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4.2 Assaigs amb les tires metàl·liques de l’aula

Objectius

Comprovar la influència de la forma de la secció en la resistència a la flexió de
les tires metàl·liques de l’aula.

Contingut

Quan s’ha de construir un objecte es procura 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, per raons econòmiques, amb la mínima
utilització de material però de manera que suporti esforços grans. Això
s’aconsegueix fàcilment donant a les peces una forma determinada.

En aquesta activitat comprovareu com les tires metàl·liques del material de
construcció de l’aula de Tecnologia també tenen un comportament diferent
segons la seva forma.

Activitat

Material necessari per a cada grup de treball:
una tira  metàl·lica  foradada  de 15 x 500 x 1.5 mm ;
una tira  metàl·lica  amb ranura de 15 x 500 x 1.5 mm ;
una tira metàl·lica en escaire i foradada de 15 x 15 x 500 x 1.5 mm ;
una tira metàl·lica en escaire i amb ranura de 15 x 15 x 500 x 1.5 mm ;
una tira metàl·lica  amb doble filera de ranures;
un serjant de marqueteria de 70 mm ; 40 cm de cordill prim; dues ampolles
de plàstic d’un litre (una buida i l’altra plena d’aigua); un clip; un regle (o
un llistó de fusta ben recte); un escaire graduat; una proveta de 250 cm3

(del laboratori de ciències Experimentals) i un drap o paper absorbent.

Procediment

Per assajar el comportament de les tires metàl·liques sotmeses a esforços les
subjectareu a la taula mitjançant el serjant de marqueteria.

Lligueu el cordill, per un extrem, al coll d’una de les ampolles i per l’altre al
clip que servirà de ganxo per penjar-la de l’últim forat de la tira metàl·lica.

Per sotmetre la tira metàl·lica a càrregues de valor conegut
omplireu l’ampolla que heu penjat de la tira metàl·lica amb
volums d’aigua, de l’altra ampolla, que mesurareu amb la
proveta. Com ja deveu saber, a la superfície de la Terra, cada
centímetre cúbic (cm3) d’aigua pesa un gram. Podeu utilitzar
el següents volums d’aigua per a cada tira metàl·lica: 125 cm3,
250 cm3, 500 cm3 i 1.000 cm3.

A mesura que augmenti la càrrega, les tires que presentin
menys resistència a la flexió es doblegaran cada cop més.
Amb l’ajut d’un regle o d’un llistó i l’escaire graduat mesureu,
en mil·límetres, el doblegament de la tira.

cm3 = centímetre cúbic
ml = mil·lilitre

1 cm3 = 1 ml
1.000 cm3 = 1.000 ml = 1 l

¼ l = 250 cm3

½ l = 500 cm3

¾ l = 750 cm3

1 cm3 d’aigua Æ 1 g d’aigua
1 l d’aigua Æ 1 kg d’aigua
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Abans de començar els assaigs prepareu una taula, com la que teniu a
continuació, per a l’anotació de les dades que obtindreu.

Resistència a la flexió de les tires metàl·liques

Conclusions

a)  Quin tipus de tira metàl·lica de les que teniu a l’aula de Tecnologia és la més
resistent a la flexió?  Quina és la menys resistent?

b)  Quines de les tires contenen exactament la mateixa quantitat de material?

c)  Intenteu explicar la raó per la qual unes tires són més resistents a la flexió
que les altres.

En acabat de realitzar els assaigs redreceu de nou les tires que s’hagin doblegat.
Per ajudar-vos podeu utilitzar el cargol de banc.

Full 2

Tipus de tira metàl·lica    Doblegament en mm en funció de la càrrega_

    125 g           500 g           750 g         1.000 g
tira  metàl·lica  foradada
de 15 x 500 x 1.5 mm

tira  metàl·lica  amb ranura
de 15 x 500 x 1.5 mm

tira metàl·lica en escaire i foradada
de 15 x 15 x 500 x 1.5 mm

tira metàl·lica en escaire i amb ranura
de 15 x 15 x 500 x 1.5 mm

tira metàl·lica  amb doble filera de ranures
de 30 x 500 x 1.5 mm

llistó de referència

pes

tira metàl·lica
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