
 

 

1 PREFACI 

RESUM 

Aquest projecte està emmarcat dins un estudi iniciat pels Bombers de la Generalitat de Catalunya 

que té com a objectiu aconseguir un enfocament més detallat del Reglament de Seguretat Contra 

Incendis en Establiments Industrials (RSCIEI) en las naus industrials tipus A en horitzontal. Aquest 

reglament disposa d’un apartat en el qual s’esmenta que aquest tipus de naus poden adoptar les 

mesures requerides per les naus industrials tipus B (menys restrictives) sempre i quan es justifiqui 

prèviament mitjançant uns estudis exhaustius que mantindran la seva integritat estructural. La 

hipòtesis de partida dels bombers, és que la instal·lació d’un sistema de ventilació en cas d’incendi 

permetria assolir aquest requeriment per alguns dels escenaris de risc intrínsec (determinat per la 

càrrega de foc de cada establiment). En el present treball es pretén doncs estudiar mitjançant eines 

de dinàmica de fluids computacional  la dinàmica d’un incendi en un escenari representatiu per tal de 

poder concretar i establir les situacions que permeten assimilar la protecció contra incendis de les 

naus tipus B a les tipus A garantint-ne la seguretat.   

L’objectiu principal d’aquest projecte, doncs, és definir un escenari general representatiu de les naus 

industrials tipus A en horitzontal que pugui ésser simulat correctament i de forma realista amb Fire 

Dynamics Simulator (FDS). Es vol aconseguir caracteritzar la corba de potència i la durada de l’incendi 

per a una determinada càrrega de foc repartida en el compartiment, informació que permet calcular 

la transferència tèrmica als elements estructurals i analitzar si aquests resistirien un incendi o els 

caldria protecció. 

Per tal d’aconseguir els objectius desitjats s’han considerat dues opcions. En primer lloc, s’ha intentat 

treballar sense introduir el model de combustió en fase sòlida, tècnica que facilita el treball amb el 

programa. D’aquesta forma no s’han aconseguit simulacions realistes de l’escenari ja que la taxa de 

pèrdua de massa queda totalment fixada en la definició del model i, per tant, no es noten canvis en 

la durada de l’incendi en funció de la situació en la qual es troba l’escenari. D’altra banda això 

impossibilita que s’assoleixi un equilibri entre l’exterior i l’interior de l’establiment i per tant es 

genera una situació que s’allunya de la realitat ja que només entren en combustió els gasos de 

piròlisi que surten a l’exterior a través de les obertures. Així doncs, no s’aconsegueixen representar la 

dinàmica del foc confinat en un establiment d’aquestes característiques obtenint temperatures 

inversemblants dins l’establiment. 

En segon lloc, s’ha procedit a treballar amb un escenari en el qual sí que es defineix el model de 

combustió sòlida. Aquesta tècnica implica la influència d’un gran nombre paràmetres i de la 

interacció entre ells, fet que requereix un coneixement de tots ells i dificulta molt més la definició del 
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model a simular. Tot i les dificultats que s’han presentat treballant amb aquesta tècnica, d’aquesta 

manera sí que s’han obtingut simulacions amb resultats realistes. Per aquest cas, la taxa de pèrdua 

de massa està controlada per la situació en la qual es troba l’escenari i per tant s’obtenen uns valors 

més elevats per escenaris que disposen de ventilació, obtenint  també temperatures realistes dins 

l’establiment per ambdós supòsits. 

SUMMARY 

This project is a contribution to an initial study conducted by the national fire service (Bombers de la 

Generalitat) that evaluated the fire protection requirement stated in the regulation (Reglamento de 

Seguridad Contra Incendios en los Establecimientos Industriales) for a particular horizontal industrial 

establishments, type A. This regulation mentions that this type of industrials constructions can adopt 

requirements of those of type B when properly justified. The hypothesis of the national fire service is 

that the installation of an exhaust system will meet those requirements in certain risk scenarios. 

Therefore, the present project aims to study by means of computational fire dynamics (FDS) the 

dynamics of a fire in a representative scenario in order to define and classify the situations when it is 

possible to apply the fire protection of the type B industrial establishments to the type A without 

compromising structural resistance. 

It is expected to characterize the heat release rate and the duration of the fire for a given particular 

fire load to calculate the thermal transfer to the structural elements and analyze if they would resist 

the situation or would need further fire protection. 

Two options have been considered in order to achieve the desired objectives. Firstly, we tried to tackle 

the problem without defining the solid combustion model, the easier way to work with FDS. However, 

the results obtained have not been realistic as the mass loss rate is fixed in the model definition and 

there are not noticeable changes between the ventilated scenario and the non-ventilated scenario. 

Moreover, this approach makes it impossible to get a flow balance through the openings as the 

pyrolysis gases only burn outside the compartment. Thus, the main enclosure fire dynamics such us 

compartment temperature or peak heat flux were not properly captured and represented.  

The second approach is a solid combustion model that resolves the solid chemical combustion 

reaction. With this strategy me managed to capture the change in mass loss rate due to ventilation 

conditions and produces realistic results. However, it is more difficult to work with this 

implementation because lot of parameters must be defined and it is required a detailed study to 

understand their interaction and the effect on the whole simulation. 
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7 PREFACI 

 PREFACI 1

1.1 ORIGEN DEL PROJECTE 

Aquest projecte està emmarcat en un estudi iniciat pels Bombers de la Generalitat per analitzar els 

possibles canvis a realitzar a l’aplicació del RSCIEI [1] en naus de tipus A en horitzontal.  

Prèviament s’havia fet un estudi profund mitjançant un model de zona i en aquest treball es pretén 

continuar l’estudi mitjançant un model de camp, com és el Fire Dynamics Simulator (FDS) [2].  

1.2 MOTIVACIÓ 

Els humans vam aprendre a utilitzar el foc d’una manera controlada fa uns 400.000 anys, això va 

provocar un canvi important en els hàbits de les persones. Va ser un punt d’inflexió en el sentit 

alimentari ja que el fet de poder cuinar aliments va augmentar la varietat de la dieta, des del punt de 

vista de l’activitat diària, es va poder allargar la jornada gràcies a la llum proporcionada pel foc, la 

qual també era útil per espantar depredadors nocturns. D’altra banda, també permetia que les 

persones es poguessin mantenir calentes en climes freds.  

En el paràgraf anterior s’ha remarcat la importància vital del foc quan s’utilitza de manera 

controlada, ara bé, el problema esdevé amb els focs accidentals o descontrolats. Aquests incendis al 

llarg de la història han provocat efectes demolidors. 

Segons les estadístiques anuals dels Bombers de la Generalitat [3], durant l’any 2014 es van realitzar 

un total de 60.716 actuacions a Catalunya, sense tenir en compte els incendis en accidents de trànsit, 

dins de les quals els incendis urbans són els que van requerir més intervencions, essent un 19% de les 

intervencions totals. 

Una part d’aquests incendis urbans consisteixen en incendis en naus industrials, en els quals se 

centra aquest projecte. Les causes d’aquests són principalment: curtcircuits en instal·lacions 

defectuoses, sobrecàrregues, falta de manteniment en els sistemes electrònics o errors humans, com 

el tractament inadequat de substàncies perilloses [4]. 

Per tal d’evitar els incendis s’han de reduir les causes en la mesura del que sigui possible mitjançant 

la prevenció, per això, les naus industrials a Catalunya estan regulades per lleis i normatives per tal 

d’evitar els incendis o de minimitzar-ne els efectes en cas que es produeixin. 

Tot i que les mesures preventives són d’un caràcter essencial, aquestes lleis són molt genèriques, fet 

que provoca que en algunes naus industrials s’hagin d’adoptar unes mesures a vegades massa 
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restrictives, que perden sentit per l’activitat que s’hi està realitzant. Ans el contrari, en altres casos 

fóra necessari adoptar unes mesures més restrictives. Més concretament, el conjunt de naus 

industrials en les quals la regulació de la llei és més controvertida és en les de tipus A en horitzontal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9 INTRODUCCIÓ 

 INTRODUCCIÓ  2

2.1 OBJECTIUS DEL PROJECTE 

En aquest projecte es continua un estudi començat pels Bombers de la Generalitat que té com a 

objectiu aconseguir un enfocament més detallat del Reglament de Seguretat Contra Incendis en 

Establiments Industrials (RSCIEI) en les naus industrials tipus A en horitzontal. Aquest tipus d’escenari 

és freqüent en aquest país, sobretot per establiments que van ser construïts fa més de deu anys. 

Actualment, si es vol canviar d’activitat o obrir un nou negoci en aquestes naus, s’han de realitzar 

unes reformes que moltes vegades són innecessàries i difícils d’afrontar econòmicament. Tot i així 

aquest reglament inclou un apartat on s’esmenta que es poden considerar altres tipus de mesures a 

les que especifica la llei, sempre que es justifiqui correctament la decisió, la qual cosa implica la 

realització d’un estudi exhaustiu. Per tant, es pretén estudiar a fons un cas general per tal de poder 

concretar més les mesures que apareixen en el reglament i que no sigui necessari la realització 

d’estudis exhaustius per justificar les alternatives preses, en la mesura del que sigui possible.  

Per tal d’aconseguir els resultats que s’han presentat en l’anterior paràgraf primer de tot s’ha 

d’aconseguir introduir un cas general que funcioni correctament dins el programa FDS. Això 

requereix un domini del programa i un estudi previ dels paràmetres que afecten la simulació. Aquest 

projecte té com a objectiu principal definir aquest escenari general de manera que pugui ésser 

simulat correctament i de forma realista amb FDS. Es vol aconseguir caracteritzar la corba de 

potència i la durada de l’incendi per a una determinada càrrega de foc repartida en el compartiment, 

informació que permet calcular la transferència tèrmica als elements estructurals i analitzar si 

aquests resistirien un incendi o els caldria protecció. 

2.2 ABAST DEL PROJECTE 

L’abast d’aquest projecte queda limitat a aconseguir modelitzar l’escenari corresponent a una nau 

industrial concreta però representativa del tipus A horitzontal, amb activitat d’emmagatzematge. 

D’aquesta nau se simulen dos escenaris diferents, amb l´única dissemblança que un d’ells té un 

sistema de ventilació mitjançant exutoris i l’altre no. El combustible amb el qual es treballa és la 

fusta.  

Per acabar, esmentar que en les simulacions no es considera el cas en el qual les flames estan en 

contacte directe amb el sostre ja que aquest tipus d’incendis queden fora de l’abast del projecte.  
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 ANÀLISI D’ANTECEDENTS 3

3.1 NORMATIVA 

El Reglament de Seguretat Contra Incendis en Establiments Industrials (RSCIEI) [1] es va aprovar a 

Madrid el 3 de desembre de 2004. L’objectiu d’aquest reglament és definir els requisits que han de 

complir els establiments i instal·lacions d’ús industrial per tal d’assegurar la seguretat en cas 

d'incendi, prevenir l’aparició d’aquest i que es doni una resposta adequada en cas que es produeixi 

un incendi, limitant-ne la propagació i possibilitant-ne l’extinció, amb la finalitat d’anular o reduir els 

danys i pèrdues que l’incendi pugui produir a persones o béns.  

Els establiments industrials es caracteritzen per la seva configuració i ubicació en relació amb l’entorn 

i el nivell de risc intrínsec. S’entén per establiment el conjunt d’edificis, edifici, zona d’aquest, 

instal·lació o espai obert d’ús industrial o magatzem, destinat a ser utilitzat sota una titularitat 

diferenciada i el projecte del qual, així com l’inici de l’activitat prevista, sigui objecte de control 

administratiu. 

3.1.1 CARACTERITZACIÓ SEGONS LA CONFIGURACIÓ I UBICACIÓ EN RELACIÓ AMB L’ENTORN 

Per a establiments industrials que es troben ubicats en un edifici es distingeixen les següents 

configuracions: 

- Tipus A: l’establiment industrial ocupa parcialment un edifici que té, a més a més, altres 

establiments, ja siguin d´ús industrial o d’altres usos. Per tant té l’estructura portant comú 

amb els altres establiments. 

- Tipus B: l’establiment industrial ocupa totalment un edifici que està adossat a un o altres 

edificis, o a una distància igual o inferior a tres metres de la resta, ja siguin els altres d’ús 

industrial o d’altres usos. 

- Tipus C: l’establiment industrial ocupa totalment un edifici o varis i està a una distància 

superior a tres metres de l’edifici més pròxim. Aquesta distància haurà d’estar lliure de 

mercaderies combustibles o elements susceptibles de propagar l’incendi. 

Per a establiments industrials que desenvolupen l’activitat en espais oberts que no constitueixen un 

edifici: 

- Tipus D: l’establiment industrial que ocupa un espai obert, que pot estar totalment cobert 

però alguna de les façanes manca de tancament lateral. 

- Tipus E: l’establiment industrial ocupa un espai obert que pot estar parcialment cobert (fins 

un 50 % de la superfície) i alguna de les façanes manca totalment de tancament lateral. 
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A part d’aquesta distinció, en el reglament hi ha un incís que és el que dóna significat en aquest 

projecte [5]. Esmenta que per a establiments industrials que ocupin una nau adossada amb 

estructura compartida amb les contigües (tipus A en horitzontal), que en tot cas han de tenir coberta 

independent, s’admet el compliment de les exigències corresponents al tipus B, sempre que es 

justifiqui tècnicament que el possible col·lapse de l’estructura no afecti a les naus adjacents. Per tant, 

s’haurà de demostrar que el possible col·lapse per incendi de l’estructura de coberta no afecti la 

mitgera ni la coberta de la nau adjacent. Per justificar-ho tècnicament, s’hauran d’utilitzar mètodes 

analítics de càlcul d’estructures, combinant amb estudis de control de fums i temperatura, així com la 

dissipació de calor aconseguida amb una instal·lació de Ruixadors Automàtics.  

Tal i com ja s’ha dit, aquest projecte està emmarcat dins un estudi per tal de concretar més aquest 

apartat, de manera que no es requereixi un estudi exhaustiu per a la justificació tècnica cada vegada. 

En els següents esquemes (Figura 1 i Figura 2) es mostra la disposició dels establiments industrials 

tipus A, tant en vertical com en horitzontal. 

 

Figura 1. Esquema d’establiments industrials de configuració tipus A. Font: [1] 

Les diferències entre tipus A en horitzontal adossada i tipus B es poden observar en els següents 

esquemes axonomètrics.  
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Figura 2. Esquema axonomètric distinció tipus A en horitzontal i tipus B. Font: [5] 

 

3.1.2 CARACTERITZACIÓ SEGONS EL NIVELL DE RISC INTRÍNSEC  

Els establiments industrials es classifiquen, segons el seu grau de risc intrínsec, atenent els criteris 

simplificats i segons els procediments que s’indiquen a l’apartat 3 de l’ Annex I del RSCIEI [1].  

Els establiments industrials, en general, estan constituïts per una o vàries configuracions del tipus A, 

B, C, D i E. Cadascuna d’aquestes configuracions constitueix una o vàries zones (sectors o àrees 

d’incendi) de l’establiment industrial. 

Segons la densitat de càrrega de foc es realitza la següent classificació: 

Taula 1: Classificació segons el nivell de risc intrínsec. Font: [1] 

Nivell de risc intrínsec Densitat de càrrega de foc ponderada i corregida [MJ·m
-2

] 

Baix 
1 Qs ≤ 425 

2 425 ≤ Qs ≤ 850 

Mig 

3 850 ≤ Qs ≤ 1275 

4 1275 ≤ Qs ≤ 1700 

5 1700 ≤ Qs ≤ 3400 

Alt 

6 3400 ≤ Qs ≤ 6800 

7 6800 ≤ Qs ≤ 13600 

8 13600 ≤ Qs 

 

I la configuració permesa de cada establiment segons el nivell de risc intrínsec i la configuració es pot 

apreciar en la següent taula. 
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Taula 2: Màxima superfície construïda admissible de cada sector d’incendi. Font: [1] 

Risc intrínsec del sector 
d’incendi 

Configuració de l’establiment 

Tipus A (m
2
) Tipus B (m

2
) Tipus C (m

2
) 

Baix 
1 2000 6000 SENSE LÍMIT 

2 1000 4000 6000 

Mig 

3 500 3500 5000 

4 400 3000 4000 

5 300 2500 3500 

Alt 

6 

NO ADMÈS 

2000 3000 

7 1500 2500 

8 NO ADMÈS 2000 

 

3.1.3 COMPARATIVA DELS REQUISITS REGLAMENTARIS DE LES NAUS TIPUS A I LES TIPUS B 

S’ha dit que aquest projecte està emmarcat en un estudi que pretén determinar quan les naus tipus 

A en horitzontal poden adoptar els requeriments de les tipus B. En la següent taula es mostren les 

diferències principals que s’han de complir per llei en un cas i altre per un establiment que compta 

amb una càrrega de foc corresponent al Risc Baix 2. 

Taula 3: Diferències dels requisits reglamentaris entre les naus tipus A i les tipus B per Risc Baix 2. Font: [1] 

 TIPUS A TIPUS B 

Superfície màxima sector 1000 m
2
 4000 m

2
 

Estructura portant R 90 R 60 

Paret mitgera REI 120 REI 120 

SCTIF
* 

No No 

Sistema automàtic de detecció Sí No 

Sistema manual d’alarma Sí Sí 

BIEs
** 

Sí 

( Si la superfície del sector≥ 300 m
2
, de 

25 mm de diàmetre) 

No 

*SCTIF: Sistema de Control de Temperatura i Fums ; ** BIE: Boca d’Incendi Equipada 
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3.2 FASES DEL FOC EN UN INCENDI CONFINAT 

En incendis confinats és convenient haver realitzat prèviament càlculs acurats relacionats amb la 

ventilació per tal de reduir riscos i prevenir danys. Aquest tipus de foc s’entenen més fàcilment 

dividint el seu progrés en tres etapes [6].  

Fase incipient  

En aquesta primera fase, la concentració de l’oxigen en l’aire encara no s’ha reduït significativament. 

Es genera calor, ja que la combustió és una reacció exotèrmica, que va augmentant a mesura que el 

foc avança. Aquest pot produir temperatures de la flama per sobre dels 600 oC i la temperatura del 

compartiment pot augmentar lleugerament respecte la temperatura inicial. 

Fase de combustió lliure 

Durant aquesta fase l’aire ric en oxigen és impulsat cap a la flama, a mesura que es desprenen els 

gasos calents, s’eleven a les regions més altes de l’àrea confinada a causa de la convecció. Els gasos 

calents s’expandeixen des del sostre fins al terra, forçant l’aire fred cap a nivells inferiors i facilitant, 

per tant, la ignició de gasos combustibles en els nivells superiors de l’àrea confinada. En aquesta fase 

l’aire a les regions superiors pot superar els 700 oC. A mesura que el foc avança, continua consumint 

oxigen fins que s’assoleix un estat en el qual l’oxigen és insuficient per reaccionar amb el 

combustible. Llavors s’ha arribat a la fase latent i, si se li subministra oxigen, s’encendrà ràpidament. 

Fase latent 

Tot i que la flama pot deixar d’existir si l’àrea està suficientment confinada, el foc segueix latent i el 

compartiment s’acaba d’emplenar de fum dens i gasos de combustió per sobre dels 500 oC.  

En aquesta fase, la combustió és incomplerta degut a què no hi ha oxigen suficient per alimentar el 

foc. Tot i així , la calor generada en la fase de combustió lliure es manté i les partícules de carbó que 

no s’han cremat o qualsevol altre producte de la combustió entren en combustió instantània si se’ls 

proporciona oxigen. Si hi ha una ventilació adequada, aquesta extraurà el fum i els gasos calents que 

no s’han consumit de la part superior del local. En canvi, una ventilació deficient proporcionarà poc 

oxigen afavorint la generació de gasos de piròlisi i, si de cop entra l’oxigen necessari, es pot produir 

una explosió coneguda com Blackdraft. 

Un altre efecte que es pot produir és el conegut com inflamació sobtada generalitzada o Flashover. 

Aquest fenomen apareix quan una àrea s’escalfa fins el punt que la flama es propaga per tota la 

superfície del local. A mesura que el foc va cremant, els gasos continguts en el local són escalfats 
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gradualment fins a la temperatura d’ignició. Quan s’assoleix aquesta temperatura, es produeix una 

ignició simultània i l’àrea es veu afectada completament per una situació d’incendi. 

 

3.3 MLR i HRR 

La velocitat de pèrdua de massa [7], en anglès mass los rate (MLR), expressa la quantitat de massa 

per unitat de temps que vaporitza, és a dir la massa de gasos de piròlisi subministrada per unitat de 

temps. Cal distingir aquest paràmetre de la velocitat de combustió, ja que en incendis confinats (com 

el que s’està treballant) el combustible pot vaporitzar sense cremar immediatament a causa de falta 

d’oxigen i per tant ambdós valors no tenen perquè coïncidir. 

La MLR per unitat de superfície de combustible (�� ") es pot calcular manera mitjançant l’equació (1), 

tot i que aquesta estimació és només una estimació per a materials que produeixen carbó. 

