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1.Como xurdiu a idea?   

Pensamos que sería interesante e necesario para o coñecemento da poboación saber o 

material téxtil máis resistente á combustión, e pola contra, cal sería o máis inflamable. 

Ademais o traballo foi realizado pensando nas persoas que se atopan en lugares propensos 

aos incendios, co fin de que adquiran unha indumentaria máis resistente sen a necesidade 

de gastar moitos cartos ou de ser un bombeiro.  

 

2. Materiais 

-Teas de diversos materiais 

-Gnomon 

-Chisqueiro 

-Pinzas de suxección 

-Recipiente de vidrio 

-Plantilla para recortar teas 

-Tesoiras 

-Teléfono móvil 

-Marcadores de cores 

-Caderno 

-Regra 

 
         Teas empregadas neste traballo de investigación 



3. Procedemento 

Unha vez identificadas as teas cun papel no que estaba anotado o seu nome, utilizabamos 

a plantilla para recortar anacos da mesma superficie coa axuda dun marcador para resaltar 

a zona, deixando un fío para axudar a colgar a tea posteriormente. A continuación, ao ter en 

torno a 8/10 rectángulos, colgabamos o téxtil das pinzas, as cales apertabamos cunhas 

torcas, activabamos a campá extractora e cun chisqueiro prendiámoslle lume. Á mesma vez 

cronometrabamos o tempo que estas tardaban en consumirse por completo, 

documentabamos fotograficamente o proceso e os resultados eran anotados nunha táboa 

impresa en papel.    

              
Colocación do fragmento de tea sobre o gnomon / Detalle da colocación  

 

             
1:Queima dunha tea (marroqué) 

2:Residuos finais trala queima depositados nun bote de cristal 

 

  



4.Resultados 

 

Tea Composición 

Tempo de 

combustión (s) 

"1" 

Tempo de 

combustión (s) 

"2" 

Tempo de 

combustión (s) 

"3" 

Tempo de 

combustión (s) 

"4" 

media de tempo de 

combustión (s) 

Raso 

seda, rayón ou fibras 

naturais 34,45 37,75 36,4 53,5 37,075 

Tul 

fibra de poliamida 

(sintético) 12,2 8,19 10,71 123,5 11,455 

Algo

dón algodón 55,8 42,88 40,96 38,41 41,92 

Fieltr

o lana (fibras naturales) 57,45 24,1 39,71 41,18 40,445 

La la 35,61 50,27 46,92 73,5 48,595 

Gasa ligamento de poliéster 31,41 39,06 34,24 30,71 32,825 

Polar poliéster 52,3 53,06 55,9 62,55 54,48 

Antel

ina poliéster 48,75 80,02 62,62 90,54 71,32 

Terci

opel

o algodón 97,31 68,8 86,55 77,39 81,97 

Polip

iel poliéster e poliamida 30,66 97 49,85 57,56 53,705 

Liño fibras vexetais 33 19,7 37,8 40,38 35,4 

Crep

e 

satén 

algodón trenzado ou fío 

sintético dobre 58,84 71,99 62,08 93,3 67,035 

Peluc

he terciopelo 44,66 90,99 42,97 71,32 57,99 

Sarga poliéster 63,1 52,13 62,04 57,37 59,705 

Strec

h algodón e spandex 77,12 47,48 33,68 72,75 60,115 

Marro

qué seda, rayón ou la 30,29 45,18 38,58 35,16 36,87 

 



 

 

5.Problemas que tivemos 

 

- A composición de certas teas como a do peluche ou a do polipiel: non sabiamos a súa 

composición orixinal, polo que a tivemos que buscar. 

- Dificultade á hora de cortar a superficie da tea xa que non tiñamos claro se queimalas polo 

súa masa ou pola súa superficie, e optamos por esta última. 

- Marcar a zona que debería ser queimada. Primeiro utilizamos unha regra e despois 

resaltamos cun marcador directamente sobre a tea, pero decidimos que era máis sinxelo 

cortando primeiro unhas plantillas de papel e remarcar a partir delas. 

