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1 Introducció 

Anualment als països de la conca mediterrània es cremen milers d’hectàrees a causa 
dels incendis forestals. La lluita contra aquest fenomen es duu a terme a dos nivells 
d’actuació diferents, la prevenció i l’extinció. Pel que fa a les tasques d’extinció, es 
distingeixen clarament dos mètodes, els directes i els indirectes. Els mètodes d’atac 
directe s’apliquen quan l’incendi es troba en la seva fase inicial o quan, per les 
característiques de l’incendi, és possible actuar a prop de les flames. Tanmateix, sovint 
la intensitat del foc és molt elevada i en aquest cas la lluita es planifica a partir de 
mètodes indirectes. L’aplicació de productes retardants a llarg termini (en endavant 
retardants) és una de les actuacions bàsiques i consisteix en aplicar aèriament, 
principalment, per davant del front de flames i sobre el combustible, dissolucions amb 
una certa concentració de productes químics que contenen sals de polifosfats com a 
agents actius. Quan el front penetra la zona tractada es redueix la velocitat de 
propagació i la intensitat de les flames. 

Actualment es disposa de productes retardants per a combatre els incendis forestals i la 
seva aplicació és generalitzada. Tanmateix, les variacions de comportament de l’incendi 
que es donen quan el front de flames arriba a una zona tractada amb retardants no han 
estat estudiades en profunditat. Fins ara s’han identificat els compostos químics que 
actuen amb més eficàcia sobre els paràmetres que caracteritzen un front de flames 
(velocitat de propagació, intensitat del front, massa de combustible cremada) (George i 
Susott, 1971) i s’han establert metodologies que permeten avaluar les formulacions 
comercials que s’utilitzen, tant pel que fa a la seva aplicabilitat en operacions d’extinció 
i emmagatzematge, com a l’efectivitat de la seva actuació (USDA Forest Service, 
2000). En qualsevol cas, són pocs els treballs d’investigació enfocats a l’estudi 
quantitatiu i a la modelització d’aquests efectes a partir de paràmetres que es poden 
incorporar a models de propagació de fronts de flames existents (Albini, 1980). A més a 
més, els treballs en què l’efecte dels retardants s’estudia en combinació amb l’efecte del 
vent o del pendent del terreny (Pastor, 2004; Giménez, 2006) encara són més escassos. 

L’objectiu principal d’aquesta estada de recerca ha estat l’obtenció de dades 
experimentals de propagació de fronts de flames que avancen sobre combustible tractat 
amb retardants sota els efectes del pendent o el vent. S’ha participat en proves 
experimentals realitzades a camp, en parcel·les delimitades sobre terreny forestal, i 
s’han realitzat proves en dues instal·lacions de laboratori en què l’efecte del pendent 
(grau d’inclinació de la superfície d’avanç del front) o del vent (velocitat) podia ser 
regulat. 
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2 Procediment experimental 

2.1 Proves experimentals realitzades a camp 

Es realitzaren proves a la serra de Lousâ, al nord-est de Portugal. Es delimitaren amb 
eines mecàniques diferents parcel·les la coberta de les quals constava de brucs (Erica 
Umbellata i Erica Australis) i gaiols (Chamaespartium tridentatum). 

Les cremes es realitzaren en dues regions d’aquesta serra. A la Figura 2 es mostren 
imatges dels dos grups de parcel·les cremades. En un d’ells hi havia tres parcel·les amb 
càrregues de combustible de 4,2 kg/m2 aproximadament. La ignició de les mateixes fou 
lineal, semi-lineal i puntual. Una ignició lineal significa que la base de la parcel·la 
s’encén a la vegada; en aquest cas es va deixar que el foc avancés a favor del pendent. 
La ignició semi-lineal consistí en fer només la ignició de la meitat de la base de la 
parcel·la i la ignició puntual es realitzà provocant la ignició en només un punt de la base 
de la parcel·la. 