�� " = (���" + ��
" + ���" − ��" )�
  (1) 

Essent: 

- �� ": velocitat de pèrdua de massa [kg·s-1]. 

- ���" : la potència tèrmica transferida per la flama al cos [kW]. 

- ��
" : la potència tèrmica transferida pels gasos del voltant al cos [kW]. 

- ���" : la potència tèrmica transferida per les parets del voltant al cos [kW]. 

- ��" : la potència tèrmica que perd el cos per radiació [kW]. 

- �
: calor de gasificació, energia requerida per gasificar el sòlid [kJ·kg-1]. 

S’ha de dir que aquesta relació només és una estimació per a materials que produeixen carbó [7], ja 

que s’utilitza un valor mitjà de la calor de gasificació, la qual varia amb el temps perquè el carbó 

absorbeix una certa energia. 

Però, segurament el paràmetre més utilitzat relacionat amb el foc és la taxa de calor alliberada, en 

anglès heat release rate (HRR). Tot i que és el valor que dóna més informació sobre la magnitud de 

l’incendi, mai es pot oblidar la velocitat de pèrdua de massa, ja que en un incendi es pot estar 

obtenint una HRR petita però tenir una concentració molt elevada de gasos de piròlisi i l’obertura 

d’una porta podria generar uns efectes demolidors. 
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La taxa de calor alliberada es calcula a partir del producte de la velocitat de pèrdua de massa per la 

calor de combustió efectiva. Es parla de calor de combustió efectiva perquè aquesta és la que 

s’allibera durant el període de temps en què es produeix la flama. Ja que si es prenen mesures durant 

la combustió d’un material, es trobaria un valor diferent de la calor de combustió durant el període 

de combustió amb flama (calor de combustió efectiva) i un altre per la fase de combustió 

incandescent del carbó.. 

�� " = �� " · ∆��,���  (2) 

 

Essent: 

- �� ": taxa de calor alliberada [kW]. 

- �� ": velocitat de pèrdua de massa [kg·s-1]. 

- ∆��,���: calor de combustió efectiva [kJ·kg-1] 

L’equació (2) només és certa quan es produeix la combustió de tots els gasos de piròlisi que generen, 

per tant depenent de les condicions de l’escenari hi ha casos en els quals no es compleix. 

Ambdues equacions s’han donat per unitat d’àrea de combustible, per tant la calor total alliberada 

pel combustible dependrà de la geometria del combustible, sobretot de la superfície exterior. D’altra 

banda, un paràmetre important en l’avaluació del risc d’incendi és la relació ∆��,���/�
 perquè 

aquesta quantifica quant més gran és l’energia generada que la requerida per vaporitzar el sòlid. Per 

acabar, esmentar que tot i que no apareixen explícitament en les equacions, les dimensions i 

geometria de l’entorn afecten al valor de les potències tèrmiques que s’han definit a l’equació (1) i 

per tant tenen incidència sobre la HRR i la MLR. 

 

3.4 ESCENARI SIMULAT AMB OZONE PELS BOMBERS DE LA GENERALITAT 

Tal i com ja s’ha esmentat, els Bombers de la Generalitat van realitzar un estudi d’una nau industrial 

de tipus A en horitzontal mitjançant un programa més senzill, OZONE, el qual és un model de dues 

zones. Seguidament s’expliquen les característiques de l’escenari amb el qual van treballar [8], els 

plànols del qual es poden veure a la Figura 3 i la Figura 4. 
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Figura 3: Plànol de l’establiment que no disposa de ventilació. Font: [8] 

 

 

Figura 4: Plànol de l’establiment que disposa de ventilació per Risc Baix 2. Font: [8]  
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3.4.1 GEOMETRIA 

Es treballa amb una nau industrial diàfana de 1000 m2 amb una càrrega de foc uniformement 

repartida i dimensions 50 x 20 m. 

La geometria real és coberta a dues aigües i alçada màxima de 7m, però en el programa se li entra 

una coberta plana amb una alçada de 6,5 metres per tal de poder-hi ubicar les obertures 

corresponents als airejadors. 

La nau disposa de dues portes de 3 x 3 m en façanes oposades i dues obertures de 4,2 x 1 m també 

en façanes oposades. 

3.4.2 MATERIALS 

Per a les diferents parts de l’estructura s’utilitzen els següents materials.  

- Façanes accessibles de 20 m contraposades (W1 i W3): Maó estàndard de 20 cm de gruix. 

- Sòl: Formigó estàndard de 20 cm de gruix. 

- Coberta: Tipus sandvitx amb capes externes d’acer (EN 1994-1-2) de 0,2 cm de gruix i 

aïllament interior de llana de roca de 0,037 W·m-1·K-1 de conductivitat i 5 cm de gruix. 

- Parets mitgeres (W2 i W4): Maó estàndard de 20 cm de gruix. 

3.4.3 OBERTURES  

Es distingeixen dos casos. 

L’establiment no disposa de ventilació d’acord amb la UNE 23585 

Les obertures s’accionen atenent a criteris d’intervenció de bombers i trencaments d’elements per 

xoc tèrmic. 

- Portes 9 m2: Se n’obra únicament una als 15 minuts (900 segons) de l’inici de l’incendi, el 

supòsit és obertura a l’arribada dels bombers. 

- Finestres 4,2 m2: S’obren en funció de la temperatura mitjana dels gasos de combustió. Es 

considera que s’aconseguirà una temperatura suficient per produir el trencament al cap de 

300 segons des de l’inici de l’incendi.  

L’establiment disposa de ventilació d’acord amb la UNE 23585 

Les obertures al sostre (airejadors o exutoris) s’accionen d’acord amb els paràmetres de la 

normativa. Per això s’ha suposat 60 segons de temps de detecció i 60 segons d’accionament del 

sistema d’obertura pneumàtica dels airejadors i aportacions d’aire de reemplaçament. 
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- Airejadors a coberta: Per a cada risc correspon una quantitat determinada d’unitats amb 

superfície geomètrica de 4,32 m2. S’accionen als 120 segons. 

- Portes 9m2: les dues portes actuen com a aportacions per al sistema de control de fums, 

s’accionen automàticament als 120 segons. 

- Finestres 4,2 m2: les dues finestres actuen com a aportacions per al sistema de control de 

fums, s’accionen automàticament als 120 segons. 

3.4.4 PARÀMETRES D’ENTRADA PRINCIPALS 

La Taula 4 mostra els principals paràmetres utilitzats pels Bombers per a fer les simulacions amb 

Ozone. 

Taula 4: Paràmetres d’entrada principals de les simulacions llançades pels Bombers. Font: [8] 

Simulació 

Densitat 
superficial de 
càrrega de foc 

[MJ·m
-2

] 

Potència tèrmica 
de l’incendi 
disponible 
[kW·m

-2
] 

Taxa de 
creixement [s] 

Nombre 
d’exutoris. 

Risc baix 2 sense 
ventilació. 

850 1250 300 - 

Risc baix 2 amb 
ventilació. 

850 1250 300 5 

Risc mig 3 sense 
ventilació. 

1275 1250 300 - 

Risc mig 3 amb 
ventilació. 

1275 1250 300 6 

Risc mig 4 sense 
ventilació 

1700 1250 150 - 

Risc mig 4 amb 
ventilació 

1700 1250 150 6 
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 FIRE DYNAMICS SIMULATOR (FDS) 4

4.1 CONTEXT 

La idea d’estudiar la dinàmica del foc quantitativament ve d’abans de l’era de la informàtica [9]. Les 

equacions de conservació fonamentals que descriuen la dinàmica de fluids, la transferència de calor i 

la combustió daten de fa més de cent anys. En canvi, els models matemàtics del foc són relativament 

recents a causa de la complexitat del problema.  

Aquesta complexitat gira al voltant de tres aspectes. En primer lloc, hi ha un nombre molt elevat 

d’escenaris a considerar a causa de la seva naturalesa accidental. En segon lloc, la física relacionada i 

la capacitat de còmput estan limitades. Per a qualsevol estudi com a mínim s’han de considerar 

alguns aspectes sobre aerodinàmica, flux multi fase, la mescla turbulenta i la combustió, la 

transferència de calor; tots ells temes de recerca activa actualment. Finalment, els models 

matemàtics i les dades necessàries per a la caracterització de la reacció de piròlisi dels diferents 

materials la majoria de vegades encara no estan disponibles, ja que l’estudi d’aquests paràmetres 

actualment encara és molt incipient. 

Tot i així, per a poder progressar, s’ha treballat amb aquests aspectes simplificats i amb solucions 

aproximades del foc, controlades per equacions idealitzades. 

El primer enfocament de la simulació del foc que va arribar a la maduresa  van ser el models de zona 

per a simulacions en compartiments [10]. Cada compartiment es divideix en dues capes, una capa 

calenta superior i una capa freda inferior, entre les quals es realitza l’intercanvi de massa i de calor. 

També hi ha escapament a l’exterior de gasos calents procedents de la capa superior i entrada de 

gasos freds vers la capa inferior. La simplicitat física i computacional dels models de zona ha causat 

l’èxit d’aquest enfocament ja que sense requerir propietats detallades aporta resultats força fiables. 

Tot i així, el ràpid creixement de la informàtica i la corresponent maduresa de la dinàmica de fluids 

computacional (CFD) van afavorir el desenvolupament dels models de camp, els quals van permetre 

descriure focs en geometries complexes a part d’incorporar una gran varietat de fenòmens físics. En 

aquests models, les equacions de conservació de massa, quantitat de moviment i energia es resolien 

de forma diferencial, basats en el marc conceptual proporcionat per la mitjana de Reynolds de les 

equacions de Navier-Stokes (RANS), en particular el model de turbulència k-Ɛ.   

FDS, però, resol la turbulència mitjançant l’enfocament Large Eddy Simulation (LES) [11], en el qual es 

treballa amb un submodel per a dissipació d’energia per escales més petites que la mida de la malla, 

de manera que els remolins més grans que la mida de la malla ja es resolen directament. Aquest 
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enfocament proporciona més informació sobre les fluctuacions en el flux però és més exigent 

computacionalment parlant, ja que és necessari treballar amb una malla més fina per obtenir 

solucions acurades.  

4.2 QUÈ ÉS FDS? 

Fire Dynamics Simulator – FDS − [2] és un model de camp basat en la dinàmica de fluids 

computacional (CFD) sobre el flux del fluid impulsat pel foc desenvolupat pel National Institute of 

Standards and Technology – NIST, EUA. Aquest software resol numèricament una forma de les 

equacions de Navier-Stokes de moviment de fluids apropiada per a fluxos conduïts tèrmicament a 

baixes velocitats fent èmfasi especial en el transport de fum i calor.  

FDS està fet en llenguatge Fortran que obté els paràmetres d’entrada d’un fitxer de text, calcula una 

solució numèrica mitjançant les equacions de Navier-Stokes i retorna uns fitxers de text de sortida 

amb els paràmetres que ha especificat l’usuari a part d’uns altres que venen per defecte. D’altra 

banda per tal de veure els resultats animats per pantalla s’utilitza un programa complementari 

anomenat Smokeview, desenvolupat també pel NIST. A diferència de FDS, aquest últim compta amb 

una interfície gràfica senzilla. També es poden trobar programaris desenvolupats per tercers que 

ajuden a generar  els fitxers de text amb els paràmetres d’entrada necessaris per FDS, com per 

exemple Pyrosim. 

Fire Dynamics Simulator és un software en contínua revisió i desenvolupament, en aquest projecte 

s’ha treballat amb la versió 6.2.0. La primera versió de FDS va sortir al públic el febrer de l’any 2000. 

Durant aquest temps, la meitat de sol·licituds per treballar amb el model han estat pel disseny de 

sistemes de control de fums i ruixadors i l’altra meitat per a la realització de reconstruccions 

d’incendis residencials i industrials. Per tant, durant aquest període FDS tant ha solucionat problemes 

pràctics en l’enginyeria de protecció contra incendis com ha servit com a eina per estudis de la 

dinàmica del foc i la combustió.  

FDS és descrit com un “model de foc” perquè incorpora termes d’ignició, el model de la reacció de 

piròlisis i les condicions de contorn que descriuen la combustió turbulenta del combustible gasós i 

oxigen. A més a més tracta el transport de la radiació tèrmica, la producció de sutge, la 

descomposició tèrmica de materials reals, l’activació de ruixadors i detectors de fum, el transport 

d’aigua i gotes de combustible líquid i altres característiques que descriuen el foc dins i fora dels 

edificis. 
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4.3 ESTRUCTURA DEL MODEL MATEMÀTIC  

En aquest apartat es parla de les equacions que utilitza FDS i dels aspectes de la metodologia seguida 

per treballar amb simulacions en les quals el flux està conduït per gradients tèrmics, particularment 

amb foc. Les principals característiques del model són [12]: 

- Nombre de Mach inferior a 0,3 (flux incompressible) i simulació de la turbulència mitjançant 

l’enfocament LES (Large Eddy Simulation). 

- Equació de conservació de l’energia cinètica explícita i de segon ordre. 

- Mallat estructurat, uniforme i escalonat. 

- Mètode de les fronteres submergides per al tractament d’obstruccions del flux. 

- Mètode de les espècies agrupades. 

- Viscositat turbulenta de la submalla definida per J.W. Deardorff. 

- Constants turbulentes de Schmidt i Prandtl. 

- Concepte de dissipació turbulenta (reacció ràpida) per reacció d’un sol pas entre el 

combustible i l’oxidant. 

- Radiació de gas gris amb una solució de volum finit a l’equació de transport de radiació.  

Aproximació per nombre de Mach petit 

Per aplicacions on la velocitat del flux és petita [12], com el foc, la pressió es pot descompondre com 

una pressió mitjana més una pressió de pertorbació on només la pressió mitjana segueix la llei dels 

gasos ideals. La component pertorbació impulsa el moviment del fluid. 

Enfocament LES 

Les equacions utilitzades en l’enfocament LES deriven d’aplicar un filtre passa baix parametritzat per 

una amplada ∆, a les equacions de transport de massa, quantitat de moviment i energia. Es pot 

pensar aquest filtrat com una mitjana dels paràmetres de cada cel·la. En FDS l’amplada del filtre és 

equivalent a la mida de la cel·la.  

Mètode de les espècies agrupades 

Simplificació de la química [13] en la qual les espècies que tenen una composició i funcionalitat 

semblant s’agrupen en una espècie que les representa totes. Diversos mecanismes associats a cada 

substitut particular s’ajusten per tenir en compte les variacions en la composició dels compostos que 

són representats per espècies substitutes.  

 



 

 

23 FIRE DYNAMICS SIMULATOR (FDS) 

Viscositat turbulenta de la submalla 

J.W. Deardorff [14] va comprovar la formulació no lineal de la viscositat turbulenta en integracions 

numèriques tridimensionals capaces de resoldre l’energia que conté el moviment per nombres de 

Reynolds elevats. Ho va fer per dos casos, amb la turbulència generada per cisallament i per 

inestabilitat tèrmica. Amb això va comprovar que la constant suggerida per D.K. Lilly era aplicable en 

l’últim cas, però quan hi ha presència de cisalla és convenient utilitzar un valor més petit.  

Constants turbulentes d’ Schmidt i Prandtl  

El nombre de Prandtl (Pr) [15] és un nombre adimensional proporcional al quocient entre la viscositat 

i la difusivitat tèrmica. En transferència de calor, el nombre de Prandtl controla el gruix relatiu de la 

capa límit viscosa i la tèrmica. El nombre adimensional anàleg al nombre de Prandtl en transferència 

de matèria és el nombre d’Schmidt.   

FDS empra les constants esmentades per obtenir la difusivitat turbulenta. S’utilitza la constant 

d’Schmidt per a obtenir el coeficient de difusió màssic i el nombre de Prandtl per a l’obtenció de la 

difusivitat tèrmica. 

Les constants turbulentes d’Schmidt i Prandtl s’assumeixen constats, el valor que FDS utilitza per 

defecte és de 0,5 per les dues. 

Concepte de dissipació turbulenta 

Per a combustions que no estan barrejades prèviament i considerant reacció instantània, la qual cosa 

és aplicable en la gran majoria de les aplicacions en FDS, el model de reacció es redueix a 

l’aproximació “la mescla crema” anomenada concepte EDC. Seguidament es justifiquen les 

suposicions realitzades per acabar treballant amb aquest model [16]. 

Una manera senzilla d’acoblar el procés de combustió amb els models de camp és treballar amb tres 

elements: combustible, oxigen i nitrogen. Donat que les escales de temps dels processos de 

convecció són més elevades que les escales de temps del procés de combustió, es pot assumir una 

velocitat de reacció infinita.  

A més a més, si la temperatura del local no es considera, treballar amb combustible i oxigen amb una 

reacció de velocitat infinita és redundant. Atès que ni el combustible ni l’oxigen poden coexistir 

treballant amb aquestes suposicions, si hi ha combustible no pot haver-hi oxigen i viceversa. Per tant 
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el mètode explicat substitueix totes les espècies per una sola espècie que representa la quantitat 

d’oxigen o de combustible per a cada cel·la. 

El paràmetre escalar que representa la concentració local de combustible o oxigen és la fracció de 

barreja. El càlcul d’aquest es realitza segons l’equació (3): 

� = � · �� − (�� − ���)� · ��� + ���  (3) 

Essent: 

- �: fracció de barreja. 

- �: coeficient de massa estequiomètrica de l’aire (massa d’aire requerida per massa de 

combustible consumida). 

- ��: concentració percentual en massa de l’espècie agrupada del combustible. 

- ��: concentració percentual en massa d’oxigen. 

- ���: concentració percentual en massa inicial d’oxigen. 

- ���: concentració percentual en massa inicial de l’espècie agrupada del combustible. 

Tal i com s’ha dit, la fracció de barreja assumeix que el combustible i l’oxigen no poden coexistir. Això 

és degut a què s’utilitza una velocitat de reacció infinita i s’assumeix que el combustible i l’oxigen 

reaccionaran a qualsevol temperatura. Per tant, la fracció de barreja en tots els punts del domini 

computacional, representa en essència els valors de post-combustió, és a dir que en qualsevol punt 

del domini només hi ha productes. 

Quan la fracció de barreja està dins el rang d’inflamabilitat crema sense necessitat d’haver-hi ignició 

(FDS no simula aquest aspecte dels elements que conformen el triangle del foc). 

El combustible es modela mitjançant el concepte de dissipació turbulenta (EDC) de Magnussen i 

Hjertager: 

�� � = −� min(�� , � /�)!"#$  (4) 

Essent: 

- �� �: taxa de pèrdua de massa. 

- �: densitat. 

- ��: concentració percentual en massa de l’espècia agrupada del combustible. 

- � : concentració percentual en massa de l’aire. 
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- �: coeficient de massa estequiomètrica de l’aire. 

- !"#$: valor referit a l’escala de temps que ha de ser considerada per a la modalització de la 

mescla. 

Per tant, el model de dissipació turbulenta estableix que la taxa de pèrdua de massa és proporcional 

tant a la concentració del reactiu com a la velocitat de reacció. Així doncs, és un cas restringit del 

model generalitzat d’un reactor parcialment agitat en el qual inicialment tots els reactius són purs i la 

velocitat de la cinètica química és infinita. 

Combustió 

Tal i com ja s’ha dit, en la majoria d’aplicacions FDS [12] utilitza un model de combustió basat en la 

reacció infinitament ràpida limitada pel temps necessari per assolir la mescla dels reactius.  

La reacció del combustible i l’oxigen no és necessàriament instantània i completa, sinó que hi ha 

diverses opcions dissenyades per predir l’abast de la combustió en espais ventilats. Les espècies que 

reaccionen en una cel·la es converteixen en espècies de productes a una velocitat determinada per 

un temps de barrejat característic, τmix. La taxa d’alliberament de calor per unitat de volum es 

defineix mitjançant la suma de les taxes de producció de massa de les espècies agrupades per les 

respectives calors de formació.  

�� =  − % �� & · ∆ℎ�,&&
 (5) 

Essent: 

- �� : taxa de calor alliberada per unitat de volum. 

- �� &: taxa de producció de massa de l’espècie agrupada α. 

- ∆ℎ�,&: calor de formació estàndard de l’espècie agrupada α. 

Radiació  

La contribució neta de la radiació tèrmica en l’equació d’energia és defineix per: 

��" = −∇ · ��" ()) = *()) · +,()) − 4./0())1;     ,()) = 3 /(), �4)5�′78  (6) 
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Essent: 

- ��": contribució neta de radiació tèrmica per unitat de volum. 

- *()): coeficient d’absorció. 

- /0()): intensitat emesa per la font. 

- /(), �): és la solució de l’equació de transport de radiació per a gasos grisos (Equació (7)). 

� · ∇/(), �) = *()) · +/0()) − /(), �)1 (7) 

 

Realment, però, la dependència espectral de /, /0 i * no es coneix per els combustibles d’incendis 

reals. Tot i que FDS té l’opció de dividir l’espectre de la radiació a un nombre reduït de bandes i 

resoldre separadament l’equació de transport de radiació (RTE) per a cada banda, normalment no cal 

fer-ho perquè el sutge és la font i el consum principal de radiació tèrmica i no és gaire sensible a la 

longitud d’ona. 

