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En el disseny i construcció de qualsevol objecte, aparell o màquina, sempre interve-
nen elements que han de suportar forces. Així, en una bicicleta hi ha el quadre on es 
fi xen les rodes, els pedals, etc., i, a més, el selló, on recolzem tot el pes del nostre cos. 
El quadre, doncs, en una bicicleta fa la funció del que anomenem estructura. També 
els edifi cis i construccions, com ara un pont o una torre de comunicacions, s’aguan-
ten gràcies a una estructura. Fins i tot nosaltres mateixos ens mantenim drets gràcies 
a una estructura: l’esquelet.

Saps què és una força? Saps quins materials són els més adequats per suportar for-
ces? Quina és la funció d’una estructura? Escriu el nom d’uns quants objectes que 
coneguis i que tinguin una estructura fàcilment visible.

Forces i 
estructures3

1.  Les forces

2.  Les propietats mecàniques 
dels materials

3.  Esforços

4.  Estructures

5.  Estructures metàl·liques
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•  Identifi car les forces que actuen 
sobre construccions i objectes 
senzills, així com el tipus d’esforç 
que produeixen.

•  Relacionar les propietats dels ma-
terials i la forma dels elements re-
sistents amb els esforços que han 
de suportar.

•  Identifi car, analitzar i descriure es-
tructures d’edifi cis, màquines i al-
tres construccions, així com la 
funció que tenen.

•  Fer construccions simples d’es-
tructures i avaluar-ne la resistència 
a les diferents classes d’esforços.

•  Valorar la necessitat dels sistemes 
articulats en la construcció dels 
elements de suport de màquines 
i construccions.

coMPetÈNcies BÀsiQues 

En aquesta unitat treballaràs les compe-
tències següents:

•  La competència comunicativa lingüís-
tica i audiovisual perquè hauràs d’ex-
pressar idees i coneixements adquirits 
sobre forces i estructures, i realitzar-ne 
activitats i informes. A més, hauràs de 
descriure estructures d’edificis, màqui-
nes i altres construccions, així com la 
funció que tenen.

•  Les competències artística i cultural 
perquè hauràs de comprendre, apreciar 
i considerar el valor artístic, històric i pa-
trimonial d’algunes estructures. 

•  La competència en el tractament de 
la informació i competència digital 
perquè hauràs de cercar documentació 
tècnica d’edificacions conegudes per la 
importància de les seves estructures i 
saber que s’utilitzen les TIC com a eina 
per simular i resoldre problemes reals 
d’estructures.

•  La competència matemàtica perquè 
hauràs de consolidar conceptes de vec-
tors per poder operar amb forces i fer 
càlculs senzills sobre propietats de ma-
terials i resistència d’estructures. 

•  La competència d’aprendre a apren-
dre perquè et caldrà desenvolupar 

habilitats per conduir el teu propi apre-
nentatge i predir el comportament d’un 
objecte quan se li apliquen diferents 
forces, així com conèixer les tècniques i 
estratègies bàsiques per garantir el ri-
gor en els processos de disseny d’es-
tructures. 

•  La competència d’autonomia i inicia-
tiva personal perquè hauràs d’aplicar 
coneixements científics per poder dis-
senyar amb rigor una estructura senzi-
lla, tècnicament viable, i preveure’n els 
riscos associats (a causa dels materials 
emprats o del disseny). També hauràs 
de ser capaç d’analitzar i proposar pos-
sibilitats de millora.

•  La competència en el coneixement i la 
interacció amb el món físic perquè 
hauràs de classificar diferents materials 
i identificar-ne les propietats mecàni-
ques, fer assajos reals sobre estructures 
i materials, i valorar la necessitat de sis-
temes articulats en la construcció d’edi-
ficacions i estructures.

•  La competència social i ciutadana per-
què caldrà que valoris la funció social i 
tecnològica d’algunes grans estructu-
res, així com l’impacte ambiental que 
provoquen en l’entorn on es troben 
ubicades.
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L’imant fa una força d’atracció 
sobre el clau.

Per deformar la plastilina, li apliquem una 
força.

1. Les forces
Habitualment diem que fem força quan aguantem o aixequem un cos, l’empe-
nyem per desplaçar-lo o bé quan intentem deformar-lo.

Una força és una acció capaç de produir o modificar l’estat de repòs o de 
moviment d’un cos o de produir-hi deformacions. La unitat de força, en el 
sistema internacional de mesura és el newton (N).