          
     Unha das plantillas de papel                   O Tul en proceso de corte 

- Elixir o modo de queimar as teas. Este foi o maior problema ao que nos enfrontamos xa 

que nos levou varios días acadar unha solución. Realizamos varia probas utilizando unha 

reixa da metal como soporte e deixando un anaco de téxtil sobresaíndo para iniciar a 

combustión, pero as probas fracasaron. Variamos o posición dos materiais, depositándoos 

completamente no metal ou deixando a meirande parte fora do rectángulo metálico, 



acadando uns resultados negativos. Despois decidimos utilizar un enganche de metal no cal 

traspasar as teas e que estas quedasen pendurando, pero era complicado realizar isto con 

certos materiais e tampouco obtiñamos unha combustión perfecta. Finalmente decidimos 

probar cunhas pinzas metálicas, das cales pendurarían as teas. As probas con esta variante 

resultaron ser moito mellores. 

- As pinzas coas que suxeitabamos os materiais remataban con plástico, polo que non eran 

aptas nin resistentes ao lume, así que decidimos quitarlle esta zona para que quedase co 

metal. 

- A superficie queimada diminuía se agarrabamos a tea directamente das pinzas e en 

consecuencia decidimos engadirlle un anaco a maiores ao rectángulo para suxeitalo, pero 

este non contaría na queima. 

- As teas producían residuos negros en estado líquido e cunha aparencia semellante ao mel 

que se solidificaban rapidamente, despois do proceso de combustión. Para evitar que o 

cristal inferior do cubículo de onde se situaba a campá extractora se ensuciase utilizamos 

un folio a modo de protección pero cun resultado deficiente, polo que decidimos coller un 

recipiente de cristal cilíndrico, co que tivemos un resultado mellor, e ao posuír un diámetro 

de un tamaño aceptable, a sucidade que produciamos era mínima. 

 
Detalle do residuo en estado líquido 

- O chisqueiro co que lle prendiamos lume era estándar polo que as probabilidades de que 

alguén sufrise unha queimadura coas teas era bastante alta pero decidimos correr o risco. 

Todo foi ben ata un dos últimos días de laboratorio, cando un compañeiro se queimou no 

dedo índice. Finalmente decidimos que xa era moi tarde para mercar un chisqueiro de 

cociña, o cal nos permitiría un maior acceso aos materiais e sen perigo.    

- A la non foi suficiente. As probas que se ían realizar de cada material eran un total de 

catro pero desafortunadamente a la soamente nos chegou para dúas. Manifestamos dúas 

solucións: a primeira era cortar anacos da metade de superficie e multiplicar o tempo por 

dous ou empregar porcións máis pequenas ata encher o total da superficie. Chegamos á 

conclusión que do segundo modo sería máis impreciso o resultado polo que optamos por 

cortar anacos da metade de superficie.   

 

6.Diario de traballo 

8/10/18  

Comezamos elixindo o laboratorio, collemos o máis pequeno e comezamos a repartir as tarefas. 

Miguel encargarase do diario e do powerpoint, Iago do Word. Chegou o profesor e díxonos que 

determinadas teas como do peluche, do polar ou do polipel non se sabe a súa composición, así que 

Miguel comezou a buscala en Internet. Iago tamén se encargará de fotografar todas as teas, ás que 

inicialmente puxemos o nome nun papel pegado con celo. Temos un total de dezasete teas, pero ata 



o momento non temos un método para queimalos de maneira correcta. Unha das teas, como non 

era de poliéster ao 100% e si había outras con esta característica decidimos quitala e quedarmos coa 

gasa e a sarga. Tamén descubrimos que o poliéster e o tafetán son o mesmo material, e que moitos 

materiais teñen esa composición. Levounos moito tempo ver cal era o material orixinal de cada tea 

xa que eran parecidas entre elas, a maioría de poliéster, e doutras non atopamos unha composición 

determinada. Finalmente rematamos de escribir os datos sobre todos e díxonos o profesor que 

requiriamos máis materiais de diferente orixe. Despois disto, rematou o tempo e recollemos as teas 

nunha bolsa de plástico que colocamos no estante do fondo do laboratorio. 