El terme font, /0, requereix un tractament especial a causa de la resolució limitada de la malla en la 

zona adjacent a les flames. Per a simulacions grans, la mida de la cel·la és de l’ordre de desenes de 

centímetres i com a conseqüència d’això la flama no pot ser resolta, obtenint així una temperatura 

mitjana de la cel·la significativament més baixa a la que s’espera que hi hagi dins la flama. Per tal de 

solucionar aquest problema en les cel·les on hi ha la flama es corregeix mitjançant una constant C. 

D’altra banda, en les cel·les que no estan afectades per la flama la temperatura es homogènia en la 

totalitat de la cel·la i per tant el terme font es pot calcular directament. Així doncs: 

* · /0 =
9:
; * · < · =7

.  >?@A 5B CA D?EA 5B CA FCA�A,       �� " = 0 H · * · < · =7
.  IJE� CA D?EA 5B CA FCA�A, �� " > 0  

(8) 

Essent: 

- *: coeficient d’absorció. 

- /0: terme font. 

- <: constant d’Stefan-Boltzman.  

- =: temperatura de la cel·la. 

- H: constant que es calcula en cada pas de temps per tal que la integral de volum presentada 

en l’equació (6) sobre la zona en flames sigui aproximadament igual a la integral volumètrica 

de χ · �� " sobre la mateixa regió. 
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- χ: valor empíric estimat sobre la fracció d’energia total emesa que ho fa en forma de 

radiació tèrmica. 

 

Extinció 

FDS utilitza unes regles empíriques simples basades en la concentració de les espècies i la 

temperatura mitjana de la cel·la per tal de predir l’extinció per a cada cel·la. El model d’extinció per 

defecte depèn de dos paràmetres explicats a continuació. Si es treballa fora del rang establert per 

aquests no es produeix reacció química i per tant la MLR i HRR és nul·la en la cel·la analitzada en el 

pas de temps estudiat. 

1. Si la temperatura de la cel·la està per sota de la temperatura d’auto ignició (AIT) per tots els 

combustibles de la cel·la, no hi ha combustió. La AIT per qualsevol combustible és zero per 

defecte. 

2. Si la taxa de calor alliberada pels reactius no és suficient per elevar la temperatura per sobre 

de la temperatura crítica de la flama determinada empíricament (TCFT), no hi ha combustió. 

Aquesta temperatura representa la temperatura de flama adiabàtica en el límit 

d’inflamabilitat inferior. El valor amb el qual treballa FDS per defecte és de 1327oC. I es pot 

calcular de la següent manera. 

=L�M = =� + N�>�100P · ∆��E · HQ (9) 

Essent: 

- =L�M: temperatura crítica de la flama del límit inferior de inflamabilitat[K]. 

- =�: temperatura ambient inicial [K]. 

- �>�/100: fracció molar del combustible [mol·mol-1]. 

- ∆��: calor de combustió efectiva [J·kg-1]. 

- E: nombre de mols de productes de combustió per mol d’aire [mol·mol-1]. 

- HQ: capacitat tèrmica dels productes de combustió [J·kg-1·K-1]. 
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4.4 VARIABLES D’ENTRADA 

En general, els paràmetres es poden entrar en qualsevol ordre en el fitxer d’entrada, però per tal de 

tenir-ho ben estructurat és convenient d’organitzar-ho d’una manera sistemàtica. Normalment, es 

comença per la informació més general i s’acaba amb la informació detallada, com serien les 

obstruccions i els sensors. La Figura 5 mostra un exemple típic d’un fitxer d’entrada. 

 

Figura 5. Exemple de fitxer d’entrada. 

 

&HEAD CHID='exemple', TITLE='exemple' / 
Mallat- 
&MESH IJK= 51, 50, 25, XB= 0.0, 10.2, 0.0, 10.0, 0.0, 5.0/ 
 
Temps de simulació- 
&TIME T_END= 1500/ 
 
Paràmetres de la reacció de combustió- 
&REAC ID='PYROLYZATE' 
 HEAT_OF_COMBUSTION= 16300  
 SOOT_YIELD=0.015 
 CO_YIELD=0.004 
 C=1 
 H=1.7 
 O=0.74 
 N=0.002 
 AUTO_IGNITION_TEMPERATURE=50/ 
 
Paràmetres de la reacció de piròlisi- 
&MATL ID= 'WOOD'  
 EMISSIVITY=0.95 
 CONDUCTIVITY=0.15 
 SPECIFIC_HEAT=2.5 
 DENSITY=50. 
 N_REACTIONS=1 
 A= 5.72E10 
 E=171880 
 N_S=1 
 SPEC_ID='PYROLYZATE' 
 NU_SPEC=1 
 HEAT_OF_REACTION=950 
 N_O2=1 
 GAS_DIFFUSION_DEPTH=0.05 / 
&SURF ID='FUSTA', MATL_ID='WOOD', THICKNESS=0.2, COLOR='BROWN', EXTERNAL_FLUX=100 / 
 
Paràmetres geomètrics- 
Materials- 
&MATL ID='FORMIGO', CONDUCTIVITY=1.4, SPECIFIC_HEAT=0.837, DENSITY=2200./ 
&SURF ID='TERRA', MATL_ID='FORMIGO', THICKNESS=0.2, COLOR='GRAY' / 
&MATL ID='MAO', CONDUCTIVITY=0.69, SPECIFIC_HEAT=0.840, DENSITY=1600./ 
&SURF ID='PARET', MATL_ID='MAO', THICKNESS=0.2, COLOR='BRICK' / 
&MATL ID='SANDVITX', CONDUCTIVITY= 2.03, SPECIFIC_HEAT=0.82, DENSITY=472.4/ 
&SURF ID='COBERTA', MATL_ID='SANDVITX', THICKNESS=0.052, COLOR='BLACK' / 
Obstacles- 
&OBST XB= 0.0, 10.0, 0.0, 10.0, 0.0, 0.2, SURF_ID='TERRA'   / 
&OBST XB= 0.0, 0.2, 0.0, 10.0, 0.2, 4.8,  SURF_ID='COBERTA'   / 
&OBST XB= 9.8, 10.0, 0.0, 10.0, 0.2, 4.8, SURF_ID='COBERTA'   / 
&OBST XB= 0.2, 9.8, 0.0, 0.2, 0.2, 4.8,   SURF_ID='COBERTA'   / 
&OBST XB= 0.2, 9.8, 9.8, 10.0, 0.2, 4.8,  SURF_ID='COBERTA'   / 
&OBST XB= 0.0, 10.0, 0.0, 10.0, 4.8, 5.0,   SURF_ID='COBERTA' / 
Palet-  
&OBST XB= 4.4, 5.4, 4.6, 5.6, 0.2, 1.2, SURF_IDS='FUSTA', 'FUSTA', 'INERT'/ 
 
Paràmetres de sortida- 
&SLCF PBY=5.1, QUANTITY='TEMPERATURE' / 
&SLCF PBY=5.1, QUANTITY='oxygen' / 
&SLCF PBY=5.1, QUANTITY='VELOCITY', VECTOR=.TRUE. / 
&BNDF QUANTITY='WALL_TEMPERATURE' / 
&BNDF QUANTITY='BURNING_RATE' / 

 
&TAIL / 
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4.4.1 PARÀMETRES GEOMÈTRICS I DEL MALLAT 

Per tal d’aconseguir bons resultats és convenient que l’escenari s’aproximi el màxim possible a la 

realitat. Sempre, però, tenint en compte que si es desitja considerar elements petits, la mida de les 

cel·les també haurà de ser inferior, fet que provoca un augment en el temps emprat per a la 

simulació. Així doncs, també s’ha de saber negligir els elements que no són rellevants i, en canvi, 

poden augmentar el temps emprat.  

Atès que el domini simulat normalment sempre esta dins un edifici, la manera més òbvia i simple és 

la realització d’una malla rectilínia, de manera que FDS només permet treballar amb malles d’aquest 

tipus. Com que FDS treballa amb l’enfocament LES és preferible treballar amb un mallat uniforme i es 

recomana que la mida de la cel·la sigui el màxim cúbica possible, aspectes que ha de tenir en compte 

l’usuari ja que és qui ha d’especificar les mides de els tres dimensions de la cel·la. És important triar 

correctament les dimensions [17], ja que tenen una influència determinant en la veracitat del 

resultat final. També s’ha de tenir en compte que, degut a l’ús intern d’un algoritme de la 

transformada ràpida de Fourier, en les direccions y i z el nombre de cel·les ha de ser múltiple de 2k 3l 

5m, essent k, l i m nombres naturals. 

Una vegada establerta la mida del mallat és relativament senzill definir obstruccions rectangulars que 

defineixen la geometria amb el nivell de resolució determinat pel mallat. S’ha de tenir en compte 

definir les obstruccions amb concordança amb la mida del mallat, és a dir, cada obstacle ha de cobrir 

un nombre sencer de cel·les ja que si no FDS en reduirà l’amplada o desapareixerà. Es representen 

volums amb les seves respectives propietats (conductivitat, densitat, gruix i calor específica), 

superfícies i forats. Per forats s’entén finestres, portes i exutoris als quals, tal i com s’ha fet en aquest 

projecte, se’ls pot assignar un sensor perquè s’obrin quan s’assoleixi una situació determinada.  

Hi ha la possibilitat de dividir les malles i que aquestes corrin en paral·lel utilitzant llibreries MPI 

(Message Passing Interface) [18]. Per executar una simulació mitjançant MPI s’han de crear un mínim 

de tantes malles com processos MPI es vulguin executar. D’altra banda, per tal que la paral·lelització 

sigui eficient és important que les diferents malles en què es divideix el domini requereixin el mateix 

esforç de càlcul. Fer malles computacionalment equivalents, requereix fer-les físicament similars i 

amb al mateix nombre de cares exposades a focs veïns. 

4.4.2 TEMPS DE SIMULACIÓ  

Mitjançant el paràmetre T_END s’escull quants segons es vol córrer la simulació. Aquest valor s’ha 

anat canviant per les diferents simulacions llençades en aquest projecte ja que s’ha analitzat 

prèviament a partir de quin temps no es notarien canvis per escollir el temps total de la simulació. 
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D’altra banda el pas de temps inicial es pot especificar mitjançant la comanda DT, però s’ha treballat 

amb el paràmetre que FDS té per defecte: 

I= = 5 · (S$ · ST · SU)V/W)XY · �  (10) 

Essent: 

- I=: pas de temps inicial. 

- S$  , ST  , SU: dimensions de la mida de la cel·la més petita. 

- Y: gravetat. 

- �: alçada del domini. 

I durant la simulació el pas de temps s’ajusta per tal de complir la condició CFL (Courant, Friedrichs, 

Lewy). 

4.4.3 PARÀMETRES DE LA REACCIÓ DE COMBUSTIÓ 

És convenient distingir entre la combustió en fase gasosa i la piròlisi en estat sòlid. En aquest apartat 

es tractaran els paràmetres relacionats amb la combustió, és a dir, la reacció del vapor de 

combustible i oxigen. De la piròlisi se’n parlarà més endavant. 

Tot i que pot haver-hi diferents tipus de combustibles en una simulació d’un incendi, en la química 

simplificada, en el model de combustió controlat per la mescla de gasos només pot haver-hi un gas 

combustible. Ja que el cost computacional seria molt elevat si es treballés amb diferents gasos 

combustibles. Per tant, s’especifica una reacció en fase gasosa com a substitut de tots els 

combustibles.  

La combustió es pot modelar de dues maneres. Per defecte, la reacció del combustible amb l’oxigen 

és infinitament ràpida i només controlada per la mescla. L’alternativa és treballar amb una reacció 

finita. Aquest darrer enfocament requereix un mallat molt fi, de manera que no és pràctic per 

aplicacions a gran escala. Per això en aquest projecte s’ha treballat amb la modelització del 

combustible que està per defecte.  

Tal i com s’ha dit, aquest model, considera una única espècie de combustible que està composada 

per C, H, O i N que reacciona amb l’oxigen i forma H2O, CO2, sutge i CO. 

L’usuari ha d’entrar la informació sobre la reacció de combustió en la línia REAC del codi. En aquest 

projecte s’han introduït els paràmetres que es poden observar en la següent taula. 
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Taula 5: Paràmetres referents a la combustió.  

Paràmetre d’entrada Variable en FDS 6.2.0. Unitats 

Calor de combustió HEAT_OF_COMBUSTION kJ·kg
-1

 

Fracció de massa de combustible 
convertida a partícules de fum 

SOOT_YIELD kg·kg
-1

 

Fracció de massa de combustible 
convertida a monòxid de carboni 

CO_YIELD kg·kg
-1

  

Fórmula o àtoms del combustible FORMULA / C,O,H,N - 

Temperatura d’auto ignició. AUTO_IGNITION_TEMPERATURE 
o
C 

 

En cas que el combustible estigui predefinit, no és necessari especificar la fórmula o els àtoms del 

combustible, en cas contrari és obligatori. 

Quan s’utilitza la química simple (cas per defecte) FDS crea automàticament tres espècies agrupades: 

aire, combustible i productes. D’aquesta manera, encara que l’usuari no defineixi explícitament 

l’oxigen, el programa sí que ho ha fet internament i es pot demanar informació de sortida sobre ell. 

Per acabar, esmentar que el SOOT_YIELD i el CO_YIELD són zero per defecte.  

4.4.4 PARÀMETRES DE COMBUSTIÓ EN FASE SÒLIDA 

FDS permet treballar de dues maneres diferents. 

Sense entrar el model de piròlisi  

Treballant d’aquesta manera FDS no té els paràmetres necessaris per calcular la MLR i per tant s’ha 

d’entrar una corba predefinida. Tot i que els paràmetres que s’entren fan referència a la HRR 

realment el que fixa FDS és la taxa de pèrdua de massa. Així doncs els paràmetres que s’han 

d’especificar a la superfície que representa l’obstacle combustible són els següents. 

Taula 6: Paràmetres d’entrada si es treballa sense model de piròlisi. 

Paràmetre d’entrada Variable en FDS 6.2.0. Unitats 

Temps que s’assoleix HRRPUA màxima TAU_Q s 

HRRPUA màxima HRRPUA kW·m
-2

 

 

El paràmetre TAU_Q indica el temps que es tarda a assolir l’HRRPUA màxima, una vegada assolit 

aquest valor la corba es manté constant. Es poden definir dos tipus de creixement, si el valor de la 

TAU_Q s’entra negatiu es treballa amb un creixement Z quadrat, així s’ha fet en aquest projecte. A la  

Figura 6 es mostra un exemple corresponent a la Prova 57 (vegeu Taula A.1 a l’apartat 2 de l’Annex 
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on es troba un recull de totes les simulacions a petita escala) en la qual se l’hi introdueix un valor 

TAU_Q= -853,86 i HRRPUA=1250 kW/m2. 

 

Figura 6. Exemple de la corba MLR predefinida. 

Entrant el model de piròlisi 

La piròlisi és una reacció endotèrmica de la qual resulta el vapor de combustible generat per un sòlid 

o un líquid. En aquest apartat es descriuen paràmetres característics del sòlid i de les reaccions que 

tenen lloc quan aquests cremen.  

Taula 7 Paràmetres referent a la piròlisi. 

Paràmetre d’entrada Variable en FDS 6.2.0. Unitats 

Emissivitat EMISSIVITY - 

Conductivitat CONDUCTIVITY W·m
-1

·K
-1

 

Calor específic SPECIFIC_HEAT kJ·kg
-1

·K
-1

 

Densitat DENSITY Kg·m
-3

 

Calor de combustió efectiva HEAT_OF_COMBUSTION kJ·kg
-1

 

Calor de reacció HEAT_OF_REACTION kJ·kg
-1

 

Ordre de la reacció N_S - 

Ordre de la reacció heterogènia N_O2 - 

Profunditat de difusió de l’oxigen en el sòlid GAS_DIFFUSION_DEPTH m 

Energia d’activació E kJ·kmol
-1

 

Factor pre-exponencial A s
-1

 

 

Els dos últims paràmetres són els paràmetres cinètics de la reacció utilitzats per treballar amb la llei 

d’Arrhenius.   
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4.5 VARIABLES DE SORTIDA 

Fire Dynamics Simulator extreu un fitxer per defecte anomenat títol_hrr.csv amb paràmetres 

relacionats amb l’energia global. D’aquests paràmetres els que han estat importants per aquest 

projecte són la taxa d’alliberament de calor (HRR [kW]) i la taxa de pèrdua de massa (MLR [kg/s]). Es 

pot controlar l’espai de temps entre valors llegits mitjançant el paràmetre DT_HRR. 

D’altra banda, l’usuari pot demanar un gran nombre de variables de sortida. Aquestes es poden 

demanar de diferents maneres, una d’elles és en forma de valors en un punt determinat, per la qual 

cosa és necessari col·locar un sensor (DEVC) en el punt on es desitgi extreure resultats. Per aquest 

cas, els resultats no són directament visuals, ja que s’obté un fitxer de sortida .csv amb els valors 

numèrics demanats i s’ha de realitzar un treball posterior amb programes de fulls de càlcul per tal de 

graficar els resultats. També es poden demanar els paràmetres de sortida en forma de tall (SLCF) per 

tal de visualitzar, mitjançant el programa de visualització Smokeview, el comportament del fenomen 

escollit al llarg d’una superfície mitjançant una escala cromàtica. Una manera semblant a aquesta 

última es demanar les variables de sortida en les superfícies del contorn (BNDF) de cara a ser 

visualitzat amb Smokeview. 

Les variables de sortida amb les quals s’ha treballat en aquest projecte es poden observar en la taula 

següent. 

Taula 8 Variables de sortida. 

Paràmetre de sortida Tipus de sortida Variable en FDS 6.2.0. Unitats 

Temperatura DEVC, SLCF TEMPERATURE 
o
C 

Temperatura adiabàtica DEVC ADIABATIC SURFACE TEMPERATURE 
o
C

 

Pressió SLCF PRESSURE Pa 

Concentració màssica d’una 
espècie: oxigen, gasos de 

piròlisi. 

SLCF MASS FRACTION kg·kg
-1

 

Velocitat SLCF VELOCITY m·s
-1

 

Temperatura superfícies 
contorn 

BNDF WALL_TEMPERATURE 
o
C 

Taxa de pèrdua de massa del 
combustible 

BNDF BURNING_RATE kg·m
-2

·s
-1

 

 

Respecte a la segona variable de sortida, la temperatura de superfície adiabàtica [19], es defineix 

com la temperatura d’una superfície la qual no pot absorbir ni perdre energia cap a l’entorn. És una 

temperatura mitjana ponderada de la temperatura per radiació i la temperatura per convecció. Més 

concretament, la temperatura d’una superfície hipotètica aïllada tèrmicament amb una emissivitat 
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especificada i un coeficient de convecció de l’entorn al qual està exposada. A continuació es mostra 

l’equació corresponent:  

��" + ���" = [ · < · (= \M7 − =�7) + ℎ · (= \M − =�) (11) 

Essent: 

- ��" : flux net de potència tèrmica per radiació a la superfície estudiada [W]. 

- ���" : potència tèrmica aportada per convecció pels gasos del voltant a la superfície [W]. 

- [: emissivitat de la superfície estudiada. 

- <: constant d’Stefan-Boltzman = 5,67·10-8 [W·m-2·K-4]. 

- ℎ: coeficient de convecció [W·m-2·K-1]. 

- = \M: temperatura de superfície adiabàtica [K]. 

- =�: temperatura de la superfície estudiada en graus Kelvin [K]. 

L’avantatge d’utilitzar aquesta temperatura és que es pot caracteritzar l’efecte de la radiació i la 

convecció amb un únic paràmetre. És la màxima temperatura que pot arribar una superfície 

exposada a les condicions esmentades. 

4.6 RESOLUCIÓ DEL MODEL MATEMÀTIC 

Per a cada cel·la i per a cada instant, es calcula una densitat, una fracció màssica de l’espècie 

agrupada, un vector velocitat, la integral de Bernoulli, la pressió i la temperatura que es calcula 

mitjançant l’equació d’estat. Aquestes variables avancen en el temps mitjançant un esquema explícit 

de segon ordre predictor/corrector. 
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 PARÀMETRES GEOMÈTRICS I DEL MALLAT 5

5.1 GEOMETRIA 

A l’hora de definir l’escenari base es pretén treballar amb un model el més semblant possible al que 

es va utilitzar en l’estudi previ dels Bombers de la Generalitat, és a dir amb una nau industrial de 

1000m2. S’ha de dir que s’ha considerat que aquests 1000m2 estan calculats tenint en compte el gruix 

de les parets i que per tant la superfície interior de l’establiment és de 972,16 m2. 

S’han definit dos escenaris diferents, un que disposa de sistema de ventilació d’acord amb la UNE 

23585 i l’altre que no. Per el primer s’ha considerat una quantitat d’exutoris corresponent al Risc Baix 

2 segons la UNE 23585, és a dir 5 airejadors de coberta. En cas que es llancessin simulacions amb un 

Risc Mig, que no és el cas en aquest projecte, s’hauria de treballar amb 6 exutoris. 