De fet, les forces no es poden veure, però sí que podem observar o notar-ne els 
efectes. Normalment, aquests efectes es produeixen per contacte entre dos cos-
sos, però també es poden originar a distància, com passa amb els imants o amb el 
pes d’un objecte, que es deu a la força de la gravetat.

Segons com actuïn les forces, els efectes que provoquen poden ser molt dife-
rents. Per exemple, no és el mateix aplicar una força a una taula per sobre que per 
sota o pel costat. Si la hi apliquem per sobre i el valor de la força és prou gran, la 
taula es podrà aixafar o trencar; si hi apliquem la mateixa força per sota, l’aixeca-
rem; i si hi apliquem la força lateralment, la desplaçarem.

Per moure el cotxet, cal fer força.

El pes d’un cos qualsevol és 
una força. Representa la for·
ça amb què la Terra l’atrau a 
causa de la gravetat.
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2.

Per indicar com actua una força sobre un cos ho fem mitjançat fletxes. La lon-
gitud del segment ens mostra el valor de la força (gran, petita, mitjana...); el 
mateix segment ens indica la direcció amb què actua i la fletxa n’assenyala 
el sentit.

Per mesurar forces s’utilitzen uns aparells anomenats dinamòmetres, que consis-
teixen essencialment en una molla deformable. La deformació ens dóna la força 
que s’hi aplica.

A

B
B

A
A

B

A és més petita que B. B actua en sentit 
contrari a A.

B és més petita que A 
i actua en una direcció 
diferent. Dinamòmetre.

1. � Posa�cinc�exemples�d’actuació�de�forces�i�explica’n�
els�efectes.

2. � Representa�gràfi�cament�com�actuen�les�forces�dels�
exemples�anteriors.

3. � Si� a� escola� disposeu� d’un� dinamòmetre,� mesureu�
forces�comprovant�el�pes�de�diferents�objectes�de�
l’aula� de� tecnologia,� com� ara� eines� o� materials.�
Anoteu-ne�el�valor�en�una�taula.

activitats proposades

Les propietats mecàniques 
dels materials

Com hem vist, una de les conseqüències de l’aplicació de forces a un cos és que 
aquest cos es pot deformar, és a dir, es pot doblegar, estirar, arrugar i, fi ns i tot, si 
la força és prou intensa, es pot trencar. Tot dependrà, entre altres coses, del mate-
rial de què és fet el cos.

Les propietats mecàniques són les que determinen el comportament dels 
materials quan hi actuen una o més forces.

Per exemple, si apliquem amb la mà una força sobre un paper, el rebregarem. Si 
la força l’apliquem a una goma elàstica, l’estirarem. Si l’apliquem a un tros de 
plastilina, la deformarem. Si la força la fem sobre un clip, el doblegarem. I si 
l’apliquem a una galeta, la trencarem. Tenim, doncs, que el que passa a un cos o 
a un objecte si s’hi aplica una força en una determinada direcció, depèn del ma-
terial de què és fet. Tot plegat determina una sèrie de propietats, les més impor-
tants de les quals són: la resistència, la tenacitat, l’elasticitat, la plasticitat i la 
duresa.

Les principals propietats me-
càniques dels materials són:
• Resistència
• Tenacitat / Fragilitat
• Elasticitat
• Plasticitat

– Mal·leabilitat
– Ductilitat

• Duresa
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La resistència

Quan camines sobre un pont, t’asseus en una cadira o agafes un ganivet per tallar, 
aquests objectes no es trenquen ni es deformen ostensiblement. Això vol dir que 
són resistents.

Anomenem resistència la capacitat que té un material de resistir forces sen-
se deformar-se excessivament ni trencar-se.

Els metalls, sobretot l’acer, les fustes i molts plàstics solen ser materials resistents.

tenacitat i fragilitat

Un martell és una eina que serveix per picar a cops, i la seva característica tècnica 
més important és que suporta cops sense trencar-se. També hi ha materials que 
es dobleguen, s’aixafen, etc., però no hi ha manera de trencar-los. Els materials 
que tenen aquesta propietat s’anomenen tenaços. Els metalls, les fustes i alguns 
plàstics són materials que tenen una gran tenacitat.

La tenacitat és la propietat que tenen alguns materials de suportar forces i 
cops sense trencar-se.

La propietat contrària a la tenacitat és 
la fragilitat. Si un material, com ara el 
vidre, es trenca fàcