol 2.3 (Figura 2.2). 

4.5.3. TEMPERATURES A L’INTERIOR 

La temperatura a l‟interior del contenidor depèn molt del punt de mesura. En el mateix focus 

del foc, les temperatures haurien de ser majors per l‟incendi ventilat, ja que la taxa de calor 

alliberada per aquest hauria de ser major. Tanmateix, com ja s‟ha comentat, si el foc no 

assoleix el règim de controlat per ventilació, el HRR hauria de ser semblant en tots dos 

casos i, en el mateix focus del foc la temperatura, hauria de ser semblant. En punts una 

mica més allunyats, la temperatura podria ser superior en el cas no ventilat, ja que la major 

acumulació de fums calents podria generar majors temperatures a l‟interior del 

compartiment. 
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Seguint també la corba característica del foc confinat la temperatura hauria de créixer 

mentre l‟incendi creixi i disminuir durant l‟extinció, com mostra la Figura 2.3. 

4.5.4. TEMPERATURES A LA PORTA 

A la porta calia tenir en compte que, per l‟incendi no ventilat, les mesures eren tant per la 

temperatura del fum com per la de l‟aire entrant, però, en el cas ventilat, quasi tots els 

termoparells es trobaven dins la zona d‟entrada d‟aire. Per tant, pel cas no ventilat s‟hauria 

de veure una diferència clara entre les temperatures mesurades pels termoparells situats 

més amunt, molt més alta (temperatura del fum), i els situats més avall, propera a l‟ambient 

(temperatura aire fresc). Per altra banda, en el cas ventilat la diferència entre les 

temperatures hauria de ser inferior, ja que majoritàriament corresponen a l‟aire fresc, tot i 

que les registrades pels termoparells situats a major altura haurien de ser superiors per 

l‟efecte de la barreja de l‟aire entrant amb el flux residual de fums que podria sortir per la part 

superior de la porta. 

4.5.5. VELOCITATS DELS FLUXOS DE FUM I AIRE FRESC 

Com ja s‟ha comentat en el capítol 4.3, les diferencies que s‟esperaven en aquests 

paràmetres entre els dos experiments són tant evidents que fins i tot s‟ha decidit canviar 

algun aspecte de la instrumentació emprada per a la seva mesura. En l‟escenari no ventilat, 

amb l‟exutori obert quasi tot el fum hauria de sortir a través d‟aquest i només una part 

residual s‟hauria d‟escapar per la porta i, per tant, tota la porta hauria de ser entrada d‟aire 

fresc d‟alimentació pel foc. Per altra banda, en el cas ventilat, per la part superior de la porta 

hauria de sortir el fum i per la part inferior entrar l‟aire. 

Pel que fa al valor de les velocitats, en l‟experiment ventilat el flux d‟aire entrant hauria de 

ser major que en el cas no ventilat, però això no implica necessàriament una major velocitat, 

ja que, com ja s‟ha comentat, l‟espai disponible per l‟entrada d‟aquest flux també hauria de 

ser major al no compartir l‟obertura amb la sortida de fums. En ambdós casos i també per la 

velocitat de sortida dels fums en el cas no ventilat, la velocitat hauria d‟augmentar amb el 

creixement del foc, ja que el consum i demanda d‟oxigen per part del foc hauria de créixer.  

Durant l‟etapa de creixement, el foc es troba en el règim de control per combustible, és a dir, 

aquest és el que limita la potència del foc. Teòricament, en un cas real, al assolir la capacitat 

màxima de ventilació de les obertures del compartiment, el règim del foc hauria de passar a 

ser controlat per la ventilació, ja que la dimensió i ubicació de les obertures no hauria de 

permetre una entrada major d‟oxigen i, per tant, el foc no podria créixer més. És en aquesta 
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fase de l‟incendi on la velocitat de l‟aire entrant hauria d‟entrar en una fase estacionària amb 

un valor força constant. No obstant això, amb la quantitat de combustible limitada per la 

capacitat de la bàscula, no s‟hauria d‟assolir totalment aquest règim, ja que s‟hauria d‟iniciar 

la fase de decreixement abans d‟arribar-hi, i no hauria d‟existir aquesta fase estacionària de 

les velocitats. Finalment, a la part final de l‟experiment, quan el combustible vagi disminuint, 

la velocitat també hauria de fer-ho, ja que la demanda d‟oxigen hauria de ser menor. 

4.5.6. TURBULÈNCIA 

La turbulència dels fluxos de fum i aire entrant i de la interfície entre aquestes dos depèn de 

diversos factors, els més importants dels quals són la velocitat i la temperatura dels fluids, 

establint una relació directe entre ells i la turbulència, a major temperatura i velocitat, major 

turbulència. Per tant, a les fases més inicials i finals el nivell de turbulència hauria de ser 

molt menor que en les fases centrals de l‟incendi, instants de màxima potència del foc, on la 

temperatura i les velocitats dels fluids haurien de ser màximes. 

4.5.7. ALTURA DE LA CAPA DE FUMS 

A mesura que entra en combustió més quantitat de combustible, més fums es generen. Per 

tant a la fase de creixement l‟altura de la capa de fums hauria de disminuir, arribant als seu 

mínim en el moment on comença la fase d‟extinció, durant la qual hauria de recuperar-se i 

augmentar de forma progressiva. 

Per aquesta variable, les diferències entre els dos experiments haurien de ser molt evidents. 

L‟exutori obert, en el cas de l‟experiment ventilat, hauria d‟afavorir una evacuació dels fums 

molt ràpida. Mentre que amb l‟exutori tancat, els fums únicament sorten per la porta, 

compartint aquesta obertura amb l‟aire entrant, i l‟evacuació hauria de molt més lenta. Per 

tant, en l‟experiment no ventilat s‟hauria d‟observar una capa de fums molt més evident i 

densa que en el primer, sobretot els instants de màxima potència de l‟incendi. 

4.5.8. RADIACIÓ EMESA PER LES FLAMES I LA CAPA DE FUMS 

La radiació emesa per les flames hauria d‟augmentar amb la seva grandària i temperatura, 

per tant, a les fases inicials i finals de l‟incendi hauria de ser menor que en estadis on aquest 

estigui en fase de màxim desenvolupament. La mateixa evolució hauria de seguir la radiació 

emesa per la capa de fums, com més gran i densa sigui aquesta, major hauria de ser la 

radiació. Per aquest motiu, la radiació rebuda en el cas no ventilat hauria de ser superior per 

la major acumulació de capa de fums.     
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5. RESULTATS EXPERIMENTALS I DISCUSSIÓ 

5.1. MASSA 

A la Figura 5.1, es mostra el senyal obtingut a partir de la balança col·locada sota la pila de 

palets. Tot i la diferència en el patró de ventilació introduïda entre els dos experiments, 

s‟observa una evolució de la massa molt semblant.  

També s‟hi destaquen salts evidents a la gràfica, com a conseqüència de la caiguda 

espontània de blocs de fusta fora de la balança deguts a la combustió heterogènia de les 

diferents parts de la fusta i a canvis en l‟estructura formada pels palets. Aquests salts són 

més importants en l‟incendi ventilat, fet que segurament es pot atribuir a la major turbulència 

de les flames, conseqüència d‟una ventilació superior. 

 

Figura 5.1. Evolució de la massa de combustible en els dos experiments 

En l‟anàlisi directa o en manipulació d‟aquest senyal per a obtenir altres variables, cal tenir 

en compte l‟error de mesura de la balança de 0,01 kg. 

5.2. VELOCITAT DE PÈRDUA DE MASSA DEL COMBUSTIBLE 

A partir del senyal obtingut per la massa del combustible, se‟n pot extreure la velocitat de 

pèrdua de massa del combustible. El MLR, igual que el Heat Release Rate (HRR), és un 
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molt bon indicador de la fase de desenvolupament de l‟incendi i de la seva intensitat en cada 

moment. Es calcula derivant la massa pel temps (Eq. 5.1), ja que es tracta de la velocitat a 

la que evoluciona la massa. 

        
      

  
 (Eq. 5.1) 

En aquest càlcul és convenient tenir intervals temporals constants entre les dades de massa 

per així facilitar la obtenció d‟una senyal de MLR més net i amb menys dispersió. Els 

intervals no constants i excessivament petits (aproximadament de 0,1 segons) amb els quals 

es va enregistrar la massa, proporcionen valors excessivament extrems (molt grans i molt 

petits) allunyats de la realitat i difícilment interpretables. Per tant, s„ha reduït el senyal de la 

massa en intervals de temps entre dades de 1 segon. Per a cada interval, s‟ha calculat la 

mitjana dels valors continguts dins d‟aquest. Prèviament, al no tenir intervals temporals 

constants, s‟han interpolat els valors per a obtenir-ne de forma exacte un cada 0,1 segons, 

amb els quals calcular la mitjana per a cada interval definitiu de 1 segon. Aquesta 

simplificació no representa canvis significatius en el senyal de la massa, però sí al senyal de 

MLR. Amb la simplificació feta, s‟ha derivat el senyal per obtenir-ne el MLR al llarg de tot 

l‟experiment (Figura 5.2). 

 

Figura 5.2. MLR obtingut de la derivació del senyal reduït de la massa 
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Tot i el reajustament dels intervals de temps del senyal de la massa, es pot observar la gran 

variabilitat i quantitat d‟outliers presents al senyal del MLR, molts d‟ells deguts a la caiguda 

espontània de trossos de fusta que produeixen salts al senyals de la massa i que tenen 

efectes considerables en la derivació. Per suavitzar aquest senyal i aconseguir-ne un força 

més interpretable, s‟han eliminat els outliers i després s‟ha aplicat un suavitzat de senyal.  

L‟eliminació d‟outliers s‟ha dut a terme en dues parts: la primera eliminant tots els valors 

clarament fora de la tendència, valors aïllats superiors a 0,25 kg/s, i la segona seguint el 

criteri estadístic d‟eliminar tots aquells valors fora de d‟interval de confiança del 95%: per 

cada instant de temps, mitjançant finestres de nou valors, quatre per sota i quatre per sobre 

de cada instant, s‟ha calculat la mitjana i la desviació estàndard i, si el valor central quedava 

fora de l‟interval resultant de sumar i restar dos vegades la desviació estàndard sobre la 

mitjana, s‟ha eliminat. 

El suavitzat de senyal escollit ha estat el FFT Filter Smoothing. Aquest filtre suavitza el 

senyal eliminant els components de Fourier amb freqüències més altes que la freqüència de 

tall calculada a partir d‟un nombre de dades especificat i l‟interval entre dues dades 

consecutives [OriginLab Corp., 2016]. S‟ha suavitzat el senyal amb finestres de 5 dades. 