Seguidament es comenten els paràmetres principals de l’escenari i els canvis que s’han adoptat. 

5.1.1 MATERIALS 

Es treballa amb una estructura fabricada dels mateixos materials que en l’estudi anterior. 

- Maó estàndard de 20 cm de gruix: per a les façanes accessibles (W1 i W3) i les parets 

mitgeres (W2 i W4). 

- Formigó estàndard de 20 cm de gruix: pel sòl. 

- Panell sandvitx amb capes externes d’acer de 0,2 cm de gruix i aïllament interior de llana de 

roca de 5 cm de gruix: per la coberta. 

Per treballar amb aquests diferents materials s’han entrat les propietats que es mostren a la següent 

taula. 

Taula 9 Propietats dels materials utilitzats. Font: [20] 

Material Densitat [kg·m
-3

] Conductivitat [W·m
-1

·K
-1

] Calor específica [J·kg
-1

·K
-1

] 

Maó estàndard 1600 0,69 840 

Formigó 2200 1,4 837 

Panell Sandvitx 472,4 2,03 820 

 

Com es pot observar, pel panell sandvitx no s’han definit unes propietats per cada material que el 

conforma, si no que es treballa amb una mitjana ponderada de les propietats.  
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Taula 10 Propietats materials que conformen el panell sandvitx. 

Material Densitat [kg·m
-3

] Conductivitat [W·m
-1

·K
-1

] Calor específica [J·kg
-1

·K
-1

] Gruix [m] 

Acer 7850 50 460 0,05 

Llana de 
roca 

165 0,037 840 0,002 

 

Així doncs sabent que l’acer representa 4% del panell sandvitx i la llana de roca un 96%, es pot 

calcular la mitjana ponderada de les propietats del material de la coberta tal com es mostra a 

l’equació (12). 

�]^_`a#b$ = 0,04 · �^�� + 0,96 · �ee^_^ `� f�^  (12) 

 

5.1.2 OBERTURES 

Aquest és un punt clau del treball, ja que es vol aconseguir simular l’efecte que provoquen les 

ventilacions sobre l’incendi (variació de la corba HRR i MLR) per poder analitzar si s’està treballant 

amb la ventilació adequada. 

En aquest cas s’ha hagut de realitzar un canvi en la disposició de les obertures per tal de disposar 

d’un escenari totalment simètric. Tal i com s’explicarà més endavant se simula la meitat del recinte i 

per això és tant important disposar de la simetria esmentada. Així doncs en la façana accessible W3, 

s’ha pres la mateixa disposició que la W1, es pot veure en els plànols que es mostren a la Figura 7 i la 

Figura 8. Aquesta primera part és comuna pels dos establiments, però les condicions d’obertura són 

diferents i per tant es presenten per separat. 

 

Figura 7. Plànol de l’establiment sense ventilació. 
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Escenari que no disposa de ventilació 

Les condicions d’obertura són les següents: 

- Dues finestres de 4,2 m2 cadascuna: es produeix l’obertura de les dues quan la temperatura 

de la capa de fums propera assoleix els 300oC ja que es considera que el vidre es trencarà 

[21].  

- Portes de 9m2 cadascuna: es considera que s’obren als 900 segons de l’inici de l’incendi per 

l’arribada dels Bombers. Si es treballa amb simetria no es pot considerar només l’obertura 

d’una de les portes, tal i com es feia en l’estudi previ realitzat pels Bombers de la Generalitat. 

Escenari que disposa de ventilació 

En aquest cas es prenen idènticament les mateixes condicions que es varen adoptar en l’estudi dels 

Bombers de la Generalitat. És a dir, els cinc exutoris, les dues portes i les dues finestres s’obren als 

120 segons des de l’inici de l’incendi. 

 

Figura 8. Plànol de l’establiment que disposa de ventilació. 
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5.1.3 EFECTE DE LES PARETS 

Per defecte, per fer els càlculs relacionats amb la transferència de calor, FDS considera l’aire exterior 

contigu a les parets a temperatura constant. De manera que, sempre que no sigui cert que l’aire de 

fora es manté a 20 oC o que el sòlid sigui tèrmicament gruixut, s’està transferint més energia cap a 

l’exterior que la que es transmetria en realitat. Si es desitja que FDS calculi la variació de l’aire 

exterior s’ha d’activar el paràmetre BACKING=’EXPOSED’. 

Per tal de comprovar si es pot realitzar la simplificació esmentada s’ha calculat el temps de 

penetració tèrmica per la paret d’acord amb les equacions (13) i (14). 

ZQ = S4 ·  g 
(13) 

 

g = *� · h (14) 

Essent:  

- α: difusivitat tèrmica [m2·s-1] 

- δ: gruix de la paret [m] 

- ZQ: temps de penetració tèrmica [s] 

- *: conductivitat [W·m-1·K-1] 

- ρ: densitat [kg·m-3] 

- h: calor específica [J·kg-1·K-1] 

Totes les dades requerides ja han estat definides prèviament a l’apartat 5.1.1 en el qual es parla dels 

materials, substituint a l’equació (13) s’obté un temps de penetració tèrmica de 19231 s. Atès que no 

s’han corregut tants segons en cap de les simulacions (el temps màxim ha estat 8000 s) no s’ha 

cregut convenient activar el paràmetre BACKING=’EXPOSED’ i s’ha treballat amb la tècnica que FDS té 

entrada per defecte. 

5.2 RANURES 

En les simulacions E.1 i E.2 (a la Taula A.2 de l’apartat 4 de l’Annex es mostra un recull de les 

simulacions amb l’escenari base que s’han realitzat al llarg del projecte, on s’anomenen de la mateixa 

manera amb la qual se citen a la memòria) s’ha detectat que durant l’interval de temps en el qual no 

s’ha obert cap entrada d’aire, FDS està treballant amb un escenari completament estanc. Això 

provoca que s’augmentin molt les pressions a l’interior del recinte i que es produeixin 

comportaments inesperats.  
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Per això s’ha decidit realitzar dues ranures que van del sòl al sostre en les partes mitgeres (W2 i W4) i 

que ja s’han representat en els plànols que s’han presentat a la Figura 7 i la Figura 8.  

Per tal de solucionar aquest problema s’ha consultat bibliografia per saber dins de quins rangs ha 

d’estar ventilat obligatòriament un establiment de les característiques amb les quals s’està treballant 

en aquest projecte. Així doncs, en el Reglament d’ Instal·lacions Tèrmiques en els edificis [22] s’ha 

trobat que el cabal d’aire per unitat de superfície en edificis no dedicats a l’ocupació de persones 

permanent és de 0,83 dm3·s-1·m-2.  

S’ha realitzat la simulació A (Taula resum de les simulacions en l’escenari base a l’Annex) amb 

l’objectiu d’obtenir el flux d’aire per les ranures, el qual permet calcular el cabal volumètric d’aire i el 

nombre de renovacions per hora. En la simulació A s’ha suposat una temperatura diferent a l’interior 

i a l’exterior per tal que hi hagi moviment de l’aire, agafant com exemple un dia d’hivern en el qual la 

temperatura exterior és de 5oC i prenent una temperatura a l’interior de la nau de 20oC. El flux de 

massa obtingut per cadascuna de les ranures es pot observar en la següent gràfica. 

 

Figura 9. Flux d’aire per les ranures 

S’ha de tenir en compte que els resultats obtinguts són per una de les dues ranures que hi ha en cada 

paret mitgera, s’ha treballat amb la meitat de l’escenari, aplicant simetria. 

Observant les gràfiques, es nota que el flux d’aire va disminuint a mesura que avança el temps. 

Aquest fet és degut a què les temperatures es van igualant.  

Considerant un flux d’aire mitjà de 0,54 kg·s-1 i treballant amb una densitat de l’aire d’1,2 kg·m-3. 
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HAiAC j?Ck�èZ@Jh 54AJ@B  mB@ CA @AEk@A = 0,54 · 1,2 = 0,648 �W · �pV 

HAiAC mB@ kEJZAZ 5B �kmB@FíhJB mB@ kEA @AEk@A = 0.648 · 1000972,16 = 0,67 5�W · �pV · �pt 

HAiAC mB@ kEJZAZ 5B �kmB@FíhJB = 0,67 · 4 = 2,68 5�W · �pV · �pt 

S’obté un cabal volumètric superior al mínim obligat per naus industrials d’aquest tipus (0,83 dm3·s-

1·m-2). 

L’objectiu d’aquesta simulació també és el de comprovar que no s’estigui introduint una ventilació 

exagerada a causa de les ranures. Tot i que s’ha obtingut un resultat força superior al valor llindar 

(valor que només marca el mínim necessari), correspon a 1,3 renovacions per hora, valor totalment 

raonable per a la tipologia d’edifici.   

5.3 MALLAT I PARAL·LELITZACIÓ 

Per simulacions que involucren plomalls flotants, una mesura de com de bé s’està resolent el camp 

de flux s’aconsegueix a partir del següent paràmetre no dimensional [2]. 

I∗ = v w��x · HQ · =x · XYyt/z
 (15) 

Essent: 

- I∗: diàmetre característic del foc [m]. 

- w� : taxa de calor alliberada [kW]. 

- �x: densitat del medi [kg·m-3]. 

- HQ: calor específica del medi [kJ·kg-1·K-1]. 

- =x: temperatura ambient [K]. 

- Y: gravetat [m·s-2]. 

La relació I∗/5) es pot entendre com el nombre de cel·les necessàries per representar el diàmetre 

característic. S’entén que la malla és fina quan aquesta relació està al voltant de 16 [2]. 

Així doncs s’ha calculat quin valor ha de tenir com a mínim la mida de la cel·la 5) per tal de treballar 

amb una malla fina (5) = 16/I∗) . S’ha pres com a taxa de calor alliberada un valor mitjà de les 

simulacions H amb l’escenari base (Taula Resum a l’apartat 4 de l’Annex) de 50 MW. D’aquí s’ha 

obtingut que a partir de una cel·la cúbica de 0,28 m de costat es pot considerar que s’està treballant 

amb un mallat fi. Per tant, donat que el gruix de les parets és de 0,2 m es decideix treballar amb unes 

cel·les cúbiques de 0,2 metres de costat. 
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L’únic element estructural més petit que 0,2 m és la coberta, la qual té un gruix de 0,052 m. Així 

doncs, per a la definició d’aquest obstacle, s’ha hagut de fer amb un gruix de 0,2m. Tot i així, s’ha 

indicat que el paràmetre THICKNESS per l’obstacle associat a la coberta és de 0,052 m, d’aquesta 

manera utilitza aquest valor per els càlculs relacionats amb la transferència tèrmica. 

Treballant amb aquesta mida de les cel·les, les simulacions amb l’escenari base de les quals s’han 

pogut simular més segons (8000 s correguts) han tardat més de 9 dies en acabar (vegeu Taula A.2 de 

l’Annex per conèixer el temps emprat en totes les simulacions). Per tant s’ha considerat inviable 

reduir la mida del mallat considerant la disponibilitat de temps que hi havia per a la realització 

d’aquest projecte (4 mesos). 

D’altra banda, el mallat s’ha dividit en 4 sub-malles per tal de poder-les fer córrer en paral·lel 

mitjançant llibreries MPI. S’ha dividit el mallat de la forma que es pot observar a la Figura 10. 

 

Figura 10. Divisió del mallat en 4 submalles per a l’establiment que disposa de  ventilació. 

S’ha dividit en 4 sub-malles per tal d’executar 4 processos MPI ja que aquest és el nombre de nuclis 

que tenen els ordinadors del CERTEC que s’han utilitzat en la realització d’aquest projecte [18]. 

Aquesta divisió no s’ha fet aleatòriament, s’ha escollit així perquè d’aquesta manera queden quatre 

parts computacionalment similars ja que les quatre tenen el mateix nombre d’obstacles 

combustibles. D’altra banda, per tal d’evitar efectes estranys, cap obstacle combustible comparteix 

dos sub-malles.  
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La part que provoca que les 4 subdivisions no siguin computacionalment idèntiques és que totes 

disposen d’una superfície d’obertures diferent. 

Per acabar, cal dir que la Figura 10 representa la meitat de l’establiment estudiat ja que tal i com 

s’explica en el següent apartat s’ha optat per treballar amb un pla de simetria. 

 

5.4 SIMETRIA 

Per treballar amb la meitat de l’escenari s’han examinat dues opcions. 

Opció que dóna FDS de definir un pla de simetria  

Assignant la comanda VENT=’MIRROR’ al pla de simetria desitjat, FDS permet definir un pla de 

simetria. S’ha de dir, però, que aquesta opció no està gaire acceptada pels desenvolupadors del 

programa. La raó d’això és que els model LES no computa una solució mitjana en el temps de les 

equacions de Navier-Stokes.   

Des del punt de vista numèric, aquesta comanda genera una superfície per on no travessa el flux 

lliure de lliscament. La solució per la part simètrica serà exactament la inversa. 

D’altra banda, tal i com s’ha explicat en l’apartat anterior, el mallat s’ha dividit en 4 parts per tal de 

fer córrer les simulacions en paral·lel. Doncs, per poder aplicar la comanda “MIRROR” s’ha de 

realitzar la divisió del mallat de tal manera que totes les submalles estiguin en contacte amb el pla de 

simetria. S’ha hagut de canviar la divisió del mallat per tal de poder aplicar aquesta condició (vegeu la 

Figura 11). 

 

Figura 11. Canvis en la divisió del mallat per poder aplicar la comanda MIRROR. 

 

Divisió del mallat amb la qual es 

treballa durant el projecte 

Divisió del mallat amb la qual es treballa 

per poder aplicar la condició “MIRROR” 
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Treballar amb una divisió de la malla com la que s’ha hagut d’adoptar per poder aplicar la condició de 

simetria no és una forma intel·ligent de treballar. La malla de sota requerirà molt de temps perquè és 

on hi ha els obstacles combustibles i on es produeix la reacció de piròlisi. Mentre les altres tres 

malles requeriran un temps molt menor. 

S’han llençat dues simulacions, una del cas sencer (B.1 a la Taula A.2) amb la divisió del mallat amb la 

qual es treballa durant tot el projecte. I una del cas meitat aplicant la condició de simetria que 

permet FDS (B.2 a la Taula A.2) en la qual s’ha de realitzar el canvi en la divisió del mallat.  

En aquestes dues simulacions s’han modelitzat els obstacles combustible en forma de cub i s’ha 

entrat una corba de taxa de pèrdua de massa predefinida amb els següents paràmetres: 

- TAU_Q = - 10458.4 s 

- HRRPUA = 12658.33 kW·m-2 

El temps emprat per les simulacions d’ambdós casos es pot observar en la Figura 12. 

 

Figura 12. Comparativa entre el temps emprat en la simulació de l’escenari sencer (B.1) i l’escenari reduït (B.3) utilitzant 
per a definir el pla de simetria la comanda MIRROR. 

El temps emprat per a córrer la simulació, a causa del canvi en la subdivisió del mallat, és major en el 

cas en el qual s’aplica simetria que en el cas sencer. De manera que es descarta aplicar la condició de 

simetria utilitzant aquesta tècnica.  

Definit el pla de simetria com una paret adiabàtica 

S’introdueix el pla de simetria mitjançant una superfície adiabàtica ja que realment aquest era el 

concepte que es volia aconseguir aplicant la condició anterior. Un pla en el qual no es produeixi 

transferència de calor i no deixi passar el flux.  
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Així doncs s’ha definit una paret adiabàtica de 0,2 m de gruix (mida d’una cel·la). En aquest cas no és 

necessari canviar la distribució del mallat.  

Seguidament es realitza la comparativa entre el cas en el qual s’ha definit el pla de simetria amb la 

tècnica esmentada (simulació B.3 a la Taula A.2) i la simulació de l’escenari sencer (simulació B.1 a la 

Taula A.2). 

 

Figura 13. Comparativa entre el temps emprat en la simulació de l’escenari sencer (B.1) i l’escenari reduït (B.3) utilitzant 
per a definir el pla de simetria una paret adiabàtica. 

En aquest cas el temps emprat per a la simulació es redueix gairebé quatre vegades. Encara que sigui 

una bona opció pel que fa al temps emprat s’ha de comprovar que les variacions en les resultats 

obtinguts en una i altre simulació no siguin significatius.  

 

Figura 14. Comparativa entre la potència alliberada (HRR) per l’escenari B.1, B.2 i la teòrica. 
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La Figura 14 mostra els resultats obtinguts, els quals són els esperats, ja que la corba obtinguda de la 

simulació B.3 és exactament la meitat de la que s’ha obtingut en la simulació B.1. Si es treballa amb 

la meitat de l’escenari, la càrrega de foc es reduirà a la meitat i la HRR també, per tant els resultats 

obtinguts són correctes. Per acabar, es mostra un tall de les temperatures obtingudes pels dos casos 

(Figura 15 i Figura 16), en el qual es pot apreciar perfectament la similitud entre les dues simulacions. 

 

Figura 15. Tall de temperatura als 1500 s de la simulació B.1. 

 

Figura 16. Tall de temperatura als 1500 s de la simulació B.3. 
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Per tant queda demostrat que no hi ha canvis significatius en els resultats obtinguts, de manera que 

es decideix implementar aquesta tècnica en les simulacions de l’escenari base realitzades en aquest 

projecte. S’ha de tenir en compte, però, que les corbes HRR i MLR obtingudes s’hauran de multiplicar 

per dos, ja que corresponen a la meitat de l’establiment. 

5.5 DOMINI 

Les dimensions del domini amb el qual es treballa canvien per l’establiment que disposa de ventilació 

d’acord amb la norma UNE 23585 i la que no. 

5.5.1 DOMINI DE L’ESTABLIMENT QUE NO DISPOSA DE VENTILACIÓ 

Es treballa amb un domini de 25,8 x 21,2 x 6,6 m. A banda de les cel·les que s’utilitzen per la 

representació de l’estructura de l’edifici, es deixen 0,8 m més per l’eix x i 1,2 m més per l’eix y. La raó 

per la qual es fa això és que es deixen 0,6 m adjacents a les parets i façanes que tenen obertures per 

tal de tenir en compte l’aire exterior. D’altra banda, els 0,2m restants són per a la paret adiabàtica 

que s’utilitza com a pla de simetria.  

En aquest projecte interessen els resultats que es produeixen dins l’establiment de manera que no 

s’ha cregut convenient deixar més cel·les per simular l’exterior. 

5.5.2 DOMINI DE L’ESTABLIMENT QUE DISPOSA DE VENTILACIÓ 

Es treballa amb un domini de 25,8 x 21,2 x 7,0 m. En aquest cas a part del que s’ha explicat per el cas 

que no disposa de ventilació, s’ha deixat un gruix de 0,4 m per tal de simular l’aire exterior per sobre 

els exutoris. Tal i com es pot veure en la Figura 17 (corresponent a la simulació amb escenari base 

H.2) aquest domini és suficientment gran com per simular el que passa dins l’escenari, però no és 

suficient per simular tota la flama que es produiria a l’exterior, cosa que tampoc interessa per aquest 

projecte.  

 

Figura 17. Tall de temperatura a l’altura de 3,2 m de la simulació H. 
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 ESCENARIS SENSE MODEL DE COMBUSTIÓ SÒLIDA 6

Les primeres simulacions amb l’escenari base s’han fet sense definir el model de combustió sòlida, la 

manera més senzilla de treballar que permet el programa. Tal i com s’ha explicat en l’apartat 4.4.4 

quan s’implementa aquesta tècnica es treballa amb una corba de MLR predefinida. 

Cal esmentar que treballant d’aquesta manera no convé definir una temperatura d’auto ignició (AIT) 

superior a la temperatura ambient (20oC) ja que s’està predefinint una corba MLR però no hi ha cap 

font d’energia que pugui provocar un augment de les temperatures i no s’aconseguiria la 

temperatura d’auto ignició perquè comencés la combustió dels gasos creats. 

6.1 SIMULACIONS C: FUSTA REPARTIDA PER TOTA LA SUPERFÍCIE  

Per aquest cas s’ha modelitzat el combustible com una capa uniforme de fusta de 0,3 m de gruix 

sobre el terra tal i com es pot observar a la Figura 18: 

 

Figura 18. Distribució de combustible a les simulacions C. 

Atès que en l’estudi previ realitzat pels Bombers de la Generalitat, s’especificava una potència 

màxima de 1250 kW·m-2 i un coeficient de creixement del foc corresponent a un creixement mitjà 

(α=0,011 kW·s-2), s’ha decidit seguir treballant amb els mateixos valors. Així doncs els paràmetres 

que s’han d’especificar per a la definició de la corba predefinida són els següents: 

- TAU_Q= - 10458,4 s (negatiu perquè es desitja un creixement t quadrat). 

- HRRPUA= 1250 kW·m-2 

El paràmetre TAU_Q s’ha calculat de la següent forma: 

g = �{{!t  (16) 

 

�{{ = �{{|,} · } = 1250 � 972,16 � 1215200	*~ 

Fusta 
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! � ��{{g � 10458,4 � 

Amb aquesta disposició s’han realitzat dues simulacions, una que disposa de ventilació segons la 

norma UNE 23585 i l’altre que no. 