 

15/10/18  

Comezamos collendo as teas e despois de debater sobre cal era a mellor maneira de seleccionar a 

cantidade de tela que íamos queimar, decidimos cortala, guiándonos pola superficie da materia, non 

da masa. Para realizar este proceso, collemos unha plantilla de papel de 200mm X 80mm, 

procedente dunha caderno e cortada con unha tesoira do laboratorio, e seguindo os límites 

cortamos varias teas deste xeito. Isto resultounos bastante sinxelo e obtivemos tres anacos, tendo 

coidado da elasticidade dos materiais. Decidimos que era o momento de facer as primeiras probas, 

queimándoas. Fomos ao laboratorio grande e pensamos nun modo de realizalas. Despois de pedir 

permiso para coller as partes da estrutura que nos dispoñiamos a montar, seleccionamos un gnomo 

de base amarela, unha noz, un aro de soporte e unha reixa. Colocamos unha tea encima da reixa de 

modo en que un anaco sobresaíse para así prenderlle lume. Miguel foi o encargado disto e de gravar 

todo e Iago de apuntar os resultados e cronometrar o tempo de ardido. Acendemos o extractor e 

despois de que Miguel lle prendese lume, finalmente declaramos o proba nula dado que se apagou o 

lume en varias ocasións. Buscamos novos métodos: Miguel pensou en utilizar unhas pinzas, pero 

tiñan os extremos de plástico, polo que non se podían utilizar. Iago pensou en utilizar un gancho. 

Extraíamos o aro e a reixa e colocamos unha pequena barra metálica, e nela o gancho. Atravesamos 

as teas con el e iniciamos a queima, que non resultou válida xa que tamén se apagaba, o gancho 

resultaba cheo de ferruxe e os restos de material caían no piso, manchándoo, pero para solucionar 

isto colocamos un folio como protección. Xa que estas probas resultaran erróneas, decidimos 

recoller todo e pensar nun novo método para o seguinte día.   

 

22/10/18  

Comezamos elixindo o novo método de traballo. Decidimos colocar a tea entre o reixa e o aro, 

evitando así a maior superficie de contacto entre o material e o metal. Montamos a estrutura, e 

cortamos máis teas, esta vez coa medida de 260mm X 80mm e unhas novas plantillas. Miguel 

documentou todo o proceso con vídeos e fotografías mentres Iago cortaba todas as teas. Despois de 

ter cinco anacos, despexémonos a realizar a proba. Miguel colocou o material entre e a reixa e o aro 

e un papel debaixo para evitar a sucidade. Prendeulle lume cun chisqueiro e Iago comezou a 

cronometrar pero o lume volveuse apagar. Comezámonos a desesperar porque nada funcionaba. 

Colocamos a metade do téxtil na reixa e a outra metade colgando pero os resultados seguiron a ser 

negativos, a pesar de variar a potencia da campá extractora, xa que era unha posible causa da 

extinción da chama, aínda que resultou non o ser. Tiramos os restos das teas ao lixo e comezamos 



unha leve discusión que desembocou coa idea de que a solución era depositar todo o téxtil no reixa, 

a cal debería ter a mesma medida. Ao non atopar unha, recortamos a tea cunhas medidas de 

130mm X 80mm coa axuda cunha regra de madeira e un bolígrafo negro para marcar. Colocamos a 

tea na reixa cunha punta sobresaíndo un pequeno anaco para comezar a queimar por ese lugar pero 

os resultados foron extremadamente negativos xa que o lume apagouse rapidamente. Como xa non 

quedaba tempo, recollemos todos os obxectos e marchamos. 

5/11/18  

Comezamos collendo as teas e Iago ideou unha nova forma de queimalas: cortar os materiais con un 

anaco sobresaínte para deixalas colgadas por aí, da reixa. Logo cortamos as teas. Ao rematar fomos 

ao laboratorio grande e alí montamos o estandarte de novo pero decidimos que en vez de utilizar a 

reixa e o aro era mellor empregar unhas pinzas ás que lle quitamos os extremos de plástico. 