El segon grup de parcel·les tenia càrregues de combustible menors (2,7 kg/m2) i la seva 
ignició fou lineal. En aquestes es col·locaren fils equidistants, separats 5 m, que 
travessaven l’amplada de la parcel·la i que permetien enregistrar l’instant de temps en 
què es trencaven per tal de calcular la velocitat màxima d’avanç del front de flames que 
es generava. En aquestes parcel·les s’havien de preparar franges de combustible tractat 
amb retardants a llarg termini però per problemes en el subministrament d’aquests 
productes no es van poder realitzar tal i com s’havien programat. Per a resoldre aquest 
contratemps es van obrir franges tallafoc d’1 m de profunditat (el combustible es va 
tallar i retirar) per a valorar l’efecte d’aquest altre tipus de discontinuïtat. 

  

a) b) 

Figura 1 a) Primer grup de parcel·les (la parcel·la de més a la dreta ja s’havia cremat). b) Segon grup de 
parcel·les (les sis parcel·les s’estaven preparant). 
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2.2 Proves experimentals realitzades al laboratori 

Les proves experimentals de laboratori es realitzaren al Laboratório de Estudos sobre 
Incêndios Florestais (LEIF) de l’Associação para o Desenvolvimento da Aerodinânica 
Industrial (ADAI) de la Universitat de Coimbra. Es treballà en dues instal·lacions 
diferents. La primera d’elles era una taula en què es podia regular la inclinació de la 
superfície de treball. La segona era un túnel de vent on es podia treballar a diferents 
velocitats de vent. Les característiques principals d’ambdues instal·lacions s’indiquen a 
la Taula 1 i a la Figura 2 es mostren dues vistes generals d’ambdues instal·lacions. 

Taula 1 Característiques de la taula inclinada i del túnel de vent. 

Paràmetre Taula inclinada Túnel de vent 
Llargada [m] 8,3 6,3 
Amplada [m] 2,6 1,6 

Àrea total [m2] 21,6 10,1 
Rang d’angles d’inclinació [º] 0 - 50 - 

Rang de velocitats de vent [m/s] - 0,5 - 4 

 

  

a) b) 

Figura 2 a) Vista general de la taula inclinada. b) Vista general del túnel de vent. 

El combustible que s’utilitzà per a preparar els llits fou palla de blat. Es fixaren tres 
valors d’amplada de llit de combustible – 0,5, 1,00 i 1,25 m – i la densitat aparent 
d’aquests es mantingué constant. A la Taula 2 s’indiquen les especificacions dels llits de 
combustible que es prepararen. 

Taula 2 Configuració dels llits de combustible. 

Amplada [m] Alçada aproximada [·10-2 m] Càrrega [kg/m2] 
0,5 4 0,30 

1,00 8 0,60 
1,25 10 0,75 

Per als assajos que es realitzaren a la taula inclinada es fixaren els següents angles 
d’estudi: 10º, 20º i 30º. D’altra banda, els valors de velocitat de vent amb què es treballà 
al túnel es fixaren segons la següent llei d’escala (Pérez et al., 2006): 
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Per al llit més estret es fixaren inicialment tres valors de velocitat del vent: 0,7, 1,4 i 2 
m/s. A partir d’aquests valors i segons l’equació 1 quedaren fixats els valors de velocitat 
dels llits més amples. El conjunt de velocitats de vent amb què es treballà s’indica a la 
Taula 3. 

Taula 3 Velocitats de vent d’estudi. 

Amplada [m] Velocitat del vent [m/s] 
0,5 0,7 – 1,4 – 2,1 

1,00 1,0 – 2,0 – 3,0 
1,25 1,1 – 2,2 – 3,3 

Cada llit de combustible preparat tenia una franja tractada amb producte retardant. La 
profunditat d’aquesta franja fou constant (0,5 m) però la seva amplada i càrrega variaren 
segons les especificacions de cada llit. La franja tractada se situà sempre a 
aproximadament 0,5 m del final del llit de combustible. D’aquesta manera, si el front de 
flames superava la franja de retardant es podia observar la recuperació de la velocitat 
d’avanç i la intensitat del front després de travessar aquesta franja. 