Cas que no disposa de ventilació (simulació C.1) 

La HRR dóna exactament la meitat que la corba teòrica que s’ha entrat (HRR input) ja que s’està 

aplicant la simetria, per tant la corba HRR resultant segueix exactament la corba predefinida (vegeu 

la Figura 19). 

 

Figura 19. HRR i MLR de la simulació C.1. 

 En aquest cas s’observa clarament que utilitzant aquesta tècnica la corba obtinguda no mostra cap 

variació amb l’obertura de la porta, als 900 segons. És evident doncs que aquest cas no s’aproxima al 

que passaria a la realitat. Pel que fa a la finestra, encara no s’ha obert perquè no s’han assolit els 

300oC dins l’establiment segons la simulació. La Figura 20 mostra un tall de temperatures per y=10m 

mitjançant el programa Smokeview i es pot apreciar com les temperatures properes a la finestra 

(part de la dreta) encara no han assolit els 300oC,  condició definida com a obertura de la finestra. 
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Figura 20. Tall de temperatures per y= 10m, 1300 segons després de l’inici de l’incendi. Unitats [
o
C] 

El fet que els resultats obtinguts s’allunyin tant de la realitat, a banda d’estar provocats perquè s’està 

treballant amb una corba predefinida de MLR, són a causa de la modelització del combustible 

emprada. En un incendi real no es té el combustible repartit uniformement al terra i la diferència de 

temperatures entre obstacles de combustible provoca un moviment de l’aire que contribueix a 

activar la combustió. En aquest cas aquest efecte no s’està simulant i per tant això també ajuda a 

explicar el perquè dels resultats obtinguts.   

Cas que disposa de ventilació (simulació C.2) 

En aquest cas s’observa clarament el que s’ha comentat a l’apartat 4.4.4 (Figura 21), que tot i que 

s’especifica una HRRPUA, la corba que queda fixada és la de la MLR. També es pot veure que encara 

que la HRR variï respecte la teòrica (HRR input) la MLR no la segueix, simplificació que no interessa 

acceptar en aquest projecte ja que si s’estan obtenint potències més elevades es vol poder simular 

que el combustible  també es consumeixi més ràpid. 

 

Figura 21. HRR i MLR de la simulació C.2. 
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En la Figura 21 es presenten les corbes d’HRR i MLR obtingudes en aquesta simulació i la corba HRR 

que s’hauria d’obtenir si seguís evolucionant d’acord amb la MLR pre-definida (HRR input). Durant els 

primers 300 segons la corba HRR és la meitat que la HRR input (s’està aplicant simetria) i per tant la 

relació entre l’HRR i la MLR és igual a la calor de combustió, s’estan cremant tots els gasos de piròlisi 

que s’estan creant. En la Figura 22 s’observa la fracció volumètrica [mol·mol-1] dels gasos formats a 

partir de la MLR predefinida als 300 segons des de l’inici de l’incendi. 

 

Figura 22: Fracció volumètrica dels gasos definits en la línia del REAC als 300 segons. Unitats [mol·mol
-1

] 

Es pot apreciar que la fracció volumètrica és zero instants previs a que la HRR augmenti 

considerablement i s’obtingui una relació entre la HRR i la MLR molt superior a la calor de combustió. 

Així doncs, només es pot associar aquest efecte a una pèrdua de control del simulador, ja que s’està 

obtenint que s’estan cremant uns gasos que realment no hi són. 

6.2 SIMULACIONS D: GEOMETRIA REIXAT 

En aquest segon cas, es modelitza el combustible en forma de reixat (vegeu apartat 7.2) i, a més a 

més, també es defineix la combustió en fase sòlida per a la fusta. Entre d’altres coses, es pretén 

comprovar com interacciona la corba predefinida amb la combustió en fase sòlida definida. 

Per aquest cas no se suposa la cara en contacte amb el terra com a inerta, de manera que l’àrea total 

del palet modelitzat amb la superfície reixada és la següent:  

}]fb^ � 9 · (1 · 0,2) + 12 · (0,2 · 0,2) = 2,28 �t 

}"#
 = 6 · (1 · 0,2) + 18 · (0,2 · 0,2) = 1,92 �t 

}]f0� = 9 · (1 · 0,2) + 12 · (0,2 · 0,2) = 2,28 �t 
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}Q^e�b � 1,68 + 1,92 + 2,28 = 6,48 �t 

Es treballa amb la mateixa HRRPUA=1250 kW·m-2 i α=0,011 kW·s-2 que en l’apartat anterior. De 

manera que: 

�{{� = �{{|,} · }Q^e�b = 1250 · 6,48 = 8100 *~ = 8,1 ·  10� ~ 

! = ��{{�g = 853,86 � 

Per tant els paràmetres d’entrada de la corba predefinida són els següents: 

- TAU_Q= - 853,86 s 

- HRRPUA=1250 kW/m2 

D’altra banda, es calcula la massa de combustible, per tal de comprovar si el fet d’haver entrat la 

combustió en fase sòlida provoca que FDS tingui en compte la massa de combustible i s’apaga un cop 

consumit. Així doncs, tenint en compte que s’està treballant amb una distribució que consta de 476 

palets (simulant la meitat perquè s’aplica simetria), que el paràmetre THICKNESS=0,2m i la densitat 

és 72,74 kg·m-3, la massa de combustible total teòrica: 

��f"0 = 4762 · 6,48 · 0,2 · 72,74 = 22436,5 *Y 

 Amb els paràmetres esmentats, es mostren a continuació els resultats obtinguts per la simulació que 

disposa ventilació segons UNE 23585 i la que no. 

Cas que no disposa de ventilació (simulació D.1) 

Integrant les dues corbes de la Figura 23 s’obté una massa consumida de 878.360 kg i una calor 

alliberada de 331.660 MJ. En primer lloc s’observa que la massa consumida és molt superior a la que 

s’havia calculat teòricament, de manera que es pot afirmar que no té sentit definir la combustió en 

fase sòlida quan s’entra una corba predefinida. Quan s’entra una corba predefinida FDS considera 

que la massa de combustible és infinita encara que es defineixin els paràmetres de la combustió en 

fase sòlida. 

Per tal de solucionar el problema que s’acaba d’esmentar, FDS  permet activar l’opció BURN_AWAY. 

Amb aquesta opció activada el programa calcula el temps que tardarà a consumir-se la massa de 

combustible disponible (s’ha d’indicar el paràmetre BULK_DENSITY en la SURF que defineix el 

combustible ja que FDS calcula la massa de combustible en cada cel·la a partir d’aquesta densitat) i el 

fa desaparèixer un cop consumit.  En les Figura A.11 de l’apartat 3 de l’Annex es mostra una 
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comparativa entre la Prova 55 i 56 (vegeu Taula A.1, resum de les proves a petita escala) que permet 

apreciar la diferència entre utilitzar o no el paràmetre BURN_AWAY. És cert, però, que aquest efecte 

el podria aconseguir l’usuari fent els mateixos càlculs que fa el programa (que en aquest cas són 

senzills) i aplicant una rampa al MLR. 

 

Figura 23. Corba HRR i MLR obtinguda en la simulació D.1. 

D’altra banda, si es comprova la relació entre la calor alliberada i la massa consumida, aquesta és 

molt inferior a la calor de combustió.  

HAC?@ ACCJiB@A5A�A��A h?E�k�J5A = 3,3166 · 10�878.360 = 377,59 *� · *YpV < HAC?@ 5B h?�ik�ZJó = 16.300 *� · *YpV  
Això és degut a què només cremen els gasos que surten a l’exterior, a la Figura 24 es mostra una 

imatge dels resultats visualitzats amb Smokeview on es veu clarament que la HRR obtinguda 

correspon a els gasos que cremen al sortir a l’exterior. 

 

Figura 24. Situació assolida per a la simulació D.1. 
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El fet d’entrar una corba MLR predefinida no permet que es generi un equilibri entre l’interior i 

l’exterior, ja que passi el que passi la MLR segueix tal i com s’ha definit. S’acaba produint una 

sobrepressió interna degut a la sobreproducció de gasos de piròlisi que no permet que entri l’oxigen. 

A les Figures A.16 i A.17 es mostren uns talls de velocitats que passen per la porta i la finestra 

respectivament on s’observa que per les obertures només surt aire. 

Per tant queda comprovat que entrar una corba predefinida és massa artificial i provoca uns efectes 

que no s’aproximen a la realitat. De manera que s’ha de procedir buscant una manera de poder 

treballar amb una MLR que no estigui predefinida, sinó que estigui condicionada per l’entorn.  

Les limitacions que s’han exposat també son vàlides per el cas que disposa de ventilació, resultats del 

qual es mostren a continuació. 

Cas que disposa de ventilació (simulació D.2) 

La corba de HRR obtinguda, Figura 25, mostra diferències respecte a la que s’ha obtingut en el cas 

que no disposa de ventilació. En aquest cas com que s’obren totes les obertures als 120 segons hi ha 

suficient oxigen dins l’escenari per poder cremar tots els gasos de piròlisi que s’estan produint fins als 

300 segons. A partir d’aquí l’incendi s’ofega i s’estabilitza en un valor que representa la HRR 

alliberada pels gasos que han sortit a l’exterior.  

 

 

Figura 25. Corba HRR i MLR obtinguda a la simulació D.2. 
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6.3 CONCLUSIONS PARCIALS 

En primer lloc s’ha observat que treballar amb el combustible uniformement repartit en tot el terra 

de l’edifici no és una bona modelització del combustible ja que llavors l’efecte sobre les 

temperatures i la flama obtinguda no s’aproxima a la realitat. En la Figura A.14 es mostra la 

visualització de la situació assolida en la simulació C.1 als 1500 segons des de l’inici de l’incendi, en la 

qual es pot observar com s’allunya de la realitat la situació obtinguda treballant amb la modelització 

del combustible esmentada. 

D’altra banda, s’han reflectit com d’artificials són els resultats treballant amb una corba de MLR 

predefinida. Això provoca que no es pugui assolir un equilibri entre l’exterior i l’interior i que només 

cremin els gasos de piròlisi que surten a l’exterior. Per tant, les corbes d’HRR, tot i que aparentment 

pugui semblar que donen resultats coherents,  corresponen únicament a la calor alliberada pels 

gasos que cremen a l’exterior. En aquest cas, doncs, el domini influeix en els resultats obtinguts ja 

que tal i com s’ha dit en l’apartat 5.5  el domini utilitzat no permet simular el que s’està produint fora 

l’escenari ja que no és el que interessa en aquest projecte. 

Un altre raó per la qual no s’ha cregut convenient seguir treballant amb aquesta tècnica és que degut 

a què la calor alliberada s’està generant a l’exterior, les temperatures dins l’escenari són molt baixes. 

En la Figura A.15 de l’apartat 5 de l’Annex es mostra una visualització amb Smokeview de les 

temperatures obtingues passats 4000 segons des de l’inici de l’incendi en la simulació D.1, les quals 

són d’aproximadament 50oC. El mateix efecte d’obtenir temperatures baixes es pot observar, tal i 

com s’ha comentat anteriorment, a la Figura 20.  

A més a més, s’ha observat que les corbes MLR pre-definides no varien en funció de les condicions en 

què es troba l’escenari i per tant, tot i mostrar-se diferències en la corba d’HRR per al cas que no 

disposa de ventilació i el que sí,  la durada de l’incendi seria la mateixa pels dos casos. 

Quan la raó del projecte realitzat és simular el que està passant dins un escenari per tal de 

comprovar si els requeriments adoptats en la construcció o habilitació d’aquest són suficients per 

evitar el col·lapse, es considera que no es pot seguir treballant amb una tècnica mitjançant la qual 

s’està simulant que l’incendi està fora l’escenari. A banda d’això, tal i com s’acaba de comentar, 

tampoc es considera adequat treballar amb una corba MLR fixada perquè llavors no es noten 

diferències en la durada de l’incendi en funció de les condicions de l’establiment, un dels objectius 

del treball. 
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S’està treballant amb una nau industrial amb activitat d’emmagatzematge. Les dimensions de 

l’escenari corresponen  a les d’una càrrega de foc al Risc Baix 2, per tant s’ha de treballar amb un 

combustible que permeti aconseguir aquesta càrrega de foc amb la geometria de l’establiment 

explicada i complint la normativa. 

En l’estudi previ que van realitzar els Bombers de la Generalitat [23], es va treballar amb palets de 

fusta com a combustible. Les característiques de la fusta per a activitats d’emmagatzematge que 

esmenta el RSCIEI [1] són les següents: 

Taula 11. Característiques de la fusta segons el RSCIEI. 

Combustible Ci qv [MJ·m
-3

] Ra 

Fusta 1 1300 2 

 

Essent: 

- Ci: coeficient adimensional que pondera el grau de perillositat en termes de la facilitat 

d’entrar en combustió. 

- qv: valor de densitat de càrrega de foc mitjana per a l’activitat d’emmagatzematge de la 

fusta. 

- Ra: coeficient adimensional que corregeix el grau de perillositat per activació inherent a 

l’activitat industrial que es desenvolupa en el sector d’incendi. 

El mateix reglament, esmenta que la càrrega de foc corregida per activitats d’emmagatzematge s’ha 

de calcular seguint l’Equació (17): 

w] � �a � H# � ' � �} � {^ 
(17) 

Essent: 

- w]: càrrega de foc ponderada i corregida [MJ/m2].  

- ': altura d’emmagatzematge [m]. 

- �: àrea ocupada pel combustible [m2]. 

- }: àrea total del sector [m2].  

Analitzant la informació donada s’ha cregut convenient seguir utilitzant la fusta perquè permet 

treballar amb les càrregues desitjades dins de l’establiment estudiat. D’altra banda també permetrà 

comparar resultats amb l’estudi previ dels Bombers de la Generalitat. 
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A continuació es mostren diversos aspectes que han estat claus en la modalització del palet de fusta. 

S’ha de dir que les qüestions que es presentaran a continuació prenen sentit quan es treballa amb el 

model de combustió en fase sòlida, ja que en cas contrari, si s’entra la corba predefinida no cal 

considerar la majoria d’aquests aspectes. En els següents apartats es fa referència a simulacions a 

petita escala que s’han realitzat per tal d’estudiar paràmetres determinats, vegeu Taula A.1 a 

l’apartat 2 de l’Annex on es mostren les principals característiques d’aquestes proves. 

7.1 DEFINICIÓ DE LA FUSTA 

A la Taula 12 es mostren els paràmetres utilitzats per a la definició de la fusta i la reacció de piròlisi.  

Taula 12: Propietats de la fusta i paràmetres de la reacció de piròlisi. 

Material Variable FDS Fusta 

Fórmula  C, H, O, N CH1,7O0,74N0,002 [24] 

CO_YIELD  CO_YIELD 0,004 kg·kg
-1 

[24] 

SOOT_YIELD  SOOT_YIELD 0,015 kg·kg
-1 

[24] 

Calor de reacció  HEAT_OF_REACTION 950 kJ·kg
-1

 [25] 

Energia d’activació  E 171880 kJ·kmol
-1 

[26] 

Factor pre-exponencial  A 5,72·10
10

 s
-1 

[26] 

Ordre de reacció  N_S 1 

Conductivitat de la fusta CONDUCTIVITY 0,4 W·m
-1

·K
-1  

[27] 

Calor específica de la fusta SPECIFIC_HEAT 2,5 kJ·kg
-1

·K
-1

 [28] 

Emissivitat de la fusta EMISSIVITY 0,95 [29] 

Ordre de reacció heterogènia  N_O2 1  

Profunditat de difusió de l’oxigen en el 
sòlid 

GAS_DIFFUSION_DEPTH 0,05 m [30] 

 

Els paràmetres cinètics (A, E) [26] són diferents en funció del grau de conversió en el qual es troba la 

reacció. Però com que en el model se li ha d’entrar un valor constant com a paràmetre d’entrada s’ha 

pres un valor mitjà, considerant un grau de desenvolupament de la reacció del 35%. D’altra banda, 

atès que els paràmetres cinètics utilitzats han estat calculats considerant una reacció de primer 

ordre, així s’ha considerat l’ordre de reacció en el model realitzat per tal de conservar la coherència. 

S’ha de dir que els valors esmentats han estat determinats experimentalment i que es poden trobar 

valors diferents segons les referències consultades. El fet trobar valors tant dispersos en la 

bibliografia és una font de confusió ja que hi poden haver experiments que no s’hagin realitzat 

correctament i és difícil de detectar-ho. 

També s’ha d’entrar explícitament les espècies gasoses que es produeixen de la reacció en fase 

sòlida. En aquest cas s’ha considerat que un 82% de la massa de la fusta es converteix en gasos de 

piròlisi i un 18% es converteix en carbó. [31] 
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Així doncs pels gasos de piròlisi s’especifica una calor de combustió de 16300 kJ·kg-1 [32]. I pel carbó 

els següents paràmetres [33]: 

- Densitat: 200 kg·m-3 

- Conductivitat: 1 W·m-1·K-1   

- Calor específica: 1,6 kJ·kg-1·K-1 

Seguidament, a la Figura 26, es mostra com apareix la informació donada dins el fitxer d’entrada 

d’FDS. 

 

Figura 26. Part del fitxer d’entrada relacionat amb la definició de la fusta. 

Tots els paràmetres que es poden veure a la Figura 26 han estat comentats anteriorment excepte la 

densitat de la fusta. Aquest paràmetre, tal i com s’explica més endavant, es va modificant quan es 

desitja variar la càrrega de foc per tal de canviar el nivell de risc. D’altra banda, a la línia del REAC, en 

algunes simulacions s’ha especificat la temperatura d’auto ignició (AIT).  

 

 

Reacció de combustió- 
&REAC ID='PYROLYZATE' 
 HEAT_OF_COMBUSTION= 16300  
 SOOT_YIELD=0.015 
 CO_YIELD=0.004 
 C=1 
 H=1.7 
 O=0.74 
 N=0.002 
 
Reacció de piròlisi- 
&MATL ID= 'CHAR' 
 DENSITY= 200. 
 CONDUCTIVITY= 1.0 
 SPECIFIC_HEAT=1.6 / 
&MATL ID= 'WOOD'  
 EMISSIVITY=0.95 
 CONDUCTIVITY=0.15 
 SPECIFIC_HEAT=2.5 
 DENSITY=250. 
 N_REACTIONS=1 
 A= 5.72E10 
 E=171880 
 N_S(1)=1 
 MATL_ID(1,1)='CHAR' 
 NU_MATL(1,1)=0.18 
 SPEC_ID(1,1)='PYROLYZATE' 
 NU_SPEC(1,1)=0.82 
 HEAT_OF_REACTION=950 
 N_O2=1 
 GAS_DIFFUSION_DEPTH=0.05 / 
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7.2 GEOMETRIA DEL COMBUSTIBLE 

A l’hora de de la modelització geomètrica del palets de fusta es treballa amb una gran limitació, la 

mida de les cel·les que tal i com ja s’ha explicat són cúbiques de 0,2 m de costat. Per tant, no és 

possible treballar amb les mides reals d’un palet ja que té un gruix aproximat d’uns 0,02 m. Canviar el 

mallat suposaria una reducció de deu vegades la mida de les cel·les i per tant el temps de simulació 

augmentaria a unes quantitats de temps inviables. L’altre opció que també s’ha descartat ha estat la 

possibilitat de fer un mallat més fi en la zona del combustible perquè també provocaria un augment 

molt considerable del temps emprat per a les simulacions ja que, a banda de tenir les cel·les més 

petites, FDS en aquesta part ha de resoldre tots els aspectes relacionats amb el combustible. 

S’han considerat 4 diferents geometries per a la modalització del palet, des de la més senzilla que 

consta d’un cub d’1m3 , al cas més semblant a la geometria d’un palet que s’ha anomenat com 

“Reixat". Seguidament a la Taula 13 es poden observar les 4 geometries considerades. 

Taula 13: Modelitzacions del combustible considerades. 

Geometria Superfície de l’obstacle 
combustible 

Representació gràfica 

Cub d’1m
3
 5 m

2
 

 

Dues parts superposades de 
1 x 1 x 0,2 m. 

4,6 m
2
 

 

Tres parts superposades de 
1 x 1 x 0,2 m. 

7,4 m
2
 

 

Reixat. Parts de 1 x 0,2 x 0,2 m 
disposades de la forma que es pot 

observar a la imatge. 
5,88 m

2
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D’entrada se suposa que la cara inferior que està en contacte amb el terra és inerta, per tant, per al 

càlcul de les superfície de l’obstacle combustible no s’ha comptabilitzat la cara inferior. D’altra banda 

per a obtenir la superfície de la disposició reixada s’han realitzat els següents càlculs, desglossats per 

files:  

}]fb^ � 6 · (1 · 0,2) + 12 · (0,2 · 0,2) = 1,68 �t 

}"#
 = 6 · (1 · 0,2) + 18 · (0,2 · 0,2) = 1,92 �t 

}]f0� = 9 · (1 · 0,2) + 12 · (0,2 · 0,2) = 2,28 �t 

}Q^e�b = 1,68 + 1,92 + 2,28 = 5,88 �t 

Per la generació de la geometria reixada s’ha utilitzat el programa Pyrosim, el qual ajuda a generar el 

codi que ha d’entrar l’usuari a FDS. Gràcies a això s’ha reduït el temps d’escriptura del fitxer 

d’entrada ja que amb l’escenari base s’arriba a treballar amb un fitxer d’entrada de 11666 línies de 

codi de les quals un 98% fan referència a l’obstacle combustible.  

Hi ha diferents raons per les quals s’han implementat les diferents geometries. En primer lloc perquè, 

tal i com s’ha explicat en l’apartat 3.3, la taxa de calor alliberada depèn de la superfície de 

combustible. D’altra banda per treballar amb diferents altures de combustible i per tal de poder 

simular l’efecte que exerceix la flama d’una part sobre les altres.  

Seguidament es mostra Taula 14 amb la comparativa de casos a petita escala que s’han simulat amb 

les diferents geometries de combustible. En aquesta taula també es mostra el nombre amb el qual la 

prova està identificada a la Taula A.1. 

Taula 14: Resultats obtinguts per diferents geometries. 

Geometria Prova Massa combustible (kg) Pic HRR (kW) Pic HRR 
Temps (s) 

Total HR (MJ) 

Cub 27 528 1819,61 201 2036,8 

Reixat 33 85,54 1939,69 204 742,95 

2 superposats 39 106,50 1806,47 180 1130,2 

3 superposats 36 106,50 2467,67 195 1079,1 

 

Per al càlcul de les diferents masses de combustible FDS té en compte el paràmetre THICKNESS, del 

qual es parlarà a fons més endavant. Es treballa amb aquests valors perquè les proves a petita escala 
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estan enfocades a treballar amb una càrrega de foc determinada en les simulacions amb l’escenari 

base. 

Seguidament, a la Figura 27, es mostra la comparativa de les proves obtingudes amb les diferents 

geometries. 

 

Figura 27. Comparativa de la corba de HRR obtinguda per a les diferents geometries considerades. 

A continuació, per tal d’analitzar si els resultats obtinguts s’aproximen a la realitat, es comparen amb 

els resultats obtinguts en cremar un palet de 50 kg d’un experiment realitzat pel NRC Institute for 

Research in Construction de Canadà [34] (vegeu la Figura 28 i la Taula 15). La corba HRR obtinguda en 

aquest experiment correspon a la línia discontínua que es mostra a la Figura 28, ja que  la línia 

contínua correspon als resultats d’unes simulacions realitzades pel NRC de Canadà.  

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Corba HRR obtinguda en l'experiment canadenc. Font: [34]. 
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Taula 15: Resultats experiment canadenc i comparativa amb els resultats obtinguts. 

Geometria Massa combustible (kg) Pic HRR (kW) Pic HRR 
Temps (s) 

Total HR (MJ) 

Palet real 50 1382 234 847 

Cub 528 1819,61 201 2036,8 

Reixat 85,54 1939,69 204 742,95 

2 superposats 106,50 1806,47 180 1130,2 

3 superposats 106,50 2467,67 195 1079,1 

 

D’entrada, comparant la forma de les corbes de HRR presentades a la Figura 27, els resultats 

obtinguts modelitzant el palet com un cub són els que presenten més diferència respecte la corba 

obtinguda experimentalment. En canvi, per els altres 3 casos s’obté una forma que s’aproxima més a 

la de l’experiment canadenc.  

Pel que fa als valors obtinguts, la HRR màxima és major en totes les simulacions, però la que s’allunya 

més en diferència és la que consta de 3 parts superposades.  

D’altra banda, pel que fa al temps al qual es produeix la HRR màxima, per els quatre casos s’obtenen 

resultats semblants, tot i així, el que més s’hi aproxima és el cas Reixat.  

Per la calor total alliberada, s’ha de tenir en compte que la massa de combustible és diferent en les 4 

simulacions i que cap d’aquestes té la mateixa massa que el palet de l’experiment. De manera que no 

té sentit comparar els resultats obtinguts.  

Per tant, la conclusió d’aquestes dues comparatives és que els casos que més s’aproximen als 

resultats obtinguts a l’experiment canadenc són el que treballa amb la modalització del combustible 

amb una geometria Reixada i la que treballa amb dues parts apilades. Tot i així, com s’explicarà 

posteriorment, el fet que el combustible tardi més a consumir-se totalment, provoca un augment en 

el temps de simulació. Tenint en compte això, la millor modelització del combustible és la geometria 

Reixada. 

7.3 APORTACIÓ D’ENERGIA 

És cert que s’ha esmentat que FDS no té en compte la ignició a l’hora de considerar si una espècie 

entra en combustió, però quan es treballa amb el model de combustió en fase sòlida definit sí que cal 

una aportació d’energia perquè es produeixi la reacció de piròlisi. Es desitja aportar energia durant 

uns segons i que una vegada s’hagi iniciat la combustió, aquesta produeixi energia suficient com 
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perquè se segueixi produint la reacció de piròlisi. Treballant així s’aconsegueix que la MLR i HRR 

quedin totalment controlades per les condicions a les quals es troba l’escenari en cada moment, fet 

que es veu distorsionat si s’està aportant energia de forma contínua. 

Per tal d’aconseguir aquest efecte s’ha treballat amb les dues tècniques que s’expliquen a 

continuació.  

7.3.1 EXTERNAL_FLUX 

El paràmetre EXTERNAL_FLUX és una font de calor virtual que aporta energia al sòlid, pensat com un 

panell radiant perfecte ja que s’especifica directament a la superfície a la qual es desitja aportar 

energia, evitant així la interacció per convecció amb l’aire. S’entra amb unitats de kW/m2 i permet 

associar-hi una rampa RAMP_EF, per tal de no aportar tota l’energia de cop. 

La tècnica utilitzada per a eliminar l’EXTERNAL_FLUX consisteix en associar aquest paràmetre sobre 

unes superfícies (VENT) definides sobre l’àrea de l’obstacle combustible. Aquestes superfícies 

(anomenades ‘ENERGIA’ en les línies de codi mostrades a la Figura 29) es fan desaparèixer al cap de 

200 segons mitjançant un comptador (‘TIMER_ENERGIA’).  

 

Figura 29. Exemple d’un codi que implementa la tècnica de fer desaparèixer l’EXTERNAL_FLUX. 

Aparentment, els resultats obtinguts amb aquesta tècnica són satisfactoris ja que passats 200 segons 

des de l’inici, tot i que s’han fet desaparèixer les superfícies amb l’EXTERNAL_FLUX associat, l’incendi 

continua. A tall d’exemple a la Figura 30 es mostren els resultats obtinguts en la Prova 25 (Taula A.1), 

una simulació a petita escala en la qual s’implementa aquesta tècnica aplicant un 

EXTERNAL_FLUX=110 kW/m2. A continuació s’adjunta la Taula 16 per tal de comparar els resultats 

amb l’experiment canadenc. 

 

&RAMP ID='inici', T=0 ,   F= 0.2/ 
&RAMP ID='inici', T=100,  F= 0.6/ 
&RAMP ID='inici', T=200,  F= 1 / 
&SURF ID='FUSTA', MATL_ID='WOOD', THICKNESS=0.2, COLOR='BROWN'/ 
&SURF ID='ENERGIA', MATL_ID='WOOD', THICKNESS=0.2, COLOR='BROWN', EXTERNAL_FLUX=110, RAMP_EF='inici'/ 
&VENT SURF_ID='ENERGIA', XB=4.4, 4.4, 4.6, 5.6, 0.2, 1.2, DEVC_ID='TIMER_ENERGIA'/ 
&VENT SURF_ID='ENERGIA', XB=5.4, 5.4, 4.6, 5.6, 0.2, 1.2, DEVC_ID='TIMER_ENERGIA'/ 
&VENT SURF_ID='ENERGIA', XB=4.4, 5.4, 4.6, 4.6, 0.2, 1.2, DEVC_ID='TIMER_ENERGIA'/ 
&VENT SURF_ID='ENERGIA', XB=4.4, 5.4, 5.6, 5.6, 0.2, 1.2, DEVC_ID='TIMER_ENERGIA'/ 
&VENT SURF_ID='ENERGIA', XB=4.4, 5.4, 4.6, 5.6, 1.2, 1.2, DEVC_ID='TIMER_ENERGIA'/ 
&DEVC ID='TIMER_ENERGIA', QUANTITY='TIME', XYZ=0.00,0.00,0.00, SETPOINT=200.00, INITIAL_STATE=.TRUE./ 
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Taula 16: Comparativa amb els resultats obtinguts en l’experiment canadenc. 

Geometria Pic HRR (kW) Pic HRR 
Temps (s) 

Palet real 1382 234 

Prova 25 1297,68 175,52 

 

 

Figura 30. Corbes HRR i MLR obtingudes a la Prova 25. 

Tot i així, examinant més a fons aquesta tècnica mitjançant una altra simulació a escala petita (Prova 

41, Taula A.1), es descobreix que tot i fer desaparèixer la superfície a la qual està aplicat 

l’EXTERNAL_FLUX aquesta energia se segueix aportant. En la Prova 41 es defineix l’obstacle 

combustible (‘FUSTA’ a les línies de codi de la Figura 29) com a material inert, de manera que només 

hi ha les superfícies que s’han creat sobre l’obstacle que són combustibles (‘ENERGIA’), les quals 

tenen associades el paràmetre THICKNESS perquè FDS obliga a definir-lo per implementar aquesta 

tècnica. 

Els resultats obtinguts en la Prova 41 (vegeu Figura A.9 a l’apartat 3 de l’Annex) són exactament els 

mateixos que els que s’han mostrat a la Figura 30, de manera que aquesta tècnica no és vàlida. El fet 

de definir una superfície sobre una altra ha provocat que FDS no consideri el material combustible 

(‘FUSTA’). Un altre aspecte a considerar d’aquests resultats, és que queda evident que FDS calcula la 

massa de combustible mitjançant el paràmetre THICKNESS, ja que s’ha comprovat que en aquest cas 

només s’està consumint una superfície amb una THICKNESS associada a la superfície ‘ENERGIA’. 
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A banda d’això, s’ha analitzat una variant d’aquesta tècnica. Consisteix en associar l’EXTERNAL_FLUX 

a la superfície que defineix el combustible (‘FUSTA’) que s’apaga mitjançant una rampa RAMP_EF 

passats 15 segons. Però al treure l’EXTERNAL_FLUX no segueix cremant, a la Figura A.4. es mostren 

les corbes d’HRR i MLR obtingudes per aquesta prova. 

7.3.2 PANELL RADIANT 

Atès que no s’ha obtingut l’objectiu desitjat treballant amb l’EXTERNAL_FLUX, s’ha procedit a aportar 

l’energia mitjançant panells radiants, tècnica que està més validada. 

Aquesta tècnica consisteix en definir una superfície amb una temperatura elevada que transfereixi 

energia per radiació a l’obstacle combustible. S’ha de dir que en els casos en els quals s’ha 

implementat aquest procediment s’han deixat 0,2 m (mida d’una cel·la) entre el panell radiant i 

l’obstacle combustible per tal d’evitar els efectes que s’han produït en l’apartat anterior al definir 

una superfície sobre l’obstacle. D’altra banda, per tal que aquest panell no transfereixi calor per 

convecció a l’aire i per tant no tingui tant d’efecte sobre la temperatura del recinte, s’ha fixat el 

paràmetre CONVECTIVE_HEAT_FLUX a zero.  

A la Figura 31 es mostra el codi corresponent a la Prova 44 (Taula A.1) en la qual s’ha implementat la 

tècnica explicada.  

 

Figura 31. Codi corresponent a la tècnica que treballa amb panells radiants. 

A continuació es mostren els resultats obtinguts per a la Prova 44 la qual es treballa amb un panell 

radiant amb una temperatura TMP_FRONT de 1780oC, aquesta temperatura té associada una rampa 

RAMP_T per tal de retardar el temps de pic però que no apaga el panell radiant. S’adjunta la gràfica 

de les corbes HRR i MLR (Figura 32) i la Taula 17 comparativa dels resultats obtinguts amb 

l’experiment canadenc. 

Taula 17: Comparativa amb els resultats obtinguts en l’experiment canadenc. 

Geometria Pic HRR (kW) Pic HRR 
Temps (s) 

Palet real 1382 234 

Prova 44 1507,99 202,51 

Panell radiant- 
&RAMP ID='inici', T=0 ,   F= 0.2/ 
&RAMP ID='inici', T=100,  F= 0.6/ 
&RAMP ID='inici', T=200,  F= 1/ 
 
&SURF ID='CREMA', CONVECTIVE_HEAT_FLUX=0, TMP_FRONT=1780, EMISSIVITY=1, RAMP_T='inici'/ 
&VENT XB= 4.4, 5.4, 4.6, 5.6, 0.2, 0.2, SURF_ID='CREMA'/ 
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Figura 32. Corbes HRR i MLR obtingudes a la Prova 44. 

Es pot observar que els resultats obtinguts s’aproximen a l’experiment canadenc [34], però en 

aquesta Prova no s’està implementant l’objectiu perseguit que consisteix en aturar l’aportació 

d’energia i que l’incendi continuï per tal que la MLR no depengui de l’energia que s’està aportant, 

sinó que de les condicions a les quals es troba l’escenari durant la simulació. Per tant, en una altra 

simulació a petita escala, la Prova 42, s’assigna una rampa a la temperatura de la superfície que 

apaga el panell radiant als 200 segons des de l’inici de l’incendi. Els resultats d’aquesta són que 

s’apaga l’incendi al apagar-se al panell radiant, vegeu la Figura A.10. 

Per acabar, esmentar que per tal de tenir constància de la potència tèrmica que està transferint 

entre el panell radiant i l’obstacle combustible s’han realitzat els següents càlculs. Abans però 

s’adjunta la Figura 33 que mostra la disposició del panell radiant i l’obstacle combustible. 

 

Figura 33. Disposició amb la qual s’està treballant en la tècnica del panell radiant. 

S’aproxima el problema en la transferència de radiació entre dos plans iguals (és a dir la superfície A2 

de l’obstacle combustible és considera igual que la del panell radiant A1, l’aproximació s’ha marcat de 

color blau en la Figura 33) i es considera que la potència que s’escapa pels extrems del panell és 

negligible. Aleshores els factors de visió queden de la següent manera: 

 -

 0,01

 0,02

 0,03

 0,04

 0,05

 0,06

 0,07

 0,08

 0,09

 0,10

 -

 200,00

 400,00

 600,00

 800,00

 1.000,00

 1.200,00

 1.400,00

 1.600,00

 -  500  1.000  1.500  2.000

M
LR

 [
kg

/s
]

H
R

R
 [

kW
]

Temps [s]

HRR MLR

2 

1 



Validació d'un catàleg d'escenaris d'incendi en naus industrials mitjançant l'eina de simulació FDS   
 

 

66 

>VV � >tt � 0;           >Vt = >tV = 1 

D’altra banda, tal i com es pot veure en la Figura 31, en la qual s’ha adjuntat el fitxer d’entrada 

corresponent amb aquesta tècnica, s’ha definit el panell radiant com un cos negre (ε1=1). En canvi 

per la fusta s’ha definit una emitància ε2=0,95 i se suposa que és una superfície gris de manera que 

l’emitància és constant [35]. 

Així doncs, la potència tèrmica que rebrà l’àrea 2 procedent del panell radiant (A1): 

�t = }t · < · (=V7 − =t7)1[V + 1[t − 1  (18) 

 

Essent < la constant d’Stefan-Boltzmann (5,67·10-8  W·m-2·K-4) i les temperatures en graus Kelvin. 

 

7.4 VARIACIÓ DE LA CÀRREGA DE FOC 

En aquest apartat s’han analitzat els paràmetres que es poden variar amb l’objectiu d’aconseguir 

diferents càrregues de foc, ja que durant el projecte es desitja simular casos amb diferents nivells de 

risc intrínsecs. FDS calcula la massa de combustible a partir de la següent relació: 

��f"0 = } · = · � (19) 

Essent: 

- }: la superfície de combustible. 

- =: el paràmetre THICKNESS associat a la superfície SURF. 

- �: la densitat del combustible.  

Així doncs, a continuació s’analitza quin paràmetre és millor variar per tal d’aconseguir l’objectiu 

desitjat. En aquests apartats s’ha fet ús d’un script de Matlab anomenat “calcul_massa.m” (codi del 

qual s’adjunta a la Figura A.25 de l’apartat 7.1 de l’Annex)  per integrar directament la corba MLR que 

retorna FDS i així obtenir la massa consumida. 
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7.4.1 VARIACIÓ DE LA SUPERFÍCIE DEL COMBUSTIBLE 

Per tal d’augmentar la càrrega de foc s’ha de tenir una superfície més elevada. A efectes d’il·lustrar 

aquest aspecte es comparen dues simulacions a petita escala, la Prova 36 i la Prova 38 (Taula A.1). 

Seguidament es mostra la Figura 34 on es comparen les corbes de MLR obtingudes en les dues 

proves i la Taula 18 amb els paràmetres d’entrada més significatius per aquest cas i la massa 

consumida obtinguda. 

 

Figura 34. Comparativa del MLR de la Prova 36 i la 38. 

Taula 18: Paràmetres d’entrada significatius i massa consumida obtinguda. 

Prova Geometria 
Superfície 

[m
2
] 

THICKNESS 
[m] 

Densitat 
[kg·m

-3
] 

Massa de 
combustible 
teòrica [kg] 

Massa 
consumida 

[kg] 

36 
3 parts              
1  x 1 x 0,2 m 
superposades 

7,4 0,2 71,96 106,5 65,80 

38 
2 parts  
1  x 1 x 0,2 m 
superposades 

4,6 0,2 115,76 106,5 69,62 

 

Per aquest cas es demostra que si es treballa amb la mateixa massa de combustible teòrica (variant 

la densitat), la quantitat de massa consumida gairebé no es veu afectada per la variació de la 

superfície de combustible. On sí que s’observen canvis, discussió dels quals s’ha tractat a l’apartat 

7.2, és en la forma de la corba obtinguda. 
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7.4.2 VARIACIÓ DEL PARÀMETRE THICKNESS 

Seguint amb els resultats obtinguts en les Proves 36 i 38 presentats anteriorment, s’observa que la 

massa consumida és inferior a la massa teòrica calculada. La primera raó per la qual s’obté una 

massa més petita és perquè en la definició de la reacció en fase sòlida de la fusta s’ha indicat que un 

18% es transforma en carbó i per la MLR només es comptabilitzen els gasos vaporitzats. Així doncs, la 

massa consumida teòricament hauria de ser de 87,33 kg,  encara superior a la que s’ha obtingut en 

ambdós casos.  

L’explicació d’aquest fet és que se li està assignat una THICKNESS a cada cara, però la cara superior i 

la inferior comparteixen les mateixes cel·les. Això provoca que FDS considera que les cel·les s’han 

consumit totalment quan s’acaba de consumir un cantó encara que l’altre encara no s’hagi consumit 

totalment.   

Aquest explicació encara queda més clara observant els resultats obtinguts a la Prova 9 (Figura A.5) 

en la qual es modelitza l’obstacle palet com un cub de 50 kg. En aquest cas doncs, el paràmetre 

THICKNESS no queda associat al mateix grup de cel·les. Treballant així s’obté una massa consumida 

de 41 kg, exactament la que correspon de restar el 18% de formació de carbó.  

D’altra banda, a la Figura 35 es mostra la comparativa entre la Prova 25 i la Prova 28 (Taula A.1) a 

partir de les quals es pot apreciar perfectament l’efecte de canviar el paràmetre THICKNESS. Per 

ambdues simulacions a petita escala es treballa amb un cub d’1m3 amb una densitat de 50 kg·m-3 per 

a la modalització del combustible, però a la Prova 25 se li assigna una THICKNESS de 0,2 m i a la Prova 

28 de 0,5 m. A continuació es mostra la Taula 19 amb els paràmetres d’entrada més significatius per 

aquest cas i el temps emprat per a cada simulació. 

 

Figura 35. Comparativa MLR i HRR de la Prova 25 i la 28. 
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Taula 19: Paràmetres característics de les proves i temps emprat de simulació. 

Prova Geometria THICKNESS [m] 
Densitat 
[kg·m

-3
] 

Temps emprat 
[minuts] 

25 Cub 1m
3
 0,2 50 153 

28 Cub 1m
3
 0,5 50 343,4 

 

Treballant així s’aconsegueix incrementar la càrrega de foc sense canviar la forma de la corba MLR, 

però com a principal inconvenient s’ha augmentat el temps de simulació a més del doble.  

7.4.3 VARIACIÓ DE LA DENSITAT 

S’il·lustra aquest canvi mitjançant les Proves 47 i 48 (Taula A.1). Seguidament es mostra la Figura 36, 

a més de la Taula 20 amb els paràmetres més significatius per la tècnica que s’està analitzant i el 

temps emprat per a la simulació. 