La Figura 5.3 mostra el senyal obtingut de MLR, obtingut desprès d‟eliminar els outliers i 

aplicar el filtre de freqüències, pels dos experiments. 

 

Figura 5.3. Senyal de MLR suavitzat dels dos experiments 
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Un aspecte important a tenir en compte d‟aquesta variable és l‟error propagat que conté, 

provinent de l‟error de mesura de 0,01 kg en la bàscula. Per a cada punt (i), s‟ha mesurat 

l‟error en el valor de MLR (Eq. 5.2). 

          
 

 
  
                         

                   
 
                         

                   
  (Eq. 5.2) 

Al gràfic Figura 5.4 es mostra l‟error de la variable MLR pels dos experiments. 

 

Figura 5.4. Senyal del MLR amb l‟error propagat en el càlcul pels dos experiments 

A la Figura 5.1, ja es pot observar un senyal de la massa de combustible molt semblant pels 

dos experiments. Per tant, ja es podia intuir que la velocitat de pèrdua de massa (MLR) 

també hauria de ser molt semblant. Aquesta tendència es confirma a la Figura 5.4, on es pot 

observar que les dues àrees ombrejades que marquen l‟error es sobreposen i els senyals es 

troben ambdós dins l‟àrea d‟error de l‟altre. Aquest fet implica que l‟error de mesura de la 

balança propagat en càlcul del MLR no permet afirma que els dos senyals d‟aquesta 

variable siguin diferents pels dos experiments, ja que a la realitat es podrien trobar dins tota 

la seva àrea d‟error. 

La similitud en els senyals del MLR confirma el que ja s‟havia apuntat en les hipòtesis per 

aquesta variable (apartat 4.5.1). Teòricament, en l‟experiment ventilat, la quantitat d‟oxigen 

que arriba al foc hauria de ser major i, per tant, el consum de combustible hauria de ser més 
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ràpid que en el cas no ventilat, però a l‟experiment es pot observar com aquesta relació no 

es dóna, essent la velocitat de consum de combustible quasi idèntica. Com ja s‟havia 

comentat, la limitació en la quantitat de combustible emprat provoca que en cap dels dos 

escenaris s‟assoleixi una fase estacionària de la potència de foc amb un règim de foc 

controlat per la ventilació. Essent la massa i configuració del combustible igual per a tots dos 

experiments, amb un règim controlat pel combustible, la diferència introduïda en el patró de 

ventilació entre els dos experiments no es veu reflectida en l‟evolució del MLR.  

Aquesta manca d‟estat estacionari on l‟incendi és controlat per la ventilació és degut a que, 

abans d‟arribar a aquest fase, la quantitat de combustible restant es troba per sota de la 

quantitat necessària per a assolir l‟equilibri amb la quantitat d‟oxigen que hi arriba en la 

reacció de combustió. Amb una quantitat de combustible superior o una ventilació menor 

s‟hagués assolit aquest règim.  

En un escenari d‟incendi real, per exemple en un habitatge, el mobiliari present al 

compartiment, que esdevé combustible pel foc, normalment supera considerablement en 

quantitat el combustible utilitzat a l‟experiment i, per tant, sí que permet que l‟incendi arribi a 

aquest règim estacionari on el foc és controlat per la ventilació.  

5.3. TAXA D’ALLIBERAMENT DE CALOR 

La velocitat d‟alliberament de calor del foc, en anglès Heat Release Rate (HRR), es calcula 

multiplicant el MLR pel poder calorífic inferior (PCI) del combustible (Eq. 5.3). 

            (Eq. 5.3) 

El PCI adoptat pels europallets ha estat de 16400 kJ/kg [Barowy, 2010]. A la Figura 5.5 es 

mostren els valors de HRR calculats i l‟error propagat en el seu càlcul (Eq. 5.4). 

         
        

   
     (Eq. 5.4) 
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Figura 5.5. Senyal del HRR amb l‟error propagat en el càlcul pels dos experiments 

La forma del senyal és el mateix que pel MLR però amb un factor d‟escala que és el PCI del 

combustible. Per tant, la interpretació física de l‟evolució de ambdues variables en els dos 

experiments és la mateixa.  

Tot i que ja s‟ha comentat pel MLR, cal destacar la similitud entre els senyals de HRR dels 

dos experiments. Comparant-les amb una corba típica pel HRR en un incendi confinat 

(Figura 2.2), en la corba experimental obtinguda manca la fase on l‟incendi està 

completament desenvolupat. Com ja s‟ha comentat la causa és que el foc no arriba a 

aquesta fase estacionaria, degut a que la quantitat de combustible present no és suficient. 

Quan el foc arriba a la seva màxima intensitat, la manca de combustible impedeix que 

s‟assoleixi un estat estacionari de control per ventilació i provoca l‟inici de la fase de 

decreixement. Una altre dada que confirma aquesta manca de fase estacionaria és el valor 

absolut de HRR assolit. De la equació 3 del càlcul de combustible desenvolupat (annex B), 

s‟obté un valor de HRR assolit en l‟estat estacionari de 3,8 MW i, com es pot observar, en 

l‟experiment no s‟arriba ni a 3 MW. Així doncs, aquesta dada encara deixa més clar que el 

foc no assoleix un règim de controlat per ventilació.  

Per a l‟anàlisi de la resta de variables, és important tenir en compte que el foc creix de forma 

progressiva des de l‟inici fins als 500 segons, aproximadament, on assoleix la seva intensitat 

màxima, i a partir d‟aquest instants ja comença la fase de decreixement fins al final de 

l‟experiment (Figura 5.5).  
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5.4. TEMPERATURES A L’INTERIOR 

Dels termoparells que registraven les temperatures a l‟interior del compartiment s‟han extret 

directament els senyals de la Figura 5.6. 

 

Figura 5.6. Temperatures a l‟interior del compartiment pels dos experiments 

L‟error de mesura d‟aquests aparells és de 2,2ºC per temperatures superiors a 0ºC. Tenint 

en compte el rang de temperatures de treball en l‟experiment es pot menysprear aquest 

error. 

Dels senyals de la Figura 5.6, una observació clara és l‟estratificació dels valors de la 

temperatura als diferents nivells d‟altura on estaven col·locats els termoparells. Els gasos 

més calents s‟acumulen més amunt per la seva menor densitat creant aquest perfil de 

temperatures dins el compartiment. En el mateix sentit es pot observar el desenvolupament 

progressiu de la capa de fums mitjançant el desfasament temporal del creixement de les 

temperatures dels diferents termoparells entre els 200 i els 600 segons, a mesura que la 

capa de fums creix, entra en contacte amb més termoparells. 

En ambdós experiments s‟observa una tendència semblant al senyal del MLR o el HRR, ja 

que, a major velocitat de consum de combustible, major és la quantitat de gasos de 

combustió emesos pel foc, que s‟acumulen a la part superior del compartiment. Tot i així, 

mentre en el cas no ventilat s‟observa un desfasament entre el valor màxim de HRR o MLR 

(a 500 segons) i el valor màxim de les temperatures, que es dóna als 600 segons 
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aproximadament, en el cas ventilat no existeix. Això es degut a que els fums es mouen més 

ràpidament dins el compartiment i arriben abans als termoparells. El moviment dels fums 

dins el compartiment és un mecanisme de transferència de calor molt important de l‟incendi. 

Al moure‟s el fum calent, la calor es transportada per tot el compartiment. Per altre banda, 

en l‟experiment no ventilat el pic de calor és superior per efecte de l‟acumulació dels fums i 

el desfasament és conseqüència d‟aquesta acumulació. 

A l‟experiment no ventilat es pot observar un gran salt entre les temperatures a 0,9 i 0,45 

metres d‟alçada. Això es degut a que els quatre termoparells superiors estaven immersos 

dins la capa de fums o molt propers a ella, mentre el situat més avall es trobava dins el 

corrent d‟aire fresc que proporcionava oxigen a la base del foc. A l‟experiment ventilat, se‟n 

poden identificar dos de salts, un de molt clar entre els mateixos termoparells que pel cas no 

ventilat i l‟altre entre els termoparells situats a 2,25 i 1,8 metres d‟alçada. En aquest 

escenari, el termoparell més baix, com en el cas no ventilat, estava situat segur en el corrent 

d‟aire fresc, mentre que a la zona dels tres termoparells centrals devia haver-hi una barreja 

de fums i aire fresc, ja que la seves temperatures se situen entremig dels valors de 

temperatura de la capa de fums del cas no ventilat i la del aire entrant. El segon salt és 

evident en el moment de màxima intensitat del foc. En aquests instants es deuria generar 

una capa de fums prou important per arribar a situar el termoparell més alt en el seu interior i 

assolir així temperatures més elevades. Més endavant, amb la reducció de la capa de fums 

per la pèrdua d‟intensitat del foc, aquest termoparell deuria situar-se en la zona de barreja 

dels dos corrents, com els termoparells més centrats.  

Observant el gràfic, és evident que el perfil de ventilació, diferent en ambdós experiments, 

influeix molt en la temperatura assolida a l‟interior del compartiment. En un incendi amb 

major ventilació els gasos de combustió produïts pel foc són evacuats molt més fàcil i 

ràpidament, de manera que generen una capa de fums calents menor, reduint així la 

temperatura. 

En els senyals de l‟experiment no ventilat, és pot observar una gran caiguda de les 

temperatures als 1330 segons. Aquest salt es deu a l‟obertura de l‟exutori situat al sostre del 

contenidor, que va generar un escapament important dels fums calents situats a la part 

superior. 

5.5. TEMPERATURES A LA PORTA 

Dels termoparells situats a la porta del contenidor s‟han extret els senyals de temperatura de 

la Figura 5.7. 
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Figura 5.7. Temperatures a la porta del compartiment pels dos experiments 

En aquest gràfic es diferencien clarament els dos fluxos existents a la obertura en l‟escenari 

no ventilat. En aquest experiment, el termoparell situat més amunt es trobava a la zona de 

sortida dels fums i el situat més avall es trobava a l‟espai d‟entrada de l‟aire fresc que 

alimentava el foc, mentre que el que es trobava a mitja altura, per la gran variabilitat de les 

seves dades, es pot deduir que es trobava a la interfície entre els dos fluxos, zona de barreja 

de fums de sortida i aire fresc d‟entrada on, per tant, s‟hi enregistren temperatures 

intermitges i molt variables. Per altra banda, a l‟experiment ventilat, es pot observar 

clarament que els dos termoparells més baixos es trobaven a la zona freda de la obertura, 

espai d‟entrada d‟aire fresc, mentre que el que es trobava situat més amunt, pel valor i la 

variabilitat de les seves dades, segurament es trobava a la interfície entre fum i aire fresc. 