Colgamos a tea apertando as torcas  e Miguel prendeulle lume. Esta proba démola por válida xa que 

solo se apagou unha vez pero paramos o cronómetro e volvémola acender axiña. Este método 

resultou ser o mellor de todos os probados ata o momento polo que decidimos que este sería o que 

utilizaríamos o resto do traballo. Fixemos máis probas, ata que se acabaron os anacos corados e, 

nese momento, regresamos ao laboratorio pequeno cortar máis. Decidimos facer máis plantillas 

para que todos puidésemos traballar. Iago anotou todos os resultados nunha táboa. Queimamos tres 

teas máis e o profesor advertiunos de que non era boa idea ter un papel para evitar que os restos 

das teas queimadas caesen nel xa que era probable que ardese tamén, así que deunos un recipiente 

de vidro de forma circular, o cal quedou cheo de sucidade ao rematar. Finalmente limpamos todos 

os aparellos con auga e xabón (as pinzas e o recipiente), deixámolos no escorredoiro, gardamos 

todas as teas e marchamos. 

DEBIDO A QUE A PARTIR DESTE MOMENTO O PROCESO É SEMPRE IGUAL, NO DIARIO 

OMITIRÉMOLO E SÓ QUEDARÁ REDACTADA ALGUNHA ANÉCDOTA, PROBLEMA OU ALTERACIÓN 

DO PROCESO 

12/11/18  

Neste día recubrimos a inscrición ao concurso de proxectos, no que recheamos un formulario sobre 

o noso. Observamos que cando ardían as teas cunha composición máis sintética, como o polipiel, os 

residuos que deixaban eran moito máis densos, semellantes ao caramelo, e negros, que o resto. 

Esquecéusenos acender a campá extractora e un cheiro a queimado e fume inundou a nosa zona de 

traballo, polo que os demais compañeiros se decataron tamén do noso erro. Miguel sempre que 

prende lume continua co chisqueiro xunto ao material, en case de necesitalo de novo antes de que o 

téxtil se consuma de todo e se apague. Miguel esqueceuse da cámara e pedímoslle a un compañeiro, 

para sacar as fotografías. Cando nos dispuxemos a lavar os útiles, abrimos de máis a billa sen querer 

e salpicoulle a Iago todos o xersei. 

26/11/18  

A semana anterior, debido a diversos contratempos non puidemos realizar o proxecto. O luns 

marchamos durante un curto período de tempo a colaborar noutro proxecto. Ademais, só tivemos 

media hora de traballo xa que ás tres e media tiñamos un exame de matemáticas. Hoxe queimamos 

as teas cortadas por María o día anterior e fixemos uns cálculos sobre cantas probas por tea iamos 



facer, e chegamos á conclusión de catro. Ao finalizar o anterior, cortamos moitas teas e observamos 

que este era un moi bo método, cortar teas un día e queimar todo no seguinte, xa que aforramos 

moito tempo entre cortar unhas poucos de cada vez e queimalas ao mesmo tempo. 

3/12/19  

Hoxe o profesor preguntounos sobre o noso progreso e advertiunos que debemos pasar todos os 

datos a ordenador para entregarllos a el, xunto coas fotografías, para evitar que se perdan, pero 

despois da vacacións de Nadal. Miguel queimouse no dedo índice ao prenderlle lume a unha tea á 

que lle caía esa substancia resultante da combustión. Queimamos moitos tecidos e quen gravaba 

descubriu que se apoiaba a cámara do teléfono na parade de cristal da campá extractora tiña un 

ángulo no que se apreciaba como ardía o material moi ben.  

11/12/19  

O último día antes da vacacións de Nadal foi moi produtivo xa que cortamos moitos tecidos, pero, ao 

facelo á présa algunhas non valían para utilizar na queima xa que non lles deixabamos o anaco 

sobrante. Cortamos os dous nos materiais e tivemos que pedir dúas tesoiras a maiores da que 

tiñamos e facer unha terceira plantilla. Cando rematamos, os papeliños que puñan o nome de cada 

tecido atopábanse espallados  pola mesa e Miguel non recordaba a cal pertencía cada un, pero Iago 

si e grazas a el puideron volver ser identificadas. Dado o repetitivo do exercicio, iniciamos unha 

conversa a cerca  de cal criamos que era a mellor tea e os motivos: a textura, a cor, a orixe... 

 

21/1/19  

Hoxe é o primeiro día do segundo trimestre. O profesor reclamounos os arquivos do traballo pero 

non os tiñamos aínda así que prometemos traerllo o luns seguinte. Iago tivo que colaborar noutro 

proxecto, polo que durante bastante tempo só estivo Miguel no laboratorio. Queimamos bastantes 

teas pero tivemos o contratempo de que Iago quixo queimar as teas porque sempre as queimaba 

Miguel pero ao ter medo de queimarse cos residuos da tela que caían, os tecidos deixaban de arder 

e a proba non era valida. Finalmente continuou el.  