 

Figura 36. Comparativa de la MLR de la Prova 47 i la Prova 48. 

Taula 20: Paràmetres característics de les proves i temps emprat de simulació. 

 

 

Tal com passava en l’apartat anterior, no es noten canvis significatius en les corbes, a banda de què 

lògicament el cas que treballa amb una densitat més elevada tardarà més a consumir-se. El gran 

avantatge vers la tècnica anterior és que el temps emprat per a la simulació només augmenta en un 

19% mentre que abans l’augment era d’un 124%. Cal comentar que la diferència en les escales del 
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temps emprat és degut a què les simulacions que s’estan observant en aquest apartat han corregut 

8000 segons, mentre les anteriors només n’havien corregut 1500. 

 

7.5 CONCLUSIONS PARCIALS 

De tots els anàlisis que s’han fet en aquest apartat se’n poden extreure diferents conclusions.  

En primer lloc, pel que fa a la geometria del combustible s’ha obtingut que la millor modelització es 

la forma reixada. Treballant amb dues parts apilades també s’han aconseguit bons resultats, però el 

fet que tardés aproximadament 1000 segons més a consumir-se ha fet decantar la balança cap a 

l’altre cantó, ja que això produeix un augment en el temps de simulació inviable en el cas d’una 

simulació a gran escala.   

D’altra banda, en l’apartat relacionat amb l’aportació d’energia, s’ha comprovat que amb les dues 

tècniques s’aporta prou energia com per iniciar l’incendi ja que s’han obtingut resultats semblants 

amb les dues. Tot i que treballant amb l’EXTERNAL_FLUX s’aplica l’energia directament sobre el 

combustible, s’ha explicat que quan s’utilitza el panell radiant, es pot anul·lar la convecció amb l’aire, 

de manera que l’efecte d’utilitzar una tècnica o l’altre sobre les temperatures no és massa diferent. 

De fet, s’han realitzat dues proves a petita escala, Prova 24 i Prova 59 (Taula A.1), en les quals 

s’augmenta la temperatura d’auto ignició a 10000oC per tal que l’efecte sobre les temperatures de la 

capa de fums només sigui a causa de l’EXTERNAL_FLUX pel primer cas i del panell radiant per a la 

Prova 59. En els dos casos s’ha obtingut un augment de 100oC aproximadament (es pot observar la 

visualització de les temperatures mitjançant Smokeview, a la Figura A.6 per a la Prova 24 i a la Figura 

A.13 per a la Prova 59). No s’ha aconseguit, però, amb cap de les dues tècniques aturar l’aportació 

d’energia i que l’incendi continuï, de manera que es dedueix que aquest problema és a causa d’altres 

factors. Més endavant, a l’apartat 8.5, s’explica els canvis efectuats per tal d’aconseguir que l’incendi 

continuï. 

A l’hora de variar la càrrega de foc s’ha demostrat que variar la densitat és la millor opció ja que a 

banda d’aconseguir l’objectiu desitjat és la que provoca menys augment en el temps de simulació. 

Per acabar, esmentar que si es treballa amb una geometria del combustible que té com a gruix la 

mida de la cel·la, s’està definint el paràmetre THICKNESS dues vegades a la mateixa cel·la. Això 

provoca que la massa consumida obtinguda no sigui exactament la que s’ha calculat teòricament, fet 

que s’ha de tenir present a l’hora de calcular la càrrega de foc desitjada. 
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 ESCENARIS AMB MODEL DE COMBUSTIÓ SÒLIDA 8

8.1 CREIXEMENT 

Quan es treballa sense la corba predefinida és convenient analitzar com es tracta el creixement de 

l’incendi. 

8.1.1 CREIXEMENT LLIURE 

S’ha realitzat una simulació a petita escala, Prova 26, que consta de 12 palets modelitzats com un cub 

d’1m3 separats per 1 m. S’aporta energia durant tota la simulació als quatre palets centrals 

mitjançant EXTERNAL_FLUX. Amb aquesta prova es pretén comprovar si només aportant energia a 

un nombre determinat de palets hi haurà prou energia com per propagar l’incendi.  

La Figura 37 mostra la taxa amb la qual s’està consumint el combustible per unitat d’àrea i es pot 

observar que és diferent a zero als cubs que envolten als quatre centrals. 

 

Figura 37. Visualització amb el programa Smokeview de la taxa de pèrdua de massa. 

Però en aquest mateix instant de temps la concentració en massa dels gasos de piròlisi és molt baixa 

(vegeu la Figura A.7), molt pròxima a zero, de manera que la calor alliberada és prou gran com per 

cremar tots els gasos de piròlisi que es van produint.   

En el moment en el qual els cubs centrals es consumeixen totalment i deixen de cremar es perd la 

major part de l’energia de la flama que es tenia en la situació anterior. Atès que la taxa de pèrdua de 
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massa dels cubs laterals és tan petita, el foc continua però l’energia de la flama no és prou gran com 

per produir piròlisi a totes les cares del cub, de manera que s’acaba assolint una situació de crema 

residual tal i com es pot observar a la Figura 38. 

 

Figura 38. Corba MLR corresponent a la Prova 26. 

A banda d’aquesta gràfica, a la Figura A.8 es mostra una imatge que mostra la situació final 

visualitzada a partir del programa Smokeview. 

Amb aquesta prova s’ha demostrat que és necessari aportar energia a tots els obstacles combustible, 

ja que si no quan es consumeixen els palets als quals se’ls ha aportat energia l’incendi s’apaga i per 

tant no es propaga. 

8.1.2 CREIXEMENT ESPECIFICAT 

Per tal de definir el creixement de l’incendi s’ha realitzat un script de Matlab anomenat 

“creixement.m” (vegeu Figura A.26 de l’apartat 7.2 de l’Annex). 

Aquesta tècnica requereix d’una simulació prèvia a petita escala d’un dels palets amb els quals es 

treballa en la simulació de l’escenari base que es pretén llançar. Per això a la columna “Explicació” de 

la Taula A.2 s’indica el nom de la Prova amb la qual s’ha simulat un dels palets.  

El que fa el programa de Matlab és anar sumant la corba obtinguda en la Prova corresponent segons 

el nombre de palets que està format cada grup i el temps d’activació. El funcionament de la tècnica 

realitzada consisteix en dividir els palets per un nombre determinat de grups (n_grups) conformats 

per un nombre determinat de palets que pot ser igual o diferent (n_palets) i de cada grup s’indica el 

temps a partir del qual es comença a aportar energia (t_activació).  
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Això permet obtenir un gràfic que mostra la corba HRR que s’obtindrà en la simulació si el 

comportament dels palets és semblant que a la simulació amb escala petita. És la corba vermella que 

apareix a la Figura 39. 

 

Figura 39. Gràfic que retorna el programa de Matlab “creixement.m” per a les simulacions F. 

Una vegada obtinguda aquesta corba HRR, el que es pretén saber és si el creixement obtingut amb 

les dades que s’han introduït corresponen a una velocitat de creixement realista. Per tant s’ha 

procedit en entrar la corba teòrica amb una α=0,011 kW·s-2, que correspon a una velocitat de 

creixement mitjana [36]. L’equació que segueix la corba teòrica és la següent. 

w� � g � Zt (20) 

 

Essent: 

- w� : HRR teòrica [kW] 

- g: coeficient de creixement del foc [kW·s-2] 

- Z: temps [s] 

La corba teòrica consisteix en la corba blava que es pot apreciar a la Figura 39. Llavors en cas que la 

corba obtinguda no s’aproximi a la teòrica l’usuari ha de variar els valors d’entrada per aconseguir-

ho. Per tal d’acabar d’aclarir el funcionament d’aquesta tècnica es mostra un exemple detallat del 
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procés seguit a l’apartat 6 de l’Annex, en el qual es mostra el càlcul de l’evolució de l’incendi 

corresponent a les simulacions F. 

8.2 SIMULACIONS E: PROBLEMA D’ESTANQUEÏTAT i AIT 

Aquestes simulacions han estat interessants per tal de detectar dos aspectes importants. Un 

relacionat amb la temperatura d’auto ignició i l’altre amb la pressió dins l’establiment. 

8.2.1 TEMPERATURA D’AUTO INGICIÓ 

Es treballa amb una temperatura d’auto ignició de 300oC i s’han obtingut les corbes HRR i MLR que es 

mostren a la Figura 40 per el cas que no disposa de ventilació. 

En primer lloc cal comentar que es mostren tants pocs segons de simulació perquè es va produir una 

inestabilitat numèrica, segurament provocada per l’efecte de les pressions que s’explicarà 

posteriorment, que va provocar la fi de la simulació.  

 

 

Figura 40. Corbes HRR i MLR de la simulació F.1. 

S’observa que es van formant gasos de piròlisi que es queden dins l’establiment però no entren en 

combustió degut a que no s’ha assolit la temperatura d’auto ignició, a la Figura 41 es mostra la 

temperatura de la capa de fums en un punt que està situat a 3 metres d’altura. 
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Figura 41. Temperatura a 3 m d’altura sobre el primer grup de palets als quals es proporciona energia. 

Es pot observar que en tot moment la temperatura està per sota la temperatura d’auto ignició. 

D’altra banda, la temperatura de la capa de fums al voltant de la finestra està lluny encara dels 300oC 

a partir dels quals s’ha considerat que s’obre la finestra, tot just s’han assolit els 140oC. La gràfica 

corresponent a aquesta temperatura està adjuntada a la Figura A.18 de l’apartat 5 de l’Annex. Quan 

s’assoleixi la temperatura d’auto ignició hi haurà una gran quantitat de gasos de piròlisi concentrats 

dins l’escenari i s’obtindran situacions que no s’aproximen a la realitat. 

De manera que a partir d’aquí es decideix disminuir la temperatura d’auto ignició o simplement no 

posar-la (FDS la considera de 0oC per defecte) per evitar que s’assoleixin situacions com la que 

s’acaba de presentar. Treballant amb la temperatura d’auto ignició per defecte s’està simulant que si 

es formen gasos de piròlisi hi haurà una flama present sempre que la concentració d’oxigen ho 

permeti. Com bé s’ha dit en l’explicació del funcionament del programa, quan la concentració dels 

gasos està dins el rang d’inflamabilitat, aquests entren en combustió sense tenir en compte si s’ha 

provocat una ignició. Amb la temperatura d’auto ignició definida s’afegeix una condició, ja que a 

banda d’estar dins els límits d’inflamabilitat, la temperatura dels gasos ha de ser superior a la 

temperatura d’auto ignició. Aquesta temperatura d’auto ignició en la realitat s’aconsegueix a causa 

de l’augment de les temperatures provocat per la calor alliberada per la flama, però el fet que el 

programa no solucioni la ignició no permet definir una flama d’un encenedor que aporti energia i 

vagi escalfant els gasos del voltant. Això provoca que no es puguin obtenir resultats adequats 

treballant amb una temperatura d’auto ignició definida.  
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8.2.2 PRESSIONS ELEVADES 

Continuant amb la simulació que s’estava comentant en l’apartat anterior, el fet que es produeixi un 

pic d’HRR sobtat sense que s’hagi aconseguit arribar a la temperatura d’auto ignició, fa sospitar que 

en aquestes simulacions hi ha algun problema afegit que ha provocat aquesta inestabilitat. 

La problemàtica afegida en aquestes simulacions és que durant els primers segons, quan encara no 

s’ha obert cap obertura, s’està simulant un escenari completament estanc. El fet d’estar generant 

gasos de piròlisi dins un establiment estanc provoca un augment de pressions, es pot observar 

aquesta variable en la Figura 42 extreta mitjançant el programa Smokeview. 

 

Figura 42. Pressions obtingudes als 200 segons a la simulació E.1. Unitats [Pa] 

S’està obtenint unes pressions de 300 Pa, fet que ha provocat la inestabilitat i l’augment del temps 

de simulació, ja que FDS ha de fer moltes més iteracions en cada pas de temps per resoldre la 

distribució de les pressions. 

A partir d’aquestes simulacions s’ha decidit implementar les ranures que s’han explicat a l’apartat 

5.2. 

8.3 SIMULACIONS F: CÀRREGA DE FOC CORRESPONENT AL RISC BAIX 1 

En aquestes simulacions es treballa amb el combustible modelitzat en forma de cubs d’1m3 de 50 kg i 

amb una temperatura d’auto ignició de 50oC. L’energia s’aporta mitjançant el paràmetre 

EXTERNAL_FLUX, que s’activa mitjançant una rampa RAMP_EF que prendrà uns valors o altres en 
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funció de l’evolució que s’hagi calculat amb l’ajuda del programa de Matlab “Creixement.m” (en 

l’apartat 6 de l’Annex es mostra el funcionament del programa treballant amb aquesta simulació).  

Es treballa amb un total de 96 palets, la distribució dels quals s’aprecia a la Figura 43 que correspon a 

l’establiment sencer, per tant s’ha de tenir present que se n’ha simulat la meitat perquè s’aplica 

simetria. En la Figura 43 es representa de diferents colors amb quins grups s’han dividit els palets i a 

la Figura 39, que s’ha presentat a l’apartat 8.1.2, es mostra la corba obtinguda amb el programa de 

Matlab “Creixement.m”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43. Distribució del combustible en les simulacions F. 

La càrrega de foc que correspon al combustible esmentat disposat de la manera que s’observa a la 

Figura 43 correspon a una densitat de càrrega de foc de 80,48 MJ·m-2, corresponent al risc baix 1. 

A la Figura 44 es mostra la comparativa de les corbes MLR obtingudes per el cas que disposa de 

ventilació i el que no. 

Observant les corbes obtingudes es pot afirmar que per una càrrega de foc tant petita, el fet que 

l’establiment disposi o no de ventilació no afecta en el comportament de l’incendi. 
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Figura 44. Comparativa de la MLR pel cas que disposa de ventilació i el que no. 

D’altra banda, també s’ha de tenir en compte que, tal i com s’ha explicat a l’apartat 7.3.1, en la 

definició de les simulacions F no s’ha pogut parar l’aportació d’energia ja que si no també s’hagués 

aturat l’incendi. El fet d’estar aplicant contínuament l’EXTERNAL_FLUX provoca que el comportament 

de l’incendi quedi més definit pels paràmetres d’entrada i per tant que no es notin diferències entre 

el cas que disposa de ventilació i el que no. 

 

8.4 SIMULACIONS G: THICKNESS ELEVADA 

En aquest cas es pretén simular un cas amb els palets modelitzats amb la geometria reixada amb una 

càrrega de foc calculada de la següent forma.  

Sabent que a la Prova 45 (Taula A.1), la simulació a petita escala en la qual s’ha simulat un dels palets 

amb els quals es treballa a la simulació G, s’ha obtingut una massa consumida de 65,98 kg la densitat 

de càrrega de foc serà la següent: 

�] � �Q^e�b] � ��f_]�"#`^ � ∆��,���}]��bf = 476 · 65,98 · 16300972,16 · 1000 = 526,58 �� · �pt 

Com s’ha demostrat en aquests càlculs, es disposa d’una càrrega de foc corresponent al Risc Baix 2. 

D’altra banda, es treballa amb una temperatura d’auto ignició de 50oC i l’aportació d’energia es duu a 

terme mitjançant panells radiants. Els temps d’activació d’aquests s’han calculat a partir del 

programa de Matlab “Creixement.m”.  
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El problema que ha sorgit en aquestes simulacions ha estat que el fet de treballar amb un paràmetre 

THICKNESS de 0,5 m per a la modelització del combustible ha provocat que només hagin corregut 

698,78 segons en gairebé 7 dies per el cas que no disposa de ventilació. A partir d’aquí es va 

examinar amb proves a escala petita com augmentar la càrrega de foc sense augmentar tant el 

temps i es van aconseguir les deduccions que s’han recollit a l’apartat 7.4. 

8.5 SIMULACIONS H: SENSE FORMACIÓ DE CARBÓ 

Per aquestes simulacions s’ha optat per canviar lleugerament els paràmetres de combustió en fase 

sòlida que s’han definit per a la fusta. Així doncs, s’ha decidit eliminar la formació de carbó i com a 

conseqüència reduir la calor de reacció a 430 kJ·kg-1 [37]. A més a més, no s’ha indicat la temperatura 

d’auto ignició (de manera que FDS la considera per defecte de 0oC). 

Amb el canvi d’aquests paràmetres i aportant energia mitjançant un panell radiant només als primers 

300 segons s’ha llençat una simulació a petita escala, la Prova 52 (Taula A.1). Les corbes HRR i MLR 

obtingudes es mostren a la Figura 45. 

 

Figura 45. Corbes HRR i MLR obtingudes a la Prova 52. 

Per tant, a partir d’aquesta Prova, es demostra que el fet que s’ha obtingut als casos anteriors, als 

quals s’apaga l’incendi quan es deixa d’aportar energia, era a causa de la formació de carbó. El que 

està passant és que el carbó s’està formant sobre del combustible i actua d’aïllant, efecte que es 

produeix a la realitat.  

Per tal d’evidenciar que si es formés carbó l’incendi s’apaga als 300 segons, s’ha llençat una prova a 

petita escala idèntica a la 52 però a la qual sí que es genera carbó, la Prova 58. Efectivament als 300 
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segons, quan s’apaga el panell radiant, s’apaga l’incendi (vegeu la Figura A.12 de l’apartat 3 de 

l’Annex, on es mostra les corbes d’HRR i MLR per a la Prova 58). 

Tot i que FDS està simulant la formació del carbó com passa a la realitat es decideix treballar sense 

considerar aquest aspecte. Ja que d’aquesta manera és més fàcil tenir controlada la càrrega de foc 

amb la qual s’està treballant i és possible retirar l’aportació d’energia sense que s’apagui l’incendi. 

Per tant s’ha creat un cas amb l’escenari base treballant amb el palet que s’ha modelitzat a la Prova 

52. Atès que la massa consumida que s’ha obtingut a la Prova 52 és de 115,63 kg, la càrrega de foc 

amb la qual s’està treballant és de 820,94 MJ·m
-2

, és a dir gairebé al límit de Risc Baix 2. 

S’està treballant amb 476 palets modelitzats mitjançant la tècnica reixats. La disposició de la meitat 

de l’establiment es pot observar a la Figura 46 generada mitjançant el programa Smokeview. 

 

Figura 46. Disposició del combustible per a la simulació H. 

Per tal de conèixer els temps d’activació dels panells radiants s’ha utilitzat el programa 

“Creixement.m”, la corba obtinguda superposant la corba de la Prova 52 segons els temps d’activació 

que s’han indicat es mostra a la Figura 47. 
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Figura 47. Corba retornada pel programa de Matlab “Creixement”. 

Com es pot observar aquesta corba no s’aproxima tant a la teòrica com en els altres casos, això és 

degut a què s’ha desitjat accelerar l’evolució de l’incendi. 

A continuació es mostren les comparatives de les corbes HRR i MLR pel cas que disposa de ventilació 

i el que no (Figura 48 i Figura 49). 

 

Figura 48. Comparativa de les corbes MLR pel cas que disposa de ventilació i el que no. 
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Figura 49. Comparativa de les corbes HRR pel cas que disposa de ventilació i el que no. 

Per aquestes simulacions s’ha obtingut el principal objectiu que s’ha estat perseguint durant el 

projecte, que les corbes estiguin totalment controlades per les condicions a les quals es troba 

l’escenari.  Pel cas que disposa de ventilació s’ha obtingut una MLR i una HRR més elevada, que és el 

que s’esperava obtenir.  

Observant més profundament les corbes obtingudes, s’observa que per el cas que disposa de 

ventilació es produeix un pic d’HRR i MLR als 120 segons, que correspon a l’instant de temps al qual 

s’obren les finestres i a partir d’aquí s’estabilitza. Observant els resultats de forma visual mitjançant 

Smokeview es pot veure clarament l’equilibri assolit, entra aire per la porta i surt per la finestra i els 

exutoris (ja que estan més amunt i les temperatures són més elevades). A l’apartat 5 de l’Annex 

s’adjunta la Figura A.19, la Figura A.20 i la Figura A.21 on es representen uns talls de velocitats en els 

quals s’observa l’equilibri del qual s’ha parlat. 

A continuació, a la Figura 50 es mostra mitjançant el programa Smokeview un tall de temperatures 

per y=10 m per el cas que no disposa de ventilació. S’estan obtenint temperatures pròximes als 

600oC, temperatures raonables per a la tipologia d’incendi que s’està simulant. 
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Figura 50. Tall de temperatures per y=10 m per al cas que no disposa de ventilació. Unitats [
o
C] 

L’únic punt desfavorable d’aquestes simulacions és que no s’han pogut acabar de córrer tots els 

segons i no es pot observar com es consumeix el combustible. La raó del perquè no s’han acabat de 

simular són que pel cas que no disposa de ventilació es va aturar l’ordinador al qual estava corrent la 

simulació. I pel cas que disposa de ventilació segons la UNE 23585, al moment al que s’està redactant 

la memòria porta més de 8 dies corrent i tot just s’han simulat 2231 segons.  