A l’Annex I s’explica en detall el procediment experimental seguit en la preparació dels 
llits de combustible, la ignició i l’adquisició de dades durant les proves. 

3 Resultats 

Durant el període de l’estada es van calcular els valors de velocitat de propagació 
obtinguts mitjançant la metodologia dels fils. A continuació es presenten els valors de 
velocitat de propagació obtinguts per al conjunt de proves en què es van col·locar fils. 
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Taula 4 Velocitats de propagació obtingudes en les proves realitzades a la taula inclinada. R0: velocitat 
sense vent ni pendent. R0ret: velocitat sense vent ni pendent però sobre la franja tractada amb retardant. 
Rpend: velocitat amb la taula inclinada. Rpendret: velocitat amb la taula inclinada i sobre la franja tractada 
amb retardant. 

 Rèplica Amplada 
[m] 

Pendent 
[º] 

R0 fils 
[cm/s] 

R0ret fils 
[cm/s] 

Rpend fils 
[cm/s] 

Rpendret fils 
[cm/s] 

0,5 0 6,346 2,75   
0,5 10   9,549 5,494 
1 0 8,26 3,236   
1 10   13,71 4,596 

1,25 0 10,2 3,138   

Sèrie 1 2 

1,25 10   14,15 5,256 
0,5 0 7,506 *   
0,5 20   12,06 6,209 
1 0 9,549 3,948   
1 20   18,54 7,151 

1,25 0 9,208 3,389   

Sèrie 2 2 

1,25 20   22,89 5,802 
0,5 0 6,368 3,426   
0,5 30   17,02 9,299 
1 0 11,65 7,185   
1 30   50,46 15,91 

1,25 0 11,56 3,586   

Sèrie 3 2 

1,25 30      36,81 13,3  
* el foc es va aturar a l’entrada de la franja tractada. 
 

Taula 5 Velocitats de propagació obtingudes en els proves realitzades al túnel de vent. R0: velocitat sense 
vent ni pendent. R0ret: velocitat sense vent ni pendent però sobre la franja tractada amb retardant. Rvent: 
velocitat amb vent. Rventret: velocitat amb vent i sobre la franja tractada amb retardant. 

 Rèplica Amplada 
[m] 

Velocitat 
[m/s] 

R0 fils 
[cm/s] 

R0ret fils 
[cm/s] 

Rvent fils 
[cm/s] 

Rventret fils 
[cm/s] 

0,5 0 12,63 4,105   
0,5 0,7 9,886  17,62 8,611 
1 0 15,23 6,944   
1 1 12,47  28,73 13,95 

1,25 0 19,52 5,884   

1 

1,25 1,1 17,89  32,07 13,24 
0,5 0 9,656 2,697   
0,5 0,7 10,49  16,17 11,08 
1 0 13,87 6,26   
1 1 12,35  12,35 27,91 

1,25 0 14,72 6,137   

Sèrie 1 

2 

1,25 1,1 14,24  31,91 6,58 
0,5 0 11,8 5,637   
0,5 1,4 10,18  24,67 19,57 
1 0 16,02 8,11   
1 2 18,84  74,75 30,1 

1,25 0 15 6,4   

1 

1,25 2,2 14,22  69,35 27,24 
0,5 0 9,467 4,781   
0,5 1,4 9,249  28,67 15,2 
1 0 14,39 5,025   
1 2 12,85  62,31 18,34 

1,25 0 13,91 5,806   

Sèrie 2 

2 

1,25 2,2 13,68  89,15 30,28 
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0,5 0 12,59 4,384   
0,5 2,1 10,61  38,9 17,13 
1 0 13,69 4,824   
1 3 9,677  120,9 8,509 