Cal tenir en compte que a l‟experiment no ventilat l‟exutori estava tancat i, per tant, tots els 

fums generats pel foc havien de sortir per la porta, mentre al segon, els fums principalment 

s‟escapaven per l‟exutori i una part residual per la porta, principalment ocupada per l‟entrada 

d‟aire fresc. Aquesta part residual és la que a la part superior de la porta es barrejava amb 

l‟aire fresc d‟entrada. 

Com en el cas de les temperatures a l‟interior (capítol 5.4), a l‟experiment no ventilat, també 

s‟hi pot observar clarament el moment d‟obertura de l‟exutori, quan la major part dels fums 

comencen a sortir per aquesta obertura i no per la porta i, per tant, les temperatures 

registrades a la part superior i central de la porta disminueixen considerablement. 
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En aquest experiment també és evident el desenvolupament de la capa de fums en el 

desfasament temporal del creixement de les temperatures registrades pels termoparells 

central i superior entre els 100 i els 800 segons.   

5.6. VELOCITAT DELS FLUXOS 

Amb el valor de diferència de pressió obtingut de les bi-directional probes, la densitat del 

fluid i la constant de proporcionalitat Kp obtinguda del calibratge dels aparells de mesura 

[Tarragó et al., 2014], es calcula el valor de la velocitat dels fluids (Eq. 4.1) i s‟obté el senyal 

corresponents per a cada un d‟ells (Figura 5.8). 

El valor de la densitat emprat s‟ha obtingut considerant les condicions en les que es 

trobaven els diferents fluids en cada instant. L‟aire d‟entrada al contenidor s‟ha considerat 

com aire humit amb un 60% d‟humitat relativa, que és aproximadament la humitat mitjana 

als mesos de desembre a Reus (mes i lloc en els quals es van dur a terme els experiments) 

segons el Servei Meteorològic de Catalunya. Amb aquest valor d‟humitat relativa s‟ha dut a 

terme el càlcul de densitat per a cada instant i temperatura [Morvay i Gvozdenac, 2008]. El 

fum sortint del compartiment és un fluid molt més complicat de modelitzar, ja que es tracta 

d‟una barreja de molts components, entre ells aire, vapor d‟aigua, diòxid de carboni i 

partícules de carboni no cremades en suspensió, dels quals les quantitats depèn de molts 

factors (rendiment de la combustió, ventilació, etc.). Una modelització bona del fum 

requeriria una presa de dades molt més acurada de tots els seu paràmetres. Així doncs, per, 

com a mínim, tenir en compte les altes temperatures a les que es troba el fum en el valor de 

la seva densitat, s‟ha decidit considerar-lo aire sec i s‟han agafat els valors de la seva 

densitat de la taula que relaciona aquesta propietat amb la temperatura [Coronel, 2014]. 

S‟ha considerat una humitat relativa menyspreable, ja que, a les altes temperatures a les 

que es troba, la pressió de saturació del vapor d‟aigua és molt alta i, per tant, la humitat 

relativa és molt baixa i tindria uns efectes sobre el resultat menyspreables.  
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Figura 5.8. Senyals de velocitats obtinguts de la bi-directional probes. A la part superior, els senyals del 
l‟experiment no ventilat i, a la part inferior, els del ventilat 

En l‟experiment no ventilat es pot observar com un dels senyals, el corresponent a la sonda 

situada a 1,8 metres d‟altura, és força estrany i té molts valors nuls. La causa és segurament 

una mala connexió de l‟aparell, ja que aquest es va manipular entre els experiments per 

girar el sentit de la sonda. Aquesta variable no podrà ser interpretada. 

La resta de senyals, per a una millor interpretació i lectura dels resultats, s‟han suavitzat 

amb la mateixa tècnica emprada pel MLR (capítol 5.2), un FFT Filter Smoothing, en aquest 

cas amb intervals de 40 dades (Figura 5.9). 
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Figura 5.9. Velocitats dels fluxos de fum sortint i/o aire entrant pels dos experiments 

En aquest paràmetre, l‟anàlisi d‟error s‟ha de tenir molt en compte. En el document que 

recull el calibratge de les bi-directional probes [Tarragó et al., 2014] s‟hi analitza i es mostra 

l‟error comès en el càlcul de la constant Kp per a diferents règims del fluid segons el número 

de Reynolds. Amb règims de fluid amb un número de Reynolds baix, l‟error augmenta molt i 

el valor de la constant varia de forma significativa. 

Així doncs, per valorar l‟error en el senyal de la velocitat, s‟ha calculat el número de 

Reynolds dels fluxos de fum i aire fresc dels experiments, a partir de la velocitat (  ), la 

densitat ( ) i la viscositat ( ) del fluid i la longitud característica (D) de l‟aparell de mesura, 

que en aquest cas és el diàmetre d‟entrada d‟aire de la bi-directional probe (18 mm) (Eq. 

5.5). La viscositat s‟ha calculat tenint en compte les mateixes consideracions que la densitat, 

per l‟aire d‟entrada s‟ha calculat la viscositat de l‟aire humit a diferents temperatures [Morvay 

i Gvozdenac, 2008] i pel fum de sortida s‟han emprat les taules de propietats de l‟aire sec 

[Coronel, 2014]. 

   
      

 
 (Eq. 5.5) 
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La Figura 5.10 mostra el senyal del número de Reynolds pels diferents fluxos a cada 

experiment. En els senyals originals s‟hi ha sobreposat un suavitzat per a una millor lectura 

de les dades, un FFT Filter Smoothing amb intervals de 80 dades. 

 

Figura 5.10. Número de Reynolds del fluxos de fum sortint i/o aire entrant al contenidor. A la part superior, per 
l‟experiment no ventilat i, a la part inferior, pel ventilat 

Com es pot observar, els tres fluxos, dos pel cas no ventilat i un pel cas ventilat, presenten 

números de Reynolds força baixos. Amb aquests valors, els fluxos de l‟experiment es troben 

a règims on l‟error de la constant Kp és molt elevat durant el transcurs de tots dos 

experiments. Aquest error augmenta com més baix és el número de Reynolds, és a dir, 

l‟error augmenta a velocitats baixes. Per tant, l‟error és especialment important al inici i final 

dels experiments.  

En els senyals suavitzats, representats a la Figura 5.9, es pot observar el creixement de la 

velocitat de l‟aire entrant al compartiment, corresponent a la fase de creixement de l‟incendi. 

A mesura que el foc creix i incorpora més combustible al procés de combustió, requereix de 

més oxigen i, així, augmenta el flux de massa d‟aire entrant. A més flux, més velocitat. La 

major ventilació en l‟experiment ventilat provoca una velocitat de l‟aire entrant al 

compartiment superior que en el cas no ventilat.   
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En el cas de l‟experiment no ventilat, s‟observa com amb el creixement del foc es generen 

progressivament més gasos de combustió i, així, la velocitat a la que evacuen i surten del 

compartiment també augmenta. La densitat d‟aquests gasos és molt menor que la de l‟aire 

entrant, ja que les seves altes temperatures generen una gran expansió. Aquesta diferència 

de densitats és la causa de la diferència entre les velocitats dels dos fluids. Per la mateixa 

massa de fluid, els gasos de combustió ocupen molt més volum i la velocitat d‟escapament 

dels fums ha de ser molt major.  

A la Figura 5.11 es pot observar com la velocitat de sortida dels fums augmenta mentre la 

seva temperatura també augmenta i comença a disminuir en el moment que la temperatura 

també ho fa. El HRR canvia de tendència aproximadament 100 segons abans. Per tant, la 

temperatura dels fums té més influència en la seva velocitat que no pas la quantitat de gas 

de combustió que pugui genera el foc. Tot i així, aquestes tres variables sempre aniran 

estretament relacionades. 

 

Figura 5.11. Velocitat del fum sortint en funció del HRR i la temperatura de la capa de fums (h = 2,25 m) per 
l‟experiment no ventilat 

Cal destacar i comentar els valors negatius de velocitat registrats a la sonda situada a 1,8 

metres a l‟experiment no ventilat. Aquesta sonda en aquest experiment es va col·locar per 

registrar velocitat de fluxos que anessin de l‟interior del compartiment cap a l‟exterior, per 

tant, els valors negatius signifiquen que en aquell interval de temps el flux anava en el sentit 

contrari. A l‟inici de l‟incendi tota la obertura (2 metres d‟alçada) és ocupada pel flux d‟aire 

entrant i els gasos de combustió es van acumulant a la part superior del compartiment (2,3 



 

 

69 Resultats experimentals i discussió 

metres d‟alçada). En el moment en que els fums s‟acumulen prou per començar a escapar-

se per la part superior de la porta, la sonda passa de registrar l‟entrada d‟aire a registrar la 

sortida de fums, aproximadament als 100 segons des de la ignició, Figura 5.9.  

5.7. TURBULÈNCIA 

La turbulència és un característica de la dinàmica dels fluids molt complicada de registrar i 

quantificar, ja que són molts factors els que la componen (temperatura, velocitat, etc.). Un 

dels paràmetres més reconeguts com a indicador de la turbulència d‟un fluid és el número 

de Reynolds. Aquest ja s‟ha calculat i representat per valorar l‟error comès en el càlcul de la 

velocitat. Així doncs, en aquest capítol únicament es representen els tres senyals suavitzats 

sobreposats (Figura 5.12). 

 

Figura 5.12. Senyals suavitzat dels Reynolds del fum sortint i/o l‟aire entrant pels dos experiments 

Dels senyals de l‟experiment no ventilat, sorprèn la igualtat entre els números de Reynolds 

del fum i l‟aire entrant entre els 600 i els 1400 segons. Les hipòtesis preveien que, amb una 

major velocitat i temperatura, el fum seria força més turbulent que l‟aire entrant, però 

l‟experimentació i les dades recollides mostren un Reynolds molt semblant per tots dos 

fluids. En els primers instants el fum és clarament més turbulent que l‟aire entrant, però, a 

mesura que es desenvolupa el foc, el número de Reynolds del fum es manté constant i el de 

l‟aire va augmentant, reduint la diferència. La explicació es pot deduir del seu càlcul (Eq. 