 

8.6 CONCLUSIONS PARCIALS 

En primer lloc s’ha observat que aportar energia només en una part de palets no és suficient com per 

què el foc es propagui en tot l’establiment, de manera que s’ha procedit a aportar energia a tots els 

palets. Per implementar aquesta tècnica s’ha realitzat un programa de Matlab per tal de calcular els 

temps d’activació i de treballar amb una propagació de l’incendi que s’aproximi més a la realitat. 

També s’ha de tenir en compte que encara que les obertures estiguin tancades durant els primers 

segons, no es pot treballar amb un escenari completament estanc. 

D’altra banda, s’ha observat que per la manera que funciona el programa no és convenient 

augmentar molt la temperatura d’auto ignició. 

A més a més, s’ha comprovat que per càrregues de foc molt petites no es noten diferències entre les 

corbes obtingudes. I que s’ha de vigilar en augmentar la càrrega de foc a partir del paràmetre 

THICKNESS, ja que aquest provoca un augment considerable en el temps emprat per córrer les 

simulacions. 
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Les principals conclusions que s’extreuen d’aquest apartat són que per tal d’aconseguir l’efecte 

desitjat s’ha de treballar amb una reacció de combustió en fase sòlida com la que s’ha definit en la 

Prova 52, en la qual no es considera la formació de carbó i es disminueix la calor de reacció. A més a 

més es pren la temperatura d’auto ignició per defecte, de 0oC. Amb aquestes simulacions s’ha 

aconseguit finalment que la MLR variï juntament amb la HRR en funció de les condicions de ventilació 

a les quals es troba l’establiment. D’aquesta manera s’obtenen potències màximes i durades de 

l’incendi diferents per el cas que disposa de ventilació i el que no, objectiu que s’ha perseguit durant 

el projecte. 

Tot i haver trobat una modelització que permet obtenir els objectius que s’havien marcat per a la 

realització del projecte, s’ha de dir que no s’ha pogut observar la diferència en la durada dels dos 

casos a causa de l’elevat temps que s’empra per córrer la simulació. Per tant s’ha de dir que si es 

pretén seguir treballant amb aquest projecte és convenient disposar de més capacitat computacional 

per reduir el temps emprat de les simulacions, actualment inviable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

85 ESTUDI DE SOSTENIBILITAT DEL PROJECTE 

 ESTUDI DE SOSTENIBILITAT DEL PROJECTE 9

En base a les directius exposades a la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’Avaluació Ambiental [38], es 

realitza l’estudi de sostenibilitat d’aquest projecte.  

9.1 DESCRIPCIÓ GENERAL DEL PROJECTE 

Aquest projecte consisteix, com bé reflexa el títol, en la validació d’escenaris mitjançant el programa 

de simulació FDS. De manera que bàsicament es considera l’estudi de sostenibilitat en la realització 

d’aquesta tasca. 

9.2 ESTUDI D’ALTERNATIVES 

Es tracta d’un projecte teòric i per tant es considera que no hi ha alternatives a la seva realització.  

9.3 DESCRIPCIÓ DEL MEDI 

Aquest projecte s’ha realitzat enterament a les instal·lacions del CERTEC, ubicat al departament 

d’Enginyeria Química de l’ETSEIB i ha tingut una durada de quatre mesos. Durant aquest període de 

temps s’ha estat treballant diàriament a l’ordinador CERTEC 42 i en alguns casos s’han llençat 

simulacions a altres ordinadors. De manera que això ha creat un impacte social ja que el personal del 

CERTEC no ha pogut comptar amb aquest ordinador per córrer simulacions durant aquests mesos.  

9.4 IDENTIFICACIÓ I VALORACIÓ DELS IMPACTES 

En aquest apartat, s’estudien els diferents impactes potencials que es poden produir sobre el medi 

ambient durant la realització del projecte. La causa d’aquests impactes pot ser l’existència del 

projecte, la utilització de recursos naturals o l’emissió de contaminants. 

D’altra banda, a l’hora de realitzar l’estudi de sostenibilitat d’un projecte, aquest es divideix en unes 

fases principals que cal considerar: la construcció, realització i desmantellament de l’activitat. Atès 

que aquest projecte és un estudi teòric només té sentit analitzar l’etapa de realització de l’activitat. 

Els recursos que han estat necessaris per desenvolupar aquesta activitat són el consum d’electricitat i 

el consum de materials propis d’oficina. 
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9.4.1 CRITERIS D’AVALUACIÓ 

A continuació es presenten un seguit de definicions tècniques per a la valoració de l’impacte 

ambiental. Aquests termes es refereixen als diferents tipus d’efectes derivats de l’impacte d’un 

projecte i es realitzen diferents classificacions en funció del criteri. Així doncs:   

En funció del tipus d’efecte: 

- Efecte positiu: Aquell que és admès com a tal, tant per la comunitat científica com per la 

població en general, en el context d’una anàlisi completa dels costos i beneficis genèrics i de 

les eventualitats externes de l’actuació contemplada. 

- Efecte negatiu: Aquell que es tradueix en la pèrdua de valor natural, estètic-cultural 

paisatgístic, de productivitat ecològica; o en un augment dels perjudicis derivats de la 

contaminació de l’erosió i altres riscos ambientals en discordança amb l’estructura ecològica-

geogràfica, el caràcter i la personalitat d’una localitat determinada. 

En funció de la incidència de l’efecte: 

- Efecte directe: Aquell que té una incidència immediata en algun aspecte mediambiental. 

- Efecte indirecte o secundari: Aquell que suposa una incidència immediata respecte a la 

interdependència o, en general, respecte a la relació d’un sector ambiental amb un altre. 

Seguidament, s’indiquen les diferents definicions sobre la magnitud de la valoració d’un impacte 

ambiental potencial, la qual fa referència al seu caràcter de compatibilitat ambiental: 

- IA Compatible: Aquell en el qual la recuperació és immediata en finalitzar l’activitat i no 

requereix de mesures protectores. 

- IA Moderat: Aquell en el qual la recuperació no precisa de mesures protectores o correctores 

intensives, però que per recuperar les condicions inicials requereix un cert temps. 

- IA Sever: Aquell en el qual la recuperació de les condicions del medi exigeix l’adequació de 

mesures protectores o correctores, a més d’un període dilatat de temps. 

- IA Crític: Aquell que presenta una magnitud superior al límit acceptable, produint-se una 

pèrdua permanent de la qualitat de les condicions ambientals, sense possibilitat de 

recuperació, ni tan sols amb l’adopció de mesures protectores o correctores. A part d’avaluar 

els impactes concrets de les diferents relacions causa-efecte, han d’ésser valorats respecte 

l’impacte global del projecte. La magnitud global del projecte serà positiva si la valoració 

global és compatible, moderada o severa, mentre que serà negativa si la valoració global és 

crítica.  
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9.4.2 IMPACTES AMBIENTALS POTENCIALS 

Tal i com ja s’ha esmentat, la causa dels impactes ambientals pot ser l’existència del projecte, la 

utilització de recursos naturals o l’emissió de contaminants. 

Per tant s’ha analitzat l’impacte provocat pel projecte per a les diferents causes. 

Impacte per l’existència del projecte 

Es produeix un efecte positiu en la realització del projecte. El fet de treballar amb una eina de 

simulació evita que no s’hagin de fer experiments i per tant també evita l’emissió de gasos 

contaminants derivats de la combustió. 

D’altra banda, l’estudi dels Bombers de la Generalitat en el qual s’emmarca aquest projecte aportarà 

un benefici social ja que s’evitarà que els propietaris de naus industrials tipus A en horitzontal hagin 

de prendre mesures innecessàries o hagin de fer estudis exhaustius per tal de poder justificar les 

mesures preses. 

Impacte per l’ús de recursos 

Es produeix un impacte directe per l’ús de recursos. Els recursos utilitzats són bàsicament material 

d’oficina, a banda d’aspectes relacionats amb l’ús d’equips informàtics i de l’enllumenat. 

La gestió de residus es realitza segons s’exposa a la Taula 21, en la qual també s’identifica cada residu 

generat segons la normativa exigida per l’Agència Catalana de Residus [39]. 

 

Taula 21: Classificació dels residus generats. 

Codi Residu generat Procés en què es genera Via de gestió 

200101 Paper 
En impressions i prenent 

anotacions a mà 
Contenidor blau de recollida 

selectiva 

080309 Tinta d’impressió En impressions 
Contenidor de tòners i cartutxos 
d’impressora que hi ha en cada 

edifici de l’escola. 

200199 Material d’oficina Durant l’elaboració del projecte 
Contenidor groc de recollida 

selectiva 

160602 
Piles i altres 
acumuladors 

Durant l’elaboració del projecte 

Punts de recollida selectiva o 
dipositar-los als contenidors que 

els productors posen en 
diferents punts de fàcil accés. 

200136 RAEE Durant l’elaboració del projecte 
Sistema de recollida selectiva 

que implanti el fabricant 
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Impacte per emissions 

Es considera l’existència d’un impacte de tipus indirecte derivat del consum d’energia elèctrica que 

suposa una emissió de gasos de CO2 a l’atmosfera per part de les centrals tèrmiques.  

Així doncs, a partir del temps emprat per a les simulacions a petita a escala i les de l’escenari base 

(Taula A.1 i Taula A.2 respectivament) s’ha calculat el temps total que han estat corrent simulacions 

per a la realització d’aquest projecte. S’ha obtingut un temps corresponent a 1920 hores 

aproximadament, és a dir 80 dies. 

Els ordinadors que s’han utilitzat per córrer les simulacions tenen un processador Intel Core i7-3770 

[18], el consum a plena càrrega dels quals és de 140 W [40]. 

Amb el temps total que les simulacions han corregut i el consum a plena càrrega en el tipus 

d’ordinador utilitzat, s’ha determinat que l’energia consumida al llarg del projecte és de 268,2 kWh. 

Finalment, es pren el valor d’emissió de CO2 per kWh produït, publicat per la Secretaria d’Estat en 

energia, el qual és de 0,33 kg de CO /kWh produït [41]. Si, a caire d’aproximació, es considera que la 

unitat d’energia produïda és equivalent a la unitat d’energia consumida i, per tant, no hi ha pèrdues 

en el transport, la massa de CO2 alliberada per la realització d’aquest projecte és de 88,70 kg de CO2. 

9.4.3 VALORACIÓ DELS IMPACTES 

Tots els impactes derivats d’aquest estudi es poden valorar com a impactes compatibles i, per tant, 

l’impacte global associat al projecte també. 

9.5 MESURES PREVISTES 

Per tal de minimitzar l’impacte ambiental s’ha de dur a terme una correcta gestió dels residus 

generats. D’altra banda, el fet de córrer les simulacions en paral·lel, tal i com s’ha explicat en 

l’apartat 5.3 del projecte, com que redueix el temps emprat per a la simulació també té un efecte 

positiu sobre la quantitat de CO2 alliberat en la realització d’aquest projecte. 
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Seguidament es mostra un càlcul de les despeses ocasionades per la realització del projecte, les quals 

es divideixen en dues categories, els costos dels recursos materials consumits i el cost dels recursos 

humans. 

10.1 RECURSOS MATERIALS 

Els recursos materials consumits per a la realització del treball han estat material d’oficina, 

programes informàtics i electricitat. 

Tal i com s’ha dit el projecte s’ha realitzat en la seva totalitat en les instal·lacions del CERTEC, de 

manera que s’ha disposat del material informàtic del qual disposa aquesta organització. Per tant es 

calcula el cost dels equips informàtics com l’amortització dels equips dels quals disposa el CERTEC. 

Així doncs, es pren el preu d’un dels ordinadors amb el cost del sistema operatiu i les llicències del 

paquet ofimàtic inclosos com a 1700 €  [42]. D’altra banda, està establert per llei que el màxim 

percentatge anual que es pot aplicar com a costos d’amortització d’un ordinador és del 26% [43]. Per 

tant l’amortització de l’equip informàtic utilitzat en aquest treball s’ha taxat en uns 200 €. 

Pel que fa a la resta de programari utilitzat, FDS i Smokeview són programari lliure de manera que el 

cost és nul. En canvi el Matlab i el Pyrosim són programes de pagament però s’ha disposat de les 

llicències gratuïtes de les quals disposa el CERTEC. 

El cost de l’electricitat s’ha calculat a partir dels kWh calculats a l’apartat anterior. Així doncs 

suposant un preu del kWh de 0,111 € [44], el preu de l’electricitat per a la realització del projecte ha 

estat de 30€. 

Per acabar, s’ha adquirit un disc dur portàtil per a l’emmagatzematge de les simulacions que s’han 

realitzat durant el projecte.  

A continuació es mostra la Taula 22 amb el resum dels costos vinculats a la realització del projecte. 

Taula 22: Costos associats als recursos materials emprats. 

Concepte Cost [€] 

Amortització de l’equip informàtic 200 

Material d’oficina 40 

Electricitat 30 

Disc dur portàtil 58 

TOTAL 328 
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10.2 RECURSOS HUMANS 

En aquest apartat es contemplen les hores de dedicació de la persona encarregada del projecte i de 

les altres dues persones que hi han tingut una participació activa realitzant tasques de direcció. 

Es considera un cost 20€/hora per l’enginyer júnior que ha realitzat el projecte, el qual hi ha dedicat 

una mitjana de 30 hores setmanals durant 19 setmanes. La direcció ha estat a càrrec d’una doctora 

enginyera industrial i d’un investigador en formació (estudiant de doctorat), amb una dedicació de 2 

hores setmanals per la primera i de 4 hores setmanals pel segon. Els honoraris estimats per la 

doctora en enginyeria industrial són de 60€/hora mentre que per l’investigador en formació són de 

40€/hora. 

Amb les dades esmentades, el cost en aquest projecte derivat dels recursos humans es mostra a la 

Taula 23. 

Taula 23: Costos associats als recursos humans 

Personal  Cost horari 
[€/hora] 

Hores dedicades Cost total [€] 

Enginyer júnior (projectista) 20 570 11.400 

Doctora enginyera industrial (directora) 60 38 2.280 

Investigador en formació (codirector) 40 76 3040 

TOTAL   16.720 

 

10.3 COST TOTAL 

A la Taula 24 es mostren les despeses totals en la realització del projecte. 

Taula 24: Cost total associat a la realització del projecte 

Concepte Cost [€] 

Recursos materials 328 

Recursos humans 16.720 

SUBTOTAL 17.048 

Imprevistos (10%) 1704,8 

TOTAL 18752,8 

 

Així doncs, el cost total de la realització del projecte és de 18752,8 €. 
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A la Figura 51 s’exposa el cronograma d’activitats seguides en la realització d’aquest projecte, que ha 

tingut una durada de poc més de quatre mesos.  

Durant les sis primeres setmanes es va realitzar una introducció en la qual es van adquirir 

coneixements relacionats amb el fenomen del foc i sobre l’eina de simulació d’FDS. A més a més es 

va llegir la normativa relacionada amb el projecte i l’estudi previ realitzat pels Bombers de la 

Generalitat de Catalunya.  

A partir d’aquí es van dissenyar les primeres simulacions sense model de combustió sòlida, ja que són 

els casos més senzills de definir. Tot i així de seguida es va prendre consciència que no s’obtindrien 

els resultats obtinguts mitjançant aquesta tècnica i per això des de la setmana 10 fins el final del 

projecte s’ha estat treballant definint el model de combustió sòlida. 

Es pot observar que en el camí seguit des de que es comença a implementar el model de combustió 

sòlida es treballa en paral·lel realitzant simulacions a petita escala i simulacions amb l’escenari base. 

Això és degut a què per solucionar els problemes que anaven sorgint a les simulacions amb l’escenari 

base, es realitzaven Proves per tal d’examinar més a fons els problemes que anaven apareixent. 

Per acabar esmentar els només quatre mesos dels quals es disposava per a la realització del projecte 

han estat una gran limitació ja que com es pot observar en el cronograma, a l’hora d’entregar el 

projecte encara hi ha simulacions que no han acabat de córrer.  
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Figura 51: Cronograma d’activitats del projecte. 



 

 

93 PLANIFICACIÓ 

CONCLUSIONS 

El treball realitzat durant el desenvolupament d’aquest projecte ha permès extreure les següents 

conclusions: 

No és una bona opció treballar sense el model de combustió en fase sòlida definit ja que s’obtenen 

resultats que s’allunyen molt de la realitat. El fet d’haver d’entrar al model una corba pre-definida 

que queda fixada durant la simulació, impossibilita que s’aconsegueixin situacions d’equilibri entre 

l’interior i l’exterior. Es genera una sobrepressió interna provocada pels gasos de piròlisi que 

impedeix l’entrada d’oxigen i per tant només es produeix combustió en els gasos de piròlisi que 

surten a l’exterior. Això vol dir que s’està simulant un incendi a l’exterior de l’escenari, quan el que 

interessa és l’efecte del foc a l’interior del compartiment per tal de conèixer la transferència tèrmica 

als elements estructurals. A més a més, treballant amb aquesta tècnica, la MLR queda fixada 

prèviament i no varia en funció de les condicions a les quals es troba l’edifici. Així doncs, no es noten 

canvis en la durada de l’incendi pel cas que disposa de ventilació i el que no. 

Per poder notar l’efecte de les ventilacions s’ha de treballar amb el model de combustió en fase 

sòlida definit. Això significa un treball complex ja que hi ha influència de molts paràmetres i costa 

examinar l’efecte entre ells. Per això s’han hagut de realitzar una sèrie de proves a petita escala per 

analitzar l’efecte de tots aquests paràmetres. Finalment, definint el model de combustió en fase 

sòlida sense considerar la formació de carbó (per tant, també reduint la calor de reacció) i treballant 

amb la temperatura d’auto ignició per defecte (0oC) s’ha aconseguit simular un cas en què la corba 

MLR depèn de les condicions a les quals es troba l’escenari. D’aquesta manera s’obté una taxa de 

pèrdua de massa més elevada pel cas que disposa de ventilació, tal i com és d’esperar. 

Malgrat acabar oferint resultats més correctes i resoldre els fenòmens que es pretenien caracteritzar 

amb el present estudi, treballar amb el model de combustió en fase sòlida mitjançant el programa 

FDS augmenta la complexitat de la simulació i els paràmetres a definir. A més a més, implementant 

aquesta tècnica s’ha augmentat el temps emprat per a córrer les simulacions a uns valors gairebé 

inviables si no s’utilitzen forces més nuclis que els disponibles per a la realització d’aquest treball.   

Si es pretén seguir amb aquest projecte és convenient acabar d’experimentar amb el model de 

combustió en fase sòlida definit a partir de les últimes simulacions que s’han presentat (simulacions 

H), les quals han començat a proporcionar els resultats desitjats. A banda d’això caldria disposar de 

més capacitat computacional o analitzar la possibilitat de treballar amb algun altre programa de 

simulació. 

CONCLUSIONS 
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GLOSARI 

BIEs: Boques d’Incendi Equipades. 

CERTEC: Centre d’Estudis del Risc TECnològic. 

CFD: Dinàmica de Fluids Computacional 

CFL: condició de Courant, Friedrichs,  Lewy 

EDC: Eddy Dissipation Concept 

FDS: Fire Dynamics Simulator 

LES: Large Eddy Simulation 

MPI: Message Passing Interface 

RANS: Reynolds-averaged Navier-Stokes equations 

RAEE: Residus d’Aparells Elèctrics o Electrònics 

RSCIEI: Reglamento de Seguridad Contra Incendios en los Establecimientos Industriales 

SCTIF: Sistema de Control de Temperatura i Fums 

Taula 25. Nomenclatura del programa FDS esmentada al llarg del treball 

Abreviatura Significat Unitats 

AST Temperatura de superfície adiabàtica. 
o
C 

AIT Temperatura d’auto ignició. 
o
C

 

BNDF Boundary file. Fitxer de sortida de les propietats en         les 
superfícies de contorn. 

- 

BULK_DENSITY Densitat de  material combustible de l’objecte sòlid. kg·m
-3

 
BURN_AWAY Paràmetre perquè l’objecte desaparegui una vegada s’ha 

consumit. 
- 

CO_YIELD Fracció de massa de combustible convertida a monòxid de 
carboni. 

kg·kg
-1

 

DEVC Dispositiu, sensor. - 
EXTERNAL_FLUX Flux de potència tèrmica net que rep el sòlid. kW·m

-2
 

HRR Taxa de calor alliberada. kW 
HRRPUA Taxa de calor alliberada màxima per unitat d’àrea. kW·m

-2
 

MLR Taxa de pèrdua de massa. kg·s
-1

 
SLCF Slice file. Fitxer de sortida de les propietats en         una 

superfície definida. 
- 

SOOT_YIELD Fracció de massa de combustible convertida a partícules de 
fum. 

kg·kg
-1

 

SURF Paràmetre en el qual s’indiquen les propietats de l’obstacle 
sòlid. 

- 

THICKNESS Gruix assignat a la cada cara de l’objecte. m 
T_END Temps que corre la simulació. s 
TAU_Q Temps a partir del qual la corba roman constant. s 
VENT Plans adjacents a obstacles o a parets externes. - 

 

GLOSARI 