1,25 0 19,42 5,604   

1 

1,25 3,3 12,99  158,6 89,4 
0,5 0 9,897 3,985   
0,5 2,1 10,2  40,74 15,11 
1 0 14,82 6,149   
1 3 13,78  167 54,72 

1,25 0 16,75 5,245   

Sèrie 3 

2 

1,25 3,3 13,32  161,9 27,35 

Igualment es va realitzar una anàlisi preliminar dels resultats de propagació obtinguts en 
les proves realitzades al túnel de vent. Aquest consistí en calcular la matriu de 
coeficients de correlació per a dos conjunts de proves, les experiències realitzades sense 
vent i aquelles en què la velocitat del vent no era nul·la. Es consideraren els següents 
paràmetres: 

- càrrega de combustible (C) 
- velocitat del vent (V) (només per al cas amb vent) 
- temperatura de l’ambient (Tamb) 
- humitat de l’ambient (Hamb) 
- humitat del combustible de la zona no tractada (Hcomb) 
- humitat del combustible de la zona tractada (Hret) 
- velocitat de propagació sense vent (R0) 
- velocitat de propagació sota l’efecte del retardant però sense vent (R0ret) 
- velocitat de propagació sota l’efecte del vent (Rvent) (només per al cas amb vent) 
- velocitat de propagació sota l’efecte del vent i del retardant (Rventret) (només per 

al cas amb vent) 

Els resultats obtinguts es mostren a les Figures 3 i 4. 

Figura 3 Matriu de coeficients de correlació de les proves realitzades sense vent. 

         C         Tamb        Hamb       Hcomb       Hret           R0          R0ret 

    1,0000    0,0889   -0,1956   -0,4696   -0,2473    0,8248    0,6144 

                   1,0000   -0,7903   -0,7422   -0,4112    0,4585    0,4242 

                                  1,0000    0,8383    0,5511   -0,4890   -0,4542 

                                                 1,0000    0,4368   -0,6742   -0,6743 

                                                                1,0000   -0,3823   -0,4448 

                                                                                1,0000    0,5924 

                                                                                               1,0000 
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Figura 4 Matriu de coeficients de correlació de les proves realitzades amb vent. 

         C            V          Tamb       Hamb        Hcomb        Hret          R0         Rvent       Rventret 

    1,0000    0,4002    0,2556   -0,1448   -0,1358   -0,0298    0,6950    0,5215    0,3805 

                   1,0000   -0,3099   -0,0343    0,2172    0,2357    0,0929    0,9287    0,6153 

                                  1,0000   -0,7246   -0,7483   -0,6116    0,6024   -0,1734   -0,0930 

                                                  1,0000    0,8383    0,7441   -0,4760   -0,0625    0,0063 

                                                                 1,0000    0,6638   -0,4660    0,1168   -0,0772 

                                                                                1,0000   -0,3206    0,1877    0,1794 

                                                                                               1,0000    0,2100    0,2385 

                                                                                                              1,0000    0,6866 

                                                                                                                             1,0000 

És interessant remarcar un primer resultat sobre la propagació del front de flames en la 
franja tractada amb retardant quan no es considera l’efecte del vent. La velocitat de 
propagació del front a la zona tractada no depèn significativament de la humitat del 
combustible de la pròpia franja, mentre que en la zona que no ha estat tractada aquesta 
velocitat mostra una clara dependència amb la humitat del combustible (vegeu la Figura 
5). 
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Figura 5 Velocitat de propagació sense l’efecte del vent vs. humitat del combustible de cada zona. 
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4 Conclusions 

Les conclusions més importants relatives al treball realitzat durant l’estada de recerca 
s’enumeren a continuació: 

1. S’ha gaudit de l’oportunitat de participar en la planificació i preparació de 
proves experimentals a camp. 

2. Ha estat impossible obtenir dades de propagació de fronts de flames que avancen 
sobre combustible tractat amb producte retardant en experimentació a camp 
degut a la falta de producte. 