5.5). Per l‟aire entrant, la variació del seu número de Reynolds depèn quasi únicament de la 
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velocitat, ja que, al variar molt poc la seva temperatura, la seva densitat i viscositat es 

mantenen força constants. Mentre que, pel fum, el creixement de la velocitat és compensat 

per la disminució de la densitat i l‟augment de la viscositat, com a conseqüència de 

l‟augment de la seva temperatura, mantenint el valor del número de Reynolds força constant 

al llarg de l‟experiment.  

Comparant els dos experiments, s‟observa un flux d‟aire entrant en l‟experiment ventilat molt 

més turbulent que en el cas no ventilat. Amb una velocitat de l‟aire entrant major (Figura 5.9) 

i temperatures semblants (Figura 5.7), el número de Reynolds de l‟aire entrant és major pel 

cas ventilat.  

5.8. ALTURA DE LA CAPA DE FUMS 

A partir de les imatges obtingudes amb la càmera de vídeo, s‟ha dut a terme una anàlisi 

qualitativa de l‟altura de la capa de fums. S‟ha pres com a referència visual el puntal situat al 

mig del contenidor, en el qual estaven subjectats els termoparells que mesuraven la 

temperatura a l‟interior del compartiment. Coneixent l‟alçada interior real del contenidor, s‟ha 

mesurat la mateixa a la imatge del vídeo i s‟ha determinat una escala gràfica. A partir 

d‟aquesta s‟ha calculat l‟alçada de la capa de fums en intervals de 10 segons.  

La densitat de la capa de fums, que anava augmentant amb el creixement del foc, ha 

dificultat especialment la mesura de seva alçada. Per facilitar les mesures, s‟han afegit uns 

efectes d‟imatge a les recollides en el vídeo, invertint els colors, ja que els colors originals, 

molt foscos, no permetien diferenciar fàcilment la capa de fums. Finalment, per a totes les 

mesures s‟ha establert com a criteri que la capa de fums començava on s‟assolia un color 

blanc a la imatge retocada (Figura 5.13).   
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Figura 5.13. Imatges del vídeo per la mesura de l‟alçada de la capa de fums. A l‟esquerra, les imatges originals 
del vídeo i, a la dreta, imatges retocades del vídeo amb els color invertits. A la part superior, imatges 

corresponent als 270 segons i, a la part inferior, les corresponents als 450 segons  

Només s‟ha pogut fer l‟aproximació i representar-ne l‟evolució pel cas de l‟incendi no ventilat. 

Una errada en el funcionament de la càmera de vídeo en l‟experiment ventilat no va fer 

possible gravar gran part de l‟experiment ventilat i, per tant, no se n‟ha pogut analitzar 

aquesta variable. El senyal resultant de les mesures per l‟experiment no ventilat es mostra a 

la Figura 5.14.  
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Figura 5.14. Altura de la capa de fums aproximada a partir de les imatges de la càmera de vídeo en l‟experiment 
no ventilat 

La densitat òptica del fum a les fases inicials i finals de l‟incendi sempre és menor que en les 

fases de màxim desenvolupament, ja que en aquestes la generació i acumulació de gasos 

de combustió del foc és molt més gran. En una metodologia de mesura de l‟alçada de fums 

principalment visual, com la utilitzada, aquesta densitat té un gran efecte, com es pot 

observar a la Figura 5.14. 

Als primers instants, fins als 250 segons aproximadament, la capacitat d‟evacuació de fums 

del contenidor és molt superior a la generació d‟aquests en el foc i quasi no s‟acumulen al 

seu interior. A mesura que creix l‟incendi, la propagació del foc pel combustible augmenta la 

quantitat de gas de combustió emès fent créixer i densificant la capa de fums. Entre els 300 i 

els 700 segons, aproximadament, s‟estableix un equilibri entre el flux de fum sortint del 

contenidor i l‟aire fresc entrant, en el qual els fums van augmentant de volum i de densitat 

òptica progressivament generant una interfície entre els dos fluxos molt marcada Figura 

5.15. 
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Figura 5.15. Imatge de la capa de fums als 480 segons de l‟experiment no ventilat 

Als 700 segons, aproximadament, s‟observa un gran augment de l‟alçada de la capa de 

fums. L‟explicació és que el combustible acumulat a la capa de fums (partícules no 

cremades, CO, etc.) assoleix un nivell de concentració situat dins l‟interval d‟inflamabilitat i, 

amb les altes temperatures existents a la part superior del compartiment, s‟inflama fent 

desaparèixer gran part de les partícules de carboni que contenia el fum, reduint de forma 

considerable la seva opacitat. Al vídeo es pot apreciar la inflamació de la capa de fums, 

escampant les flames momentàniament per la part superior del compartiment, Figura 5.16. 

 

Figura 5.16. Inflamació de la capa de fums 
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5.9. RADIACIÓ AL PEU DE LA PORTA 

La radiació rebuda al punt on estava situat el radiòmetre, al peu de la porta i dins del 

contenidor, es va enregistrar en mil·livolts. Per convertir-ho a les unitats de radiació (kW/m2), 

s‟ha aplicat el factor de conversió que consta a les característiques de l‟aparell de mesura, 

1,9715 kW·m-2·mV, obtenint el senyal de radiació per cada experiment del Figura 5.17. 

 

Figura 5.17. Radiació rebuda al peu de la porta als dos experiments 

Els principals emissors de la radicació rebuda pel radiòmetre són les flames i la capa de 

fums. Considerant com a mesura de la intensitat de la flama el HRR (Figura 5.5), es pot 

concloure que la causa de la gran diferència entre els senyals de radiació dels dos 

experiments ha de ser el gruix i densitat de la capa de fums acumulada, ja que la intensitat 

del foc és semblant en tots dos experiments. 

La radiació emesa per les flames és una de les formes mitjançant les quals el foc allibera 

tota l‟energia generada (HRR), per tant, com més gran és aquesta energia, major és la 

radiació. De la mateixa manera, la capa de fums n‟emet de forma proporcional a la 

temperatura. Aquests correlacions es mostren a la Figura 5.18, on s‟han representat, per 

cada experiment, el senyal de la radiació, el del HRR i el de la temperatura registrada pel 

termoparell situat a l‟interior del contenidor a una alçada de 1,35 metres, com a valor 

representatiu de la temperatura de la capa de fums. 

 



 

 

75 Resultats experimentals i discussió 

 

Figura 5.18. Comparativa entre els senyals de radiació, HRR i temperatura de la capa de fums. A dalt, per 
l‟experiment no ventilat i, a baix, per l‟experiment ventilat 

En l‟evolució de la radiació es poden observar tendències condicionades tant pel HRR com 

per la temperatura de la capa de fums. En l‟experiment no ventilat, la fase de creixement de 

les tres variables és molt semblant, tot i observar-s‟hi un desfasament temporal, 

corresponent al procés de creació de la capa de fums. Entre els 750 i els 1300 segons, 

aproximadament, es pot observar que les tendències que descriuen els senyals de HRR i de 

la radiació són quasi iguals i, per tant, en aquest interval la major part de radiació rebuda pel 

radiòmetre segurament era emesa per les flames del foc. Finalment, als 1326 segons, amb 
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l‟obertura de l‟exutori, els fums acumulats es van escapar, fent disminuir molt les 

temperatures a l‟interior del contenidor, i la part de radiació emesa per la capa de fums va 

desaparèixer quasi per complet, deixant només la de les flames. A la Figura 5.19, es pot 

observar la relació entre el salt en el valor de la radiació als 700 segons i la dispersió de la 

capa de fums comentada al capítol 5.8. 

 

Figura 5.19. Comparativa entre els senyals de radiació i alçada de la capa de fums per l‟experiment no ventilat 

En l‟experiment ventilat, la fase creixement de les tres variables també és molt semblant. De 

la mateixa manera, també s‟observen en la fase de decreixement evolucions molt semblant 

entre el HRR i la radiació. En aquest experiment, com ja s‟ha comentat, la radiació emesa 

per les flames és molt més important que la de la capa de fums, ja que aquesta és molt 

petita per efecte de l‟escapament ràpid dels fums per l‟exutori.  
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6. REVISIÓ DEL MODEL B-SAHF AMB DADES QUANTITATIVES 

El model B-SAHF pretén conèixer la fase de l‟incendi a partir de la observació de diferents 

indicadors que el formen: edifici, fum, corrents d‟aire, calor i flames. En aquest projecte s‟han 

analitzat diferents variables principalment de tres d‟aquests indicadors: fum, fluxos i calor. A 

continuació, s‟analitza si els resultats obtinguts per aquests tres indicadors són 

representatius de les diferents fases de l‟incendi en els termes que explica al model. Com a 

variable més representativa de la corba de desenvolupament de l‟incendi s‟utilitza la velocitat 

d‟alliberament de calor del foc (HRR).  

Dels altres dos indicadors (edifici i flames), només se‟n fa una valoració qualitativa a partir 

de les observacions fetes en el moment de l‟experiment i es relacionen amb les explicacions 

exposades al model. 

6.1. EDIFICI    

En el model B-SAHF, l‟edifici és un indicador del qual s‟analitzen els següents aspectes: 

materials de construcció, dimensions, elements de compartimentació d‟incendis, risc de 

col·lapse de l‟estructura i el contingut. 

Els experiments s‟han desenvolupat en un contenidor metàl·lic, per tant, la dissipació 

tèrmica per les parets es pot imaginar que ha estat considerable, impedint assolir majors 

nivells de temperatura al seu interior. Amb parets més gruixudes i d‟altres materials amb un 

major aïllament tèrmic s‟hagués retingut més calor assolint condicions més properes als 

fenòmens perillosos. 

Per la forma del contenidor, les obertures generades han sigut suficientment grans per 

garantir el subministrament d‟oxigen al foc. Amb obertures més petites hagués estat possible 

assolir el règim de foc controlat per la ventilació i observar característiques pròpies del 

flashover o backdraft. 

La limitació en la quantitat de combustible utilitzat també ha limitat les possibilitats de 

creixement del foc, ja que amb més quantitat de combustible segurament s‟hagués assolit el 

règim de foc controlat per la ventilació. 

Així doncs, es conclou que aspectes de l‟indicador edifici del model B-SAHF com els 

materials de construcció, les dimensions i el contingut són claus i determinants en el 

desenvolupament de l‟incendi. 
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6.2. FUM 

En el model B-SAHF, el fum és un indicador del qual s‟analitzen els següents aspectes: 

localització, volum, color, alçada de la capa de fums, densitat òptica i flotabilitat o densitat 

física. Amb els escenaris experimentals plantejats, s‟ha analitzat l‟alçada de la capa de fums 

conjuntament amb la densitat òptica. Dels altres tres se‟n fa una valoració qualitativa al final 

a partir de les observacions fetes durant els experiments. 

