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Resum del projecte: cal adjuntar dos resums del document, l'un en anglès i l'altre en la llengua del document, on 
s'esmenti la durada de l'acció 
Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
 
L'estada de recerca es realitzà a l’Associação para o Desenvolvimento da Aerodinânica Industrial (ADAI) de la 
Universitat de Coimbra durant els mesos de març a juliol de 2006. Aquesta disposa d'un laboratori d'assaigs i té medis 
suficients per a cremar de manera controlada parcel·les prèviament delimitades en terreny forestal. Això permet 
observar el fenomen dels incendis forestals des de dues escales de treball diferents.   
 
L’objectiu principal de l’estada fou l’obtenció de dades experimentals de propagació de fronts de flames que avancen 
sobre combustible tractat amb retardants sota l’efecte del pendent o el vent. Es participà en proves experimentals de 
camp i es realitzaren proves en dues instal·lacions de laboratori en què l’efecte del pendent o de la velocitat del vent 
podia ser variat. 
 
Pel que fa a les proves realitzades al laboratori, es treballà amb palla de blat i es realizaren assaigs amb llits de 0,50, 
1,00 i 1,25 m d’amplada que tenien, respectivament, una càrrega de combustible de 0,30, 0,60 i 0,75 kg/m2. Per a 
cadascun d’aquests, una franja de 0,50 m de profunditat era tractada separadament amb producte retardant a llarg 
termini. La concentració aplicada fou constant i es deixà que l’aigua que acompanyava la dissolució de retardant 
s’assequés abans de cremar el llit en què aquesta es col·locava. Es realitzaren dues sèries experimentals diferents 
seguint una mateixa metodologia de treball. Es varià, per una banda, la inclinació de la taula de treball (0º, 10º, 20º i 
30º) i, d’altra banda, la velocitat del vent (rang experimental de 0 a 3,3 m/s). De les proves realitzades a camp, s’adquirí 
experiència en la planificació i realització d’aquest tipus d’assaigs, els quals presenten un major risc que els realitzats a 
laboratori. 
 
S’analitzaren alguns resultats de les proves experimentals de laboratori però, degut a l’elevat nombre de variables que 
entren en joc, actualment s’està realitzant una anàlisi més acurada.      



 

 

Resum en anglès(màxim 300 paraules) 
 
The research was conducted between the months of March and July of 2006, at the Association for the Development of 
Industrial Aerodynamics (ADAI, in Portuguese) of the University of Coimbra.  This was a well suited location with a 
laboratory and enough resources for the controlled burning of plots of forest land, which allowes for the observation of 
the phenomena of forest fires at two different scales. 
 
The principal objective of the research stage was to obtain experimental data on the propagation of flame fronts that 
advance through fuel treated with retardants and under the effect of wind or slope. To accomplish this, field tests were 
carried out and also laboratory experiments at two different facilities where the effect of slope and wind velocity could be 
controlled.   
 
Concerning the methodology used in the laboratory, the fuel used was wheat straw and tests were done on fuel beds of 
0.50, 1.00 and 1.25 m of width which had, respectively, a fuel load of 0.30, 0.60 and 0.75 kg/m2. For each one a stripe 
of 0.50 m of depth was treated separately with long-term retardant. The concentration applied was constant and the 
water used to dilute the liquid concentrate retardant was dried before burning the fuel bed where the stripe was located. 
Two experimental series were carried out following a similar methodology.  The slope of the work table (0º, 10º, 20º and 
30º) and the wind velocity (experimental range from 0 to 3.3 m/s) were varied. Thanks to field experiments, experience 
was acquired on planification and execution of this kind of tests which present a major risk. 
  
Some results of the tests carried out in the laboratory were analized, but because of the large number of variables, a 
more accurate analysis is currently under way.   



 

 

L’AGAUR  inclourà a RECERCAT la memòria justificativa en versió digital. Per aquest motiu, us demanem el 
vostre consentiment per introduir a RECERCAT el contingut científic de la vostra justificació de recerca. Si esteu 
d’acord amb aquesta proposta, cal que llegiu la llicència Creative Commons   i ens envieu el document que us 
adjuntem imprès, omplert i signat a: 
 
Programa de documentació  científica 
Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca 
Via Laietana, 28 2na planta 
08003 Barcelona 

 
 

RECERCAT 
 
La persona sotasignant, , en qualitat de beneficiària de l’ajut de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de 
Recerca (AGAUR), amb núm d’expedient, manifesta el seu consentiment exprés per tal que la justificació 
presentada en el marc de l’esmentat ajut sigui introduïda al dipòsit digital RECERCAT del Consorci de 
Biblioteques Universitàries de Catalunya, d’acord amb els termes especificats a la llicència Creative Commons 
de Reconeixement-No-Comercial-SenseObra Derivada. 
 
Aquesta llicència estableix que es permet copiar, distribuir i comunicar públicament l’obra sempre que se’n citi 
l’autor original i la institució que l’empara i no se’n faci cap ús amb finalitats comercials ni obra derivada. Per 
obra derivada s’entén aquell document que ha estat editat, traduït, combinat amb materials de tercers, canviat 
de format, o modificat de qualsevol altra forma. 
 

 Sí, estic d’acord amb el text anterior. 
 No, no estic d’acord. 

 
Barcelona, 19 de gener de 2007 
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Aquelles persones o institucions que ho requereixin, amb una adequada argumentació, podran sol·licitar, si 
escau, un retràs màxim de dos anys per introduir la memòria justificativa a Recercat. 
 
 