3. S’ha realitzat un gran nombre de proves experimentals al laboratori. Això 
implica el següent: 

a. Hi ha un gran nombre de dades per a analitzar. 
b. S’ha establert una metodologia experimental per avaluar l’efecte dels 

productes retardants per a diferents configuracions dels llits de 
combustible. 

4. Cal analitzar acuradament les dades enregistrades. 
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En aquest Annex es descriuen els procediments experimentals seguits durant la 
realització de les proves de laboratori. S’especifiquen el nombre de proves realitzades, 
així com els aspectes metodològics més importants de registre i monitorització de les 
proves. 

 

1 Proves realitzades a la taula inclinada 

A la taula inclinada els llits de combustible més grans que es prepararen foren de 1,25 m 
x 3,15 m (amplada x profunditat). Es realitzaren assajos amb angles d’inclinació de 10º, 
20º i 30º. No obstant, també es realitzaren proves amb una inclinació de 0º just abans o 
després de realitzar cadascuna de les proves amb un determinat angle. D’aquesta 
manera s’obtenien dades de propagació en condicions pràcticament iguals però sense 
l’efecte del pendent. A la Taula 6 s’especifiquen les proves que es realitzaren. Es va fer 
una rèplica de cadascuna d’elles, per tant, es realitzaren un total de 36 assajos vàlids. 

Taula 6 Proves experimentals realitzades a la taula inclinada. 

 Pendent [º] Amplada [m] Càrrega [kg/m2] 
10 0,50 0,30 
0 0,50 0,30 

10 1,00 0,60 
0 1,00 0,60 

10 1,25 0,75 

Sèrie 1 

0 1,25 0,75 
20 0,50 0,30 
0 0,50 0,30 

20 1,00 0,60 
0 1,00 0,60 

20 1,25 0,75 

Sèrie 2 

0 1,25 0,75 
30 0,50 0,30 
0 0,50 0,30 

30 1,00 0,60 
0 1,00 0,60 

30 1,25 0,75 

Sèrie 3 

0 1,25 0,75 

A continuació es descriuen els aspectes més importants relacionats amb la metodologia 
experimental seguida. 

Llit de combustible: 

Els llits de combustible que es prepararen tenien l’aspecte que se mostra a la Figura 6. 
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ZONA TRACTADA 

LÍNIA D’IGNICIÓ 

0,46 m 

0,50 m 

1,84 m 

0,35 m 

AMPLADA VARIABLE: 0,50, 1,00 ó 1,25 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 Esquema dels llits de combustible preparats a la taula inclinada. 

Abans de preparar el llit de combustible se situaven safates d’alumini a la superfície de 
la taula per a recollir posteriorment les cendres. 

L’altura del llit es mesurava a diferents punts i la humitat del combustible, tant de la 
zona tractada amb retardant como de la zona no tractada, es mesurava en una estufa i 
amb un analitzador d’humitat, respectivament. Les mostres de combustible es prenien 
del mateix llit. Durant la preparació del llit també es col·locaven fils per a mesurar la 
velocitat de propagació, excepte per a la primera sèrie completa de proves. Aquests fils 
estaven separats 0,2 m i el primer d’ells es trobava a 0,06 m per davant de la línea 
d’ignició. 

Ignició: 

Inicialment es realitzà una ignició lineal a la base inferior del llit de combustible. No 
obstant, per a la rèplica d’aquestes proves inicials es varià el tipus d’ignició i aquesta 
seguí essent lineal però a 0,35 m per davant de la base inferior del llit de combustible, 
tal i com s’indica a la Figura 6. D’aquesta manera es registrà també l’avanç del front de 
flama contra pendent. 