L‟alçada de la capa de fums és segurament el paràmetre més important dels cinc, ja que és 

un dels més visible pels bombers i el que proporciona més informació del nivell de perillositat 

de l‟incendi. Una alçada de la capa de fums gran, és a dir, una capa de fums que ocupa un 

volum molt petit a la part superior del compartiment, indica fases inicials de l‟incendi. A 

mesura que creix el foc la capa de fums augmenta de forma significativa i la seva alçada es 

veu reduïda, deixant menys espai d‟aire respirable.  

En l‟experiment no ventilat, s‟ha pogut demostrar aquesta evolució teòrica de la capa de 

fums (Figura 6.1). En l‟altre experiment, no s‟ha pogut analitzar, per un mal funcionament de 

la càmera de vídeo. Tot i així, mitjançant altres variables com la temperatura, que es 

comenta més endavant, s‟ha pogut demostrar que, en incendis amb major ventilació i més 

d‟una obertura, la capa de fums generada és molt menor que en incendis on només existeix 

única obertura per on entra l‟aire i surt el fum de forma simultània. 

 

Figura 6.1. Evolució de l‟alçada de la capa de fums en les diferents fases de l‟incendi, representades pel HRR 
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Es pot observar com, a mesura que el foc creix, es genera una capa de fums major. 

Posteriorment, tot i trobar-se el foc ja en fase de decreixement, si la ventilació no és suficient 

l‟alçada de la capa de fums roman baixa o seguirà creixent, dels 500 als 700 segons. I 

finalment per efecte de la inflamació del combustible emmagatzemat als fums, l‟alçada 

visible de la capa de fums puja de forma considerable. 

Durant tot l‟experiment també es pot apreciar una variació de la densitat òptica del fum que 

segueix la mateixa tendència que l‟alçada de la capa de fums. De fet, als 700 segons, en el 

canvi sobtat del seu valor hi té gran influència la variació de la densitat òptica dels fums, ja 

que, al cremar-se gran part de les partícules en suspensió, el fum perd molta opacitat. 

Per valorar les observacions d‟aquests dos paràmetres s‟han extret algunes imatges del 

vídeo, Figura 6.2. 

 

Figura 6.2. Fotografies en diferents instants representatius de l‟evolució de l‟alçada de la capa de fums i la seva 
densitat òptica 

En les fotografies s‟hi pot observar l‟evolució de l‟alçada de la capa de fums i la seva 

densitat òptica de forma visual, confirmant el que mostra la Figura 6.1. Inicialment una capa 

de fums petita i poc densa permet veure tota la flama situada al fons del contenidor. Amb el 

pas dels segons, l‟alçada de la capa de fums va baixant i aquesta es va densificant impedint 

que es pugui veure la part superior de les flames. Finalment, es torna a veure la  part més 
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alta de les flames i una petita inflamació de la capa de fums als 720 segons, per acabar 

observant-les en la seva totalitat als 780 segons. En els instants de màxima potència del foc 

es pot observar una interfície entre fums i aire fresc molt clara i marcada, com ja s‟ha 

mostrat a la Figura 5.15. 

Dels altres tres paràmetres (localització, volum i color), se‟n fa una valoració qualitativa 

únicament del color i el volum, ja que al tenir un escenari experimental amb un sol 

compartiment és obvi que els fums estaven localitzats a l‟interior d‟aquest i al sortir 

directament es barrejaven amb l‟aire ambient. En quant a volum, observant el senyal de 

HRR, es pot deduir que la quantitat generada en els dos experiments és semblant, encara 

que la menor ventilació en el cas no ventilat provoca una major acumulació a l‟interior del 

compartiment. Pel que fa al color, seguint les indicacions del B-SAHF, es pot verificar que no 

hi ha hagut productes sòlids tòxics en combustió, ja que no s‟han observat colors propers al 

marró. Per efecte de la major generació i acumulació de fums durant els experiments, el 

color del fum s‟ha anat enfosquint a mesura que creixia el foc. 

6.3. FLUXOS 

En el model B-SAHF, els fluxos són indicadors dels quals s‟analitzen els següents aspectes: 

velocitat i direcció, turbulència, pulsacions i xiulets. Amb els escenaris experimentals 

plantejats, s‟ha analitzat: la velocitat i direcció i la turbulència. Les pulsacions i els xiulets són 

fenòmens que acostumen a aparèixer en incendis subventilats, on la ventilació és inexistent 

o tant petita que no permet una entrada d‟aire i sortida de fums simultànies. Cap dels 

escenaris plantejats permetia l‟aparició d‟aquests fenòmens. 

En la Figura 6.3, tant per l‟experiment no ventilat com ventilat, s‟ha demostrat que a mesura 

que creix el foc la velocitat de l‟aire entrant al compartiment augmenta, ja que el foc 

requereix de més oxigen. En l‟experiment no ventilat, també es fa evident el creixement de la 

velocitat del fum sortint del compartiment, com a conseqüència de l‟augment de les 

temperatures i de la producció de gasos de combustió. 

Comparant els dos experiments, es pot observar una velocitat de l‟aire entrant en el cas 

ventilat lleugerament superior que en el cas no ventilat. Amb un MLR semblant en els dos 

experiments, el flux d‟aire que necessita la combustió és semblant. Amb un flux d‟aire 

entrant semblant i més espai a la obertura per aquest flux, ja que el fum surt majoritàriament 

per l‟exutori, la velocitat de l‟aire en el cas ventilat hauria de ser menor. No obstant això, la 

diferència en el patró de ventilació, crea un arrossegament de l‟aire entrant per la porta 

directament cap a l‟exutori, que fa augmentar molt el flux d‟aire fresc entrant. 
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Figura 6.3. Evolució de les velocitats del fum sortint i/o de l‟aire entrant en les diferents fases de l‟incendi, 
representades pel HRR. A la part superior, per l‟experiment no ventilat i, a la part inferior, pel ventilat 

La turbulència és un indicador força important en el B-SAHF. Es considera que és un 

indicador fàcilment observable en els fums, ja que la presència de partícules en suspensió 

n‟enfosqueix el color i el fa més visible.  

Amb el creixement del foc augmenten la temperatura i la velocitat dels fluxos i hauria 

d‟augmentar la seva turbulència. No obstant això, agafant el número de Reynolds com a 

indicador de turbulència, s‟ha observat que aquesta relació no sempre es compleix. El 

Reynolds dels fums es manté quasi constant al llarg de l‟experiment no ventilat, mentre el de 

l‟aire entrant sí que mostra una evolució creixent (Figura 6.4). Tot i així, les imatges del 

vídeo mostren una turbulència dels fums creixent amb el desenvolupament de l‟incendi. Així 

doncs, es conclou que segurament el número de Reynolds no és representatiu d‟alguns 

fenòmens que apareixen en els fluxos presents a la porta que afecten de forma significativa 

la seva turbulència. La coexistència en la mateixa obertura de dos fluxos que circulen en 

sentit contrari crea uns esforços tallants a la zona de la interfície entre els dos fluxos, com a 

conseqüència de la barreja dels dos fluids en aquesta zona. Aquest fenomen en anglès rep 

el nom de shear mixing.  
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Figura 6.4. Evolució dels números de Reynolds del fum sortint i/o de l‟aire entrant en les diferents fases de 
l‟incendi, representades pel HRR. A la part superior, per l‟experiment no ventilat i, a la part inferior, pel ventilat 

En el cas ventilat, la turbulència dels fluxos d‟aire entrant si que queda millor representada 

amb el número de Reynolds, ja que l‟escassa presència de flux de fum a la porta disminueix 

molt el fenomen comentat del shear mixing. Amb una temperatura de l‟aire d‟entrada 

(temperatura ambient) força constant durant els experiment, únicament la seva velocitat té 

efecte en el valor del número de Reynolds. 

A la descripció en el model (capítol 3.2) es fa referència a que mentre el foc està controlat 

pel combustible el règim dels fluxos és laminar. Considerant que un flux amb número de 

Reynolds inferior a 2300 és laminar, els valors obtingut en l‟experiment (Figura 6.4) 

evidencien que tots els fluxos a la obertura s‟han mantingut en aquest règim durant tot el 

desenvolupament dels experiments. Aquesta és una confirmació més de que el foc no ha 

assolit un règim de control per ventilació, ja que segons el model en aquest règim els fluxos 

són turbulents.  

6.4. CALOR I TEMPERATURA 

En el model B-SAHF, la calor i temperatura és un indicador del qual s‟analitzen els següents 

aspectes: pintura bufada o descolorida, finestres enfosquides, superfícies calentes i 

l‟increment sobtat de temperatures a l‟interior. Tots ells són indicadors molt visuals però poc 
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mesurables. En aquest projecte únicament s‟ha analitzat la temperatura a l‟interior i a 

l‟obertura del contenidor.  

En el model es fa referència a la importància de tenir en compte les temperatures de la capa 

de fums. Els fums contenen combustible no cremat que pot inflamar-se de forma sobtada si 

assoleixen unes condicions determinades de concentració i temperatura. A la Figura 6.5 i la 

Figura 6.6 es mostren les temperatures a diferents alçades tant a l‟interior, en un punt proper 

al foc, com a l‟obertura del compartiment en dos escenaris amb perfils de ventilació 

diferents. 

 

Figura 6.5. Evolució de les temperatures a l‟interior en les diferents fases de l‟incendi, representades pel HRR. A 
la part superior, per l‟experiment no ventilat i, a la part inferior, pel ventilat  
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Figura 6.6. Evolució de les temperatures a la porta en les diferents fases de l‟incendi, representades pel HRR. A 
la part superior, per l‟experiment no ventilat i, a la part inferior, pel ventilat  

La diferència en el patró de ventilació provoca grans diferències en els valors de 

temperatura assolides en un incendi. En incendis amb major ventilació i amb més d‟una 

obertura disponible, la menor acumulació de fums comporta temperatures menors a l‟interior 

del compartiment, mentre que en escenaris amb una ventilació inferior i només amb una 

obertura disponible, per on entra l‟aire i surt el fum de forma simultània, la capa de fums 

generada és molt més gran i les temperatures a l‟interior del compartiment són molt més 

elevades. 

