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DIN A4

Monedes o peces
metàl·liques

“clips”

4.1 Els perfils: assaigs amb paper

Objectiu

Comprovar la influència de la forma de la secció en la resistència d’una barra.

Contingut

Quan s’ha de construir un objecte és molt més rendible utilitzar la menor
quantitat de material possible. Si es vol construir un pont, una grua, una torreta
d’alta tensió o qualsevol estructura, interessa fer-ho amb la mínima utilització
de material, però de manera que suporti càrregues relativament grans. Això
s’aconsegueix fàcilment donant a les peces una forma determinada.

En aquesta activitat investigareu mitjançant assaigs algunes de les formes que
poden tenir aquestes peces per assolir la màxima resistència a la càrrega.

Activitat

Material necessari: fulls de paper DIN A4 (millor si aprofiteu paper ja
utilitzat), clips per a paper, monedes, dos pilons de llibres o dues capses de
cartó (per fer de plataforma).

Procediment

Quan es realitzen assaigs cal prendre nota sistemàticament de tot el que es fa.
Les dades numèriques es recullen en taules i les descripcions se les acompanya
amb esquemes i croquis. Al final d’aquesta fitxa trobareu la taula de dades que
cal omplir. Escriviu les observacions i feu els dibuixos corresponents assaig per
assaig .

Munteu dues piles de llibres d’igual altura, uns 15 cm, o agafeu dues capses,
per exemple de sabates. Situeu-les una al costat de l’altra amb una separació
d’uns 20 cm. L’assaig consisteix a verificar la càrrega que pot suportar un full
DIN A4 sense doblegar-se, segons la manera com es plegui. Per poder
homologar l’assaig utilitzeu com a càrrega peces metàl·liques o monedes, iguals
entre si, i compteu el nombre que se n’hi pot col·locar.

Assaig  I
Col·loqueu un full de paper fent de pont.
Comproveu amb quantes monedes o amb
quantes peces es pot carregar abans que es
doblegui i caigui.

Assaig II
Plegueu un full longitudinalment. Podeu posar-
hi uns clips perque no s’obri, queda un gruix
doble. Repetiu l’operació amb la càrrega.

Assaig III
Plegueu un altre cop longitudinalment el full
que ja heu plegat abans. El gruix serà  ara
quàdruple. Torneu a afegir-hi càrrega.
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Assaig IV
Plegueu un full formant un angle recte i
marqueu-li bé els plecs. Dos clips a cadascun
dels extrems serviran per evitar que es
desplegui. Col·loqueu-hi les monedes o les
peces metàl·liques fins que es doblegui el
paper.

Assaig V
Plegueu un full formant una canal. Col·loqueu
tres clips a cadascun dels extrems perquè es
mantinguin bé els plecs. Torneu a afegir-hi
càrrega fins que es doblegui el paper.

Conclusions

Copieu i ompliu, amb la informació obtinguda amb els assaigs, la taula de dades
següent :

a)  Amb quin tipus de plegatge suporta més càrrega un full DIN A4?

b)  Doneu una explicació als resultats obtinguts.

c)  Proposeu un altre tipus de plegatge i intenteu realitzar-lo i assajar-lo.

d)  Dibuixeu al vostre quadern les seccions més usuals per a tires metàl·liques,
perfils i bigues.

Full 2

Disposició del paper Càrrega màxima ( nombre de peces)

Sense plegar

Amb un plec

Amb dos plecs

En angle recte (en L)

En forma de canal* (en U)
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