Registre de les proves: 

Per a cada assaig es registraren imatges infraroges i visuals de l’avanç frontal del front 
de flames amb dues càmeres situades a 8,7 m del centre de la taula de treball. La posició 
d’aquestes càmeres era tal que el camp de visió d’ambdues abraçava una àrea major que 
la superfície del llit de combustible. També es registrà l’avanç del front de flames des 
d’una perspectiva lateral amb una càmera de fotos que podia gravar seqüències de 
vídeo. 

Es col·locaren transductors de flux de calor a la base inferior i superior del llit de 
combustible. Ambdós se situaren a la mateixa altura del llit de combustible i separats 8 i 
5 cm d’ambdues bases, respectivament. El transductor de flux de calor total se situà a la 
base inferior i el transductor de flux de calor dual (total i radiació) a la base superior. 
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Per a les proves en què es col·locaren fils es registrà el temps de ruptura de cadascun 
d’ells. Les condicions ambientals (temperatura i humitat relativa) abans d’iniciar la 
prova també s’anotaren. 

2 Proves realitzades al túnel de vent 

Al túnel de vent es realitzaren assajos per a estudiar l’efecte del vent en la propagació 
d’un front de flames seguint el mateix patró general dels assajos realitzats a la taula 
inclinada. Així, per a cada assaig es realitzà també un assaig control, sense vent, per a 
tenir un valor de referència a l’hora de comparar resultats. Tot i això, en els assajos amb 
vent es prengueren dades de propagació abans de posar en funcionament els ventiladors 
per a tenir un valor de referència en condicions exactament iguals a les de l’assaig amb 
vent. Entre l’assaig de control i l’assaig amb vent les condicions ambientals podien 
variar sensiblement perquè es tardava molt en començar la següent prova. 

Les principals especificacions de les proves realitzades se detallen a la Taula 7. Per a 
cada sèrie experimental es realitzà una rèplica, de manera que se dugueren a terme un 
total de 36 proves vàlides al túnel de vent. 

Taula 7 Proves experimentals realitzades al túnel de vent. 

 Amplada [m] Càrrega [kg/m2] Velocitat del vent [m/s] 
0,50 0,30 0,7 
0,50 0,30 0,0 
1,00 0,60 1,0 
1,00 0,60 0,0 
1,25 0,75 1,1 

Sèrie 1 

1,25 0,75 0,0 
0,50 0,30 1,4 
0,50 0,30 0,0 
1,00 0,60 2,0 
1,00 0,60 0,0 
1,25 0,75 2,2 

Sèrie 2 

1,25 0,75 0,0 
0,50 0,30 2,1 
0,50 0,30 0,0 
1,00 0,60 3,0 
1,00 0,60 0,0 
1,25 0,75 3,3 

Sèrie 3 

1,25 0,75 0,0 

Seguidament es detallen els aspectes més importants relacionats amb la metodologia 
experimental seguida durant la realització dels assajos al túnel de vent. 

Llit de combustible: 

Els llits de combustible de les proves realitzades amb vent i sense vent presentaren 
algunes diferències. 
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ZONA TRACTADA 

LÍNIA D’IGNICIÓ 

0,50 m 

0,50 m 

2,00 m 

0,50 m 

AMPLADA VARIABLE: 0,50, 1,00 ó 1,25 m 

PROVA SENSE VENT 

ZONA TRACTADA 

LÍNIA D’IGNICIÓ 

0,50 m 

0,50 m 

3,00 m 

0,50 m 

1,00 m 

0,50 m 

AMPLADA VARIABLE: 0,50, 1,00 ó 1,25 m 

PROVA AMB VENT 

En els assajos amb vent la longitud total del llit fou major, amb un total de 5,5 m, 
deixant sempre 0,5 m entre els ventiladors i l’inici del mateix. El primer metre del llit 
s’utilitzà per a mesurar la velocitat de propagació de referència. A partir de l’arribada 
del front de flames en aquest punt es posaren en marxa els ventiladors, però no era fins 
després de recórrer els 0,5 m següents que es prenien mesures de propagació. A 4,5 m 
de l’inici es col·locà la franja de retardant i seguidament combustible sense tractar. 