En conclusió, en una intervenció, cal tenir en compte que un incendi en un compartiment 

amb més d‟una obertura permetrà un major escapament dels fums i menors temperatures a 

l‟interior del compartiment i, per tant, la perillositat de que s‟inflami la capa de fums serà 

menor. 

Tot i no ser un paràmetre específicament anomenat dins el model B-SAHF, la radiació és un 

mecanisme de transferència de calor molt important en els incendis, juntament amb la 

convecció generada pel moviment dels fums calents. Així doncs, la radiació és un bon 

indicador del nivell de calor present al compartiment. La Figura 6.7 mostra els nivells de 

radiació rebuts al punt on es trobava ubicat el radiòmetre, és a dir, al peu de l‟obertura a la 

part interior del contenidor.. 



 

 

85 Revisió del model B-SAHF amb dades quantitatives 

 

Figura 6.7. Evolució de la radiació al peu de la porta en les diferents fases de l‟incendi, representades pel HRR. A 
la part superior, per l‟experiment no ventilat i, a la part inferior, pel ventilat 

La radiació que és té en compte més habitualment és l‟emesa per les flames. Aquestes 

experiments han demostrat que una gran font de radiació tant o més important que les 

flames és la capa de fums. En un incendi amb una ventilació menor, la capa de fums serà 

més gran i densa provocant un augment més important de la seva temperatura i de la 

radiació que emet sobre els objectes presents al compartiment o sobre els mateixos 

bombers. Cal doncs tenir molt en compte la capa de fums com a mecanisme no només de 

convecció, sinó també de radiació. A més a més, al moure‟s i estendre‟s per tot el 

compartiment, la radiació de la capa de fums té un abast molt més gran que la de les 

pròpies flames. 

6.5. FLAMA 

En el model B-SAHF, la flama és un indicador del qual s‟analitzen els següents aspectes: 

localització i volum, color i forma i llarga d‟ona. 

Al ser un combustible sòlid amb un superfície en flames considerable, la flama ha sigut de 

difusió turbulenta. Els combustibles sòlids també faciliten l‟existència de combustions 

incompletes, degut a que el combustible i comburent no es troben barrejats prèviament, 

creant flames de color taronja i grogues, com les que s‟han observat a l‟experiment.  
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Per últim, cal destacar que, tot i que es van observar flames a la capa de fums durant uns 

segons de l„incendi no ventilat, aquestes no va desencadenar un flashover, ja que el 

combustible limitat en va impedir l‟expansió. A part dels palets no hi havia més combustible 

en tot el contenidor, que hagués pogut emetre gasos de piròlisi durant el creixement del foc i 

inflamar-se en el moment del flashover. 
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CONCLUSIONS 

La recerca d‟antecedents de models d‟interpretació i anàlisi dels incendis confinats, 

l‟anomenada “lectura del foc”, ha evidenciat que aquest és un camp en creixement i 

desenvolupament des de fa relativament pocs anys. El model més desenvolupat i treballat 

és el B-SAHF. Aquest model ha anat incorporant teories i coneixements d‟especialistes de 

diferents països, fet que l‟ha convertit en un model de referència a nivell mundial actualment. 

Els últims anys, alguns països europeus, com França o Bèlgica, també n‟han fet la seva 

interpretació i adaptació. Aquest projecte doncs ha fet el primer pas per a una adaptació 

d‟aquest model a la realitat catalana i espanyola. 

L‟estudi experimental ha verificat alguns dels aspectes exposats al model B-SAHF de forma 

empírica. Mitjançant els dos experiments realitzats s‟han quantificat els indicadors més 

importants dels incendis confinats i per alguns d‟ells també s‟han pogut observar tendències 

i relacions que fins ara no s‟havien destacat. Els indicadors més importants s‟agrupen en 5 

grans blocs: l‟edifici, el fum, els fluxos, la calor i les flames. 

L‟edifici ha demostrat ser un paràmetre molt important en el desenvolupament d‟un incendi. 

Conèixer els materials que formen la seva estructura, les seves dimensions, els patrons de 

ventilació que hi puguin existir i els diferents objectes que contingui permet intuir les 

possibilitats de propagació i desenvolupament de l‟incendi. Si la retenció de calor a l‟interior 

del compartiment és important per efecte de la presència de bons materials d‟aïllament i/o 

una ventilació reduïda, la temperatura al seu interior creix de forma considerable apropant 

l‟incendi ràpidament a fenòmens perillosos. Per altra banda, en un compartiment sense 

material suficient que pugui esdevenir combustible pel foc, no s‟hi podrà desenvolupar un 

gran incendi, ja que aquest quedarà limitat, com ha succeït en els experiments. 

El fum segurament és l‟indicador que pot proporcionar més informació sobre la fase de 

desenvolupament de l‟incendi. A partir de l‟observació de la seva ubicació, volum, color, de 

l‟altura de la capa que forma, de la seva opacitat i la flotabilitat es pot deduir de forma àgil i 

intuïtiva si l‟incendi es troba en fase perillosa o no. Tot i que, els experiments no han pogut 

mostrar el seu comportament en fases de desenvolupament avançades de l‟incendi, s‟han 

pogut establir correlacions entre aspectes que expliquen i verifiquen algunes teories del 

model. Mentre en estadis inicials el creixement del foc no es veu massa afectat pel patró de 

ventilació, la capa de fums en depèn molt, ja que l‟evacuació dels fums depèn quasi 

únicament d‟aquesta ventilació. A més a més, de l‟acumulació de fums a l‟interior del 

compartiment en depenen moltes altres variables, com la temperatura o la radiació. 
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L‟observació dels fluxos d‟aire fresc entrant i fum sortint del compartiment també 

proporcionen una informació valuosa de l‟incendi. Fluxos molt ràpids i turbulents indiquen 

fases avançades de desenvolupament i per tant major perillositat, mentre que quan són lents 

i laminars l‟incendi es troba en fases inicials o finals, on ja no és tan perillós pels bombers. 

Tot i que dels experiments no se n‟ha pogut verificar el seu comportament en fases de 

màxim desenvolupament, sí que s‟ha pogut comprovar que, en fases inicials i finals, els 

fluxos són totalment laminars. Tanmateix, també s‟ha de tenir en compte que l‟anàlisi de 

turbulència no és una anàlisi gens senzilla, ja que depèn de molts factors no únicament de la 

velocitat i la temperatura del fluid, com es mesura amb el número de Reynolds. La 

coexistència de dos fluxos amb sentits oposats en una mateixa obertura genera un conjunt 

d‟esforços tallants que poden fer augmentar de forma considerable la turbulència del fluid en 

zones properes a la interfície entre els dos fluxos. 

La temperatura i transferència de calor presents en el compartiment d‟incendi no és un 

paràmetre fàcilment observable en una intervenció sense la possibilitat d‟utilitzar instruments 

de mesura. De la seva anàlisi en els experiments es pot concloure que un element a tenir 

molt en compte en els mecanisme de transferència de calor és la capa de fums, que esdevé 

alhora una font de calor per convecció i radiació, generant altes temperatures a l‟interior del 

compartiment, fet que cal tenir en compte en una intervenció. 

Les flames són un component del foc molt visible però difícilment interpretable i més encara 

quantificable. El color de les flames i la seva forma i comportament depenen de molts 

factors, dificultant molt les tasques d‟anàlisi de l‟incendi mitjançant la seva observació. 

Els experiments han fet evident les relacions existents entre els diferents paràmetres de 

l‟incendi confinat. Tal com ja s‟anuncia al model, encara que es divideixi la lectura del foc en 

diferents indicadors, no es pot dur a terme una bona anàlisi fixant-se únicament en un de 

sol. La lectura del foc ha de ser global i ha de tenir en compte simultàniament tots els seus 

indicadors i les interdependències entre ells. Fet que cal tenir en compte en el disseny 

d‟experiments d‟aquest tipus d‟incendis, preparant degudament els escenaris experimentals i 

la instrumentació a emprar. L‟experiència ha demostrat que ubicar estratègicament els 

instruments permet utilitzar i creua les dades d‟uns i altres, com en el cas del càlcul dels 

fluxos, on són necessàries les temperatures registrades en el mateix punt. 

Finalment, d‟aquesta complexitat en l‟anàlisi dels incendis confinats a partir dels seus 

indicadors, es desprèn la necessitat de generar un indicador més global que els tingui tots 

en compte. Seria una bona eina per incorporar com a base de la metodologia operativa 

d‟intervenció d‟incendis confinats a desenvolupar.   
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A. ANTECENDENTS EN EXPERIMENTACIÓ D’INCENDIS CONFINATS 

A.1. DALMARNOCK FIRE TESTS 

Al Juliol de 2006, es van dur a terme tres experiments a gran escala en un edifici de formigó 

a Dalmarnock (Figura A.1), un barri de Glasgow. Dos d’aquests experiments van simular un 

incendi a l’interior de dos apartaments idèntics de l’edifici, mentre en el tercer es va 

experimentar amb diferents moviments del fum a l’interior del forat de l’escala de l’edifici que 

comunicava tots els pisos. Per tant, pel present projecte són d’especial interès els dos 

primers. A continuació es resumeix de forma breu la part del contingut dels informes de 

l’experiment [Rein et al., 2007] on s’explica la instrumentació emprada i els escenaris 

plantejats. 

 

Figura A.1. Fotografia presa durant el test 1 dels experiments a l’edifici de Dalmarnock, Glasgow [Rein et al., 
2007] 

Dels dos experiments en els apartaments, en un d’ells, el test 1, es va representar un 

incendi sense cap control ni intervenció per part dels bombers, per poder observar-ne la 

seva evolució natural. Per altra banda, en el segon, el test 2, es va simular una situació on 

l’incendi era controlat per la ventilació a través de les diferents obertures existents, ja que 

aquesta era i segueix essent una estratègia d’intervenció força comú en els cossos de 

bombers. Tots dos experiments es van dur a terme en compartiments iguals amb un disseny 

experimental idèntic, mateixa càrrega de foc i mateix equipament per recollir dades, amb 
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l’objectiu de poder establir correlacions i comparacions entre els resultats de tots dos el més 

significatives possible. 

A la Figura A.2 es pot observar la distribució de l’apartament model on es va dur a terme 

l’experiment. 

 

Figura A.2. Distribució de l’apartament experimental de Dalmarnock [Rein et al., 2007] 

Les dimensions del compartiment eren força representatives de les que podria tenir un 

apartament habitual al nostre país. A la cuina de l’apartament adjacent és on es va situar tot 

l’equip de recollida de dades. 