28/1/19  

Hoxe queimamos as teas restantes do último día. Ademais démoslle ao profesor os arquivos do 

traballo feito ata antes de Nadal e comunicounos que só quedaban outros tres días de traballo. 

Calculamos o total de probas que nos quedaban por realizar e o resultado foi de 22 e comezamos a 

cortar algunha tea.  

4/2/19 

Hoxe cortamos todas as teas necesarias para rematar o traballo. Os marcadores de Iago gastáronse e 

tivemos que utilizar bolígrafos, os cales dificultaban moito o traballo porque case non se notaban 

sobre as teas, así que a tarefa levounos máis tempo de que pensabamos. Tamén nos impediu 

avanzar con rapidez o feito de que os restos das teas non sempre tiñan a suficiente superficie para 

ter un rectángulo perfecto, polo que tivemos que aumentar os anacos pero de maneira irregular, 



tendo en conta que a superficie sempre debía ser a mesma. Os restos das teas, inservibles para 

traballar con eles, démosllos a outros compañeiros que nolos pediran amablemente.   

 

11/2/19  

Hoxe comezamos coa última tanda de queima coa esperanza de que nada saíse mal pero nada máis 

comezar, a Miguel caeulle un resto de tea que lle queimou o dedo índice e colocouno debaixo da 

auga da billa para que cesase a dor. Comunicoullo ao profesor e el deulle unha tirita do botiquín do 

laboratorio. Continuou co seu traballo pero agora con máis precaución ao prenderlle lume aos 

tecidos. Realizamos as probas moi rápido pero non as rematamos, ademais algunha proba non foi 

válida, polo que decidimos cortar a tea delas ao día seguinte e hoxe intentar finalizar coas que 

quedaban.  

25/2/19  

Hoxe é o último día de traballo. Cortamos as teas das probas que debían ser repetidas e 

queimámolas todas en pouco tempo xa que faltaban poucas. Recollemos e lavamos todo pero cando 

nos dispoñemos a mirar os resultados démonos conta de que faltaban dúas probas de la e que non 

tiñamos a suficiente superficie de tea para forma rectángulos. Tivemos unha discusión sobre o que 

facer, se cortar unha tira do tamaño da metade da plantilla e multiplicar o tempo por dous ou coller 

anacos ata completar a superficie requirida. Finalmente decidimos de maneira democrática a 

primeira opción e realizámola dúas veces pero como quedaba pouco tempo para volver montar a 

estrutura, só collemos as pinzas, que as suxeitou unha compañeira e sostívoas debaixo da campá 

extractora e enriba do cilindro de cristal, mentres Iago gravou  e cronometrou e Miguel lle puxo 

lume. Rematamos o traballo e acordamos que ao seguinte día todos os datos e o diario deberían 

estar pasados a ordenador para entregarllos ao profesor. 

7.Variables 

-Variables Independentes: Tipos de teas, dende naturais como o Liño ata sintéticas como o 

Peluche, pero sempre os mesmos tipos; Superficie queimada (sempre colliamos superficies 

fixas), ademais de que sempre queimabamos as teas no mesmo lugar, a campá extractora, 

e coa mesma potencia de extracción de fumes desta. 

-Variables Dependentes: Tempos de queima, con grandes diferencias entre cada tea 

queimada. 

8.Conclusións 

O liño arde dun xeito rápido e libera unha fina cinza, ao igual que a Gasa. Os materiais 

sempre deixan un residuo tras arder dunha cor negra. As teas que mellor arden son o Tul, o 

Liño e a Gasa, e os que peor arden son a Antelina e o Terciopelo, polo que estas últimas se 

poderían utilizar en traballos relacionados cos incendios, xa que o seu tempo de combustión 

é maior que o de outros materiais. 



           

Detalle dos residuos desprendidos da queima da Antelina / Residuo solidificado 

       

Detalle da queima do algodón / Táboa de resultados a man 

 

Detalle dos restos cinzosos trala queima do liño 
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