Per als assajos sense vent, el llit tenia una dimensió total de 3 m, i la franja de retardant 
se situava a 2 m de l’inici. 

A la Figura 7 es mostren les configuracions dels llits dels assajos amb i sense vent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 Esquema dels llits de combustible preparats al túnel de vent. 

Per a cada assaig es col·locaven safates d’alumini a la superfície del túnel abans de 
disposar el combustible per a recollir les cendres. A més a més, es prenien mesures 
d’altura del llit a diversos punts, tant de la zona tractada com de la no tractada, i es 
mesurava també la humitat del combustible seguint el mateix procediment utilitzat en 
els assajos realitzats a la taula inclinada. 

Ignició: 

La ignició es realitzà de forma lineal a la part del llit més propera als ventiladors tal i 
com s’observa a la Figura 7. 
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Registre de les proves: 

Com en els assajos realitzats a la taula inclinada, es registraren imatges infraroges i 
visuals de l’avanç frontal del front de flames situant les càmeres a 6,2 m d’un punt 
central del túnel. A més a més, s’utilitzaren dues càmeres visuals més per a registrar una 
perspectiva lateral del front, posicionant una càmera per a la primera zona de 
combustible sense retardant i l’altra exclusivament per a la zona de combustible tractat 
amb retardant.  

Es col·locaren també transductors de flux de calor a la mateixa posició respecte el llit de 
combustible que en els assajos realitzats a la taula inclinada.  

Per a determinar la velocitat de propagació es disposaren fils al llarg del llit, separats 0,5 
m al tram del llit sense retardant i 0,10 m a la franja de combustible tractat amb 
retardant. A més a més, per als assajos amb vent, a la part del llit utilitzada per a 
mesurar la velocitat de propagació de referència, es col·locaren fils separats 0,25 m. 

Per a finalitzar, per a cada assaig es mesuraren les condicions ambientals, temperatura 
ambient i humitat relativa. 

3 Preparació de la franja de retardant 

En una zona separada es prepararen les franges dels llits de combustible tractades amb 
retardant. Aquestes es prepararen com a mínim un dia abans de ser cremades en els 
respectius assajos, per a assegurar que l’aigua que acompanyava la dissolució de 
producte retardant s’havia evaporat. Es construïren sobre cartrons per a poder ser 
transportats amb facilitat i situats correctament a la zona de la taula de treball 
corresponent. 

Es treballà amb el producte comercial Firetrol 931 i amb una concentració de 0,2 kg de 
retardant per kg de combustible. La distribució del producte per tota la franja es realitzà 
amb una motxilla portàtil d’aspersió de 3 l de capacitat i havent preparat una dissolució 
del 20% en volum de líquid concentrat retardant. A la Taula 8 s’indiquen els volums de 
líquid concentrat i aigua que s’aplicaren per a cada amplada del llit de combustible. 

Taula 8 Volums de dissolució aplicats durant la preparació de les franges tractades amb retardant. 

Amplada del 
llit [m] 

Volum total 
aplicat [ml] 

Volum de líquid concentrat 
retardant [ml] Volum d’aigua [ml] 

0,50 100 20 80 
1,00 400 80 320 
1,25 625 125 500 
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a) b) 

  

c) d) 

  

e) f) 

Figura 8 a) Instrumentació de laboratori utilitzada per a preparar les dissolucions. b) Motxilla portàtil 
d’aspersió. c) Franja de combustible abans de ser tractada. d) Tractament de la franja de combustible. e) 
Franja de combustible tractada després d’un dia de l’aplicació. f) Col·locació de la franja de combustible 
tractat a la zona del llit corresponent. 