A l’interior  s’hi va col·locar un conjunt de mobiliari de forma que en quantitat i distribució fos 

semblant al que es podria trobar en un apartament comú a les grans ciutats. A la Figura A.3 

es poden observar mobles tant comuns com un sofà, una prestatgeria amb llibres, taules, 

ordinadors, cadires... Tots aquests mobles formaven la càrrega de foc de l’experiment. 
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Figura A.3. Distribució de la càrrega de foc  al compartiment Dalmarnock [Rein et al., 2007] 

Tal com ja s’ha comentat, un factor molt important en els experiments és la recollida de 

dades. A la Figura A.3, també s’hi pot observar una part de tots els sensors i aparells que es 

van col·locar al compartiment per a garantir una pressa de dades de qualitat i exhaustiva. 

Aquest equipament experimental el constituïen els següents sensors i aparells de mesura: 

o Arbres de termoparells: col·locats tant dins del compartiment homogèniament 

repartits com a la finestra i a l’exterior. 

o Sensor de flux de calor. 

o Sensors d’enfosquiment verticals i horitzontals: per extreure correlacions entre 

aquest indicador i la densitat del fum i per analitzar l’evolució de la capa de fums. 

o Sensors de velocitat de l’aire: col·locats a les obertures (finestres i portes). 

o Càmeres de vídeo. 

La distribució dels sensors va ser igual pels dos experiments, exceptuant els arbres de 

termoparells col·locats a la finestra i a l’exterior i els sensors de velocitat de l’aire que només 

es van utilitzar pel primer experiment, l’incendi sense intervenció, ja que només en aquest 

era interessant analitzar les dades que podien proporcionar, tenint en compte que en el 

segon les obertures van esdevenir una eina de control de l’incendi i el muntatge dels 

aparells de mesura era un impediment per la seva manipulació. 

A la Figura A.4 i Figura A.5 es pot observar la distribució de mobiliari i aparells de mesura 

dins i fora del compartiment pels dos experiments: 
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Figura A.4. Disseny experimental amb la distribució de la càrrega de foc i dels sensors pel Test 1 de Dalmarnorck 
[Rein et al., 2007] 

 

Figura A.5. Disseny experimental amb la distribució de la càrrega de foc i dels sensors pel Test 2 de Dalmarnorck 
[Rein et al., 2007] 

Observant les imatges i les explicacions recollides als informes de l’experiment, es poden 

extreure alguns detalls de la metodologia experimental i possibilitats d’instrumentació 

interessants pel present projecte. 

A.2. “IT DEPENDS” DE MARSEWEG, ZUTPHEN 

El projecte “It depends” [Hazebroek et al., 2015] va néixer amb l’objectiu d’analitzar els 

incendis d’interior i les possibilitats de supervivència a partir d’uns experiments 

desenvolupats en un escenari prou representatiu per la societat holandesa, unes cases 

adossades al carrer De Marsewed, Zutphen, Holanda (Figura A.6). 
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Figura A.6. Davant i darrere de les cases del carrer De Marsewed, Zutphen [Hazebroek et al., 2015] 

Aquestes cases, ja abandonades, van ser un bon escenari per la realització dels sis testos 

que va incloure el projecte, ja que eren cases idèntiques i per tant permetien establir bones 

correlacions entre els resultats de tots els testos. En el disseny de l’espai experimental van 

tenir en compte tots els detalls, ja que tots ells podien condicionar la validesa dels resultats, 

inclòs, per exemple, el fet que les cases estaven a punt de ser enderrocades i, per tant, feia 

temps que no hi vivia ningú, fet que tenia com a conseqüència un alt nivell d’humitat a 

l’interior.  

Com s’ha comentat en el cas de l’experiment de Dalmarnock, tant important és un bon 

disseny de l’escenari i la quantitat i distribució de la càrrega de foc com una bona planificació 

dels equips de presa de dades per a obtenir el màxim d’informació possible. En aquest cas, 

l’objectiu del projecte era principalment analitzar les possibilitats de supervivència a l’interior 

de la casa en cas d’incendi, per tant, els dissenys dels equips de mesura havien d’anar 

enfocats a prendre dades que permetessin extreure conclusions en aquest sentit. Així 

doncs, els dissenyadors dels experiments van decidir muntar els següents sensors: 

o Termoparells: col·locats a 180 i 50 cm d’altura a cada punt. 

o Sensors de nivell de monòxid de carboni (CO). 

o Sensors de nivell d’oxigen (O2). 

o Sensors de nivell de monòxid de nitrogen (NOx). 

o Radiòmetre. 

o Càmeres de vídeo. 

o Llums LED: col·locats al costat oposat de la càmera per obtenir una observació 

qualitativa de la capa de fums. 

Aquestes sensors i aparells es van repartir per tota la casa, un per compartiment i dos al 

menjador pel seu major volum, tal com es pot observar a la Figura A.7. 
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Figura A.7. Distribució dels aparells de mesura per l’experiment de Zutphen. A l’esquerra la planta baixa 
(menjador, lavabo, cuina, rebedor i escales) i a la dreta el primer pis (2 habitacions i escales) [Hazebroek et al., 

2015] 

Amb aquest disseny experimental es van plantejar les sis situacions d’incendi següent: 

o Test 1: Incendi a l’interior de l’habitació amb les portes tancades. 

o Test 2: Incendi a la cuina amb les portes tancades. 

o Test 3: Incendi al menjador amb la porta del rebedor oberta. 

o Test 4: Incendi al menjador amb la porta del rebedor tancada. 

o Test 5: Incendi al menjador amb la porta del rebedor i la del carrer obertes. 

o Test 6: Incendi a l’interior de l’habitació amb les portes obertes. 

Per a totes aquestes situacions es van analitzar les possibilitats de supervivència, tenint en 

compte els nivells de les diferents variables mesurades al llarg de l’incendi. Aquest anàlisi es 

va dur a terme a partir del càlcul del temps màxim d’escapament del compartiment on es 

troba l’incendi i el temps màxim de supervivència del 50% de les persones presents al 

compartiment. 
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B. CÀLCUL DEL COMBUSTIBLE 

El càlcul de la massa de combustible necessària en els experiments es va dur a terme a 

partir de la voluntat que els experiments tinguessin una durada aproximada de 20 minuts, 

abans de l’inici de fase de decreixement. Es va considerar aquest valor com el temps 

aproximat que tarden els bombers a arribar a l’incendi prenent com a instant inicial la ignició 

del mateix. 

Per el càlcul es va prendre com a referència la corba de desenvolupament de la Figura B.1. 

Una primera fase de creixement representada per una corba t-quadrat, una fase estacionaria 

amb una velocitat d’alliberament de calor del foc constant i una darrera fase de 

decreixement i extinció del foc. 

 

Figura B.1. Corba de HRR per el càlcul de la massa de combustible necessària. 

La       ve determinada per les condicions de ventilació. Per tant el primer pas era calcular 

el cabal màssic màxim d’aire que pot entrar al compartiment (Eq. B.1). 

              (Eq. B.1) 

On     és el cabal màssic d’aire, H0 és l’altura de la porta i A és l’àrea de la porta:        

(on W és l’amplada de la porta). 

Amb H0 i W de valor 2 i 1 metre, respectivament, es va obtenir un cabal màssic d’aire de 

1,414 kg/s. Considerant que la concentració d’oxigen a l’interior del compartiment es 

mantindria aproximadament constant a 21%, l’oxigen que es consumiria en la combustió 

seria el que contenia el cabal d’aire entrant. Per tant es va calcular el cabal màssic d’oxigen 

que consumiria el foc aplicant el 21% sobre el cabal màssic d’aire obtingut (Eq. B.2). 
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          (Eq. B.2) 

D’on es va obtenir un valor de cabal màssic d’oxigen (    
) de 0,297 kg/s.   

A partir del valor del cabal màssic d’oxigen es va calcular       (Eq. B.3), prenent com a rati 

de calor alliberada per quilogram d’oxigen 13 MJ/kg, valor de referència per a tots els 

combustibles. 

          
             (Eq. B.3) 

D’on es va obtenir un valor de       de 3,861 MW. 

El següent pas va ser calcular l’energia total        que ha d’alliberar el combustible, és a dir, 

l’àrea sota el gràfic des de t=0 fins a tT. Per això prèviament calia calcular t’ (Eq. B.4), instant 

en el qual s’assoleix       seguint la corba t-quadrat. En aquest instant:  

                    
     

 
 (Eq. B.4) 

On α és el coeficient de creixement del l’incendi. Aquest paràmetre depèn del procés 

d’ignició, de la propagació de la flama i de la velocitat màssica de combustió en l’àrea 

involucrada. Per a palets de fusta apilats fins a 1,5 metres es va prendre un valor de 0,0469 

kW/s2, corresponent al valor per un incendi ràpid segons la classificació de la NFPA. Amb 

aquest valor de α es va obtenir un valor de t’ de 286,91 segons. 

Amb aquest valor de t’, ja es podia calcular la        (Eq. B.5), imposant el temps total (tT) 

desitjat de 20 minuts (1200 segons). 

             
  

 

         
  

 

          
  

  

 
 

 
                     (Eq. B.5) 

D’on es va obtenir un valor de        de 3894,68 MJ. 

A continuació, sabent l’energia total alliberada pel combustible fins a tT i el poder calorífic 

inferior dels palets, es va calcular la massa de combustible necessària (Eq. B.6). El poder 

calorífic dels europallets utilitzats va ser 16400 kJ/kg [Barowy, 2010]. 
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 (Eq. B.6) 

D’on es va obtenir una massa de combustible de 237,48 kg. 

Finalment, considerant que un 20% de la massa de fusta restaria carbonitzada al final de 

l’incendi i no entraria en combustió, es va concloure que calia utilitzar aproximadament 285 

kg de fusta en forma de palets en cada experiment. 
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C. ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTAL DEL PROJECTE 

Identificar i avaluar l’impacte ambiental del projecte implica conèixe’l amb detall, 

especialment tot el que fa referència als experiments realitzats.  

L’estudi d’impacte ambiental del projecte segueix les pautes indicades a l’annex VI de la Ley 

21/2013, de 9 de deciembre, de evaluación ambiental. 

C.1. OBJECTE I DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE I LES SEVES ACCIONS 

La realització d’aquest projecte ha consistit en l’estudi experimental dels principals 

indicadors dels incendis confinats. Mitjançant l’anàlisi de les dades recollides durant els 

experiments s’ha verificat el contingut d’una de les principals metodologies operatives 

emprades per cossos de bombers europeus en intervencions en incendis de compartiment. 

La part experimental del projecte es va desenvolupar al parc de bombers de Reus, on hi ha 

dos contenidors de pràctiques d’intervencions en incendis confinats per a bombers. Els 

experiments consistien en la crema d’una pila de palets situats a l’interior del compartiment, 

a partir de la qual prendre les mesures oportunes per avaluar els aspectes més rellevants 

dels indicadors desitjats. 

C.2. EXAMEN D’ALTERNATIVES DEL PROJECTE 

La recerca prèvia d’informació dels incendis confinats i de les metodologies operatives 

emprades en la seva intervenció, així com el processat i posterior anàlisi dels resultats 

obtinguts dels experiments, no presentaven alternatives. D’altra banda, els experiments 

realitzats a Reus, haguessin pogut realitzar-se a petita escala al FlamesLab de l’ETSEIB, 

reajustant la càrrega de combustible als escenaris plantejats. Aquesta opció va ser 

descartada, ja que les instal·lacions no estan preparades per ventilar l’emissió de fums 

tòxics que haguessin generat els experiments. A més a més, els experiments a escala real 

desenvolupats a Reus han permès obtenir resultats més fiables i realistes que els que 

s’haguessin obtingut mitjançant experiments a petita escala.  

C.3. DESCRIPCIÓ DEL MEDI 

La part no experimental del projecte es va realitzar a les instal·lacions del CERTEC, ubicat al 

Departament d’enginyeria química de l’ETSEIB. D’altra banda, totes les proves 

experimentals es van dur a terme al parc de bombers de Reus.  
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Com ja s’ha comentat, en els contenidors emprats habitualment s’hi realitzant pràctiques 

amb foc per part dels bombers, per tant, ja estaven preparats per a la realització d’aquestes 

proves.  

Durant els experiments únicament es van generar emissions de gasos tòxics procedents del 

foc, els quals es van alliberar directament a l’aire ambient. 

C.4. IDENTIFICACIÓ I VALORACIÓ D’IMPACTES 

Els impactes ambientals d’un projecte poden ser provocats per tres raons, per l’existència 

del projecte, per la utilització de recursos o per la generació de residus.  

El tipus d’efecte dels impactes pot ser positiu o negatiu, sent l’impacte positiu valorat com a 

tal per la comunitat científica, i la societat en general, havent-ne valorat els costos i 

beneficis. De la mateixa manera, l’impacte pot ser valorat com a negatiu atenent a la pèrdua 

de valor que pot aportar en termes mediambientals, sociològics, econòmics o altres. En 

funció del tipus d’incidència de l’impacte, se’l considera directe o indirecte. A més, entre els 

negatius es pot distingir els temporals dels permanents; els simples dels acumulatius i 

sinèrgics; els reversibles dels irreversibles; els recuperables dels irrecuperables; els 

periòdics dels d’aparició irregular; els continus dels discontinus.  

Finalment, per tal de valorar la compatibilitat dels impactes se’ls categoritza com a 

compatible (no requereix mesures protectores), moderat (crea unes condicions que 

requeriran un temps de recuperació fins a restablir-se a les inicials, sense requerir mesures 

protectores), sever (requerirà tant un temps de recuperació com l’aplicació de mesures 

correctores) i, finalment, crític (crearà un efecte negatiu sobre el medi irreparable). 

A continuació s’analitza quins impactes podria haver generat la realització del projecte. 

C.4.1. IMPACTE PER L’EXISTÈNCIA DEL PROJECTE 

Aquest projecte forma part dels desenvolupament d’una metodologia operativa d’intervenció 

en incendis confinats que millori les emprades actualment permeten intervencions més 

ràpides i eficaces. L’aplicació d’aquesta metodologia hauria de reduir la durada i els efectes 

negatius d’aquests incendis i, per tant, el seu impacte ambiental. 

En conclusió, l’aplicació del projecte té efectes positius i indirectes. 
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C.4.2. IMPACTE PER LA UTILITZACIÓ DE RECURSOS 

En cadascun dels experiments es van utilitzar entre 7 i 8 palets de fusta (europallets), 

equivalents aproximadament a 140 kg per a cada experiment, 280 kg totals. Tot i ser 

fabricats amb fusta, els europallets són productes amb un impacte ambiental molt optimitzat, 

gràcies al seu alt índex de reutilització i reciclatge. Després de nombrosos usos, si un 

europallets es considera inservible, se’n reciclen pràcticament tots el seus components per a 

la fabricació de noves unitats. En aquest projecte, els palets utilitzats eren palets que, 

després de molts usos, havien restat inservibles.  

Per altra banda, també es van emprar aproximadament 20 kg de pladur, 4 kg de llana de 

roca i 2,5 kg de tela ignífuga. 

L’impacte per la utilització de recursos té un efecte negatiu i directe. 

C.4.3. IMPACTE PER LA GENERACIÓ DE RESIDUS 

La combustió de qualsevol combustible crea uns productes de combustió principalment en 

format de gasos. Aquests gasos de combustió poden tenir una composició molt variable 

segons el combustible involucrat, el patró de ventilació del compartiment, el rendiment de la 

combustió, etc. Tot i així, en la combustió de combustibles orgànics, sempre apareixen, en 

més o menys quantitat, el vapor d’aigua, el diòxid de carboni i monòxid de carboni, ja que les 

combustions normalment no són completes. A més a més, cal sempre tenir en compte, en la 

combustió d’aquests tipus de compostos, l’elevat nombre de partícules de sutge en 

suspensió produïdes en la combustió. 

Per a quantificar de forma aproximada les emissions de substàncies nocives dels 

experiments realitzats, es centra el càlcul en les emissions de monòxid de carboni (CO) i de 

sutge. Tot i ser paràmetres difícilment quantificables, ja que poden variar molt al llarg d’un 

incendi i depenen de molts factors, pel càlcul es prenen uns valors d’emissions de CO i de 

sutge per cada quilogram de combustible consumit de 0,01 i 0,015 kg/kg, respectivament 

[Barowy, 2010]. Tenint en compte que es consumeixen 280 kg de combustible, sumant els 

dos experiments, les emissions de CO i sutge són les següents: 

 Emissions de CO: 2,8 kg 

 Emissions de sutge: 4,2 kg 

L’impacte per la generació de residus té un efecte negatiu, directe, simple, temporal i 

reversible. 
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C.5. MESURES PREVENTIVES, CORRECTORES I COMPENSATÒRIES 

Les quantitats de residus emesos tenen efectes reversibles sobre el medi, ja que poden ser 

assimilats fàcilment per aquest. Per tant, el projecte no requereix mesures preventives, 

correctores ni compensatòries.  

C.6. CONCLUSIONS 

Els principals impactes negatius d’aquest projecte són impactes directes de 

l’experimentació. La crema dels palets, amb l’objectiu d’obtenir les dades que es volien del 

comportament del foc a l’interior del contenidor, implica dos impactes ambientals directes: el 

consum de fusta i l’emissió dels gasos de combustió, alguns d’ells probablement 

contaminants. Tot i així, el desenvolupament d’una metodologia operativa d’intervenció en 

incendis confinats en la qual es tingui en compte l’anàlisi realitzat en aquest projecte hauria 

de tenir efectes positius i indirectes pel medi ambient obtinguts gràcies a la major eficàcia i 

rapidesa en la extinció d’aquests incendis.  

En conclusió, tot i els recursos emprats i les emissions de residus generades, aquest 

projecte té un impacte ambiental compatible, ja que participa de forma indirecte en la 

reducció del nombre d’incendis de compartiment i la millora de la seva intervenció.   
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D. COST DEL PROJECTE 

El cost del projecte es desglossarà en dues línies: la de la instal·lació experimental, la dels 

recursos materials i la dels recursos humans. Tanmateix, tenint en compte la poca durada 

de les proves, així com l’antiguitat de les instal·lacions, s’ha considerat el cost del seu ús 

negligible. 

D.1. RECURSOS MATERIALS 

Els recursos materials emprats han estat, principalment, de dos tipus: els experimentals i els 

ofimàtics relacionats amb l’anàlisi i la redacció. Cal afegir, que per al càlcul del cost de l’ús 

d’alguns aparells i serveis, s’ha considerat la durada de la seva amortització de 5 anys, tot 

calculant-ne la proporció en base al temps. El cost total i desglossat es mostra a la Taula 

D.1. 

Taula D.1. Cost dels recursos materials 

Concepte Detall 
Quantitat / 

Amortització 
Preu unitari / 
Preu inicial 

Cost total 
(€) 

Oficina 

Ordinador 10 % 500 € 50,00 

Software emprat: Microsoft office 10 % 119 € 11,90 

Software emprat: OriginLab 5 % 1299 € 64,95  

Experiments 

Termoparells (8) 8 u / 0,27 % 5 € 0,11  

Datalogger 0,27 % 250 € 0,68  

Plataforma 0,27 % 964 € 2,60  

Visor de pes 0,27 % 230 € 0,62  

Bi-directional probes 0,27 % 100 € 0,27  

Manòmetre diferencial 2 u / 0,27 % 200 € 1,08  

Radiòmetre 0,27 % 500 € 1,35  

Càmera de vídeo 0,27 % 500 € 1,35  

Field point 0,27 % 1500 € 4,05  

Portàtils 2 u / 0,27 % 500 € 2,70  

Europallets 15u 6 € 90,00 

Llana de roca 1,44 m
2
 11,95 €·m

-2
 17,21  

Pladur 1,44 m
2
 3,5 €·m

-2
 5,04  

Tela ignífuga 5,6 m
2
 1,5 €·m

-2
 8,40  

TOTAL 262,30 
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D.2. RECURSOS HUMANS 

Pel càlcul del cost dels recursos humans cal contemplar les hores de dedicació destinades 

al projectes de les diferents persones implicades. Atenent la participació de les diferents 

parts, s’obté el resultat de la Taula D.2. 

Taula D.2. Cost dels recursos humans 

Personal 
Cost 

horari 
(€·h-1) 

Hores 
dedicades 

Cost total 
(€) 

Doctora en enginyeria química (directora) 60 60 3600 

Físic 60 60 3600 

Doctora en enginyeria industrial 60 8 480 

Enginyer aeronàutic 60 8 480 

Bomber Caporal 40 8 320 

Bomber Voluntari 30 8 240 

Enginyer júnior (projectista) 30 800 24000 

TOTAL 32720 

 

El cost total del projecte és de 32982,30 €. 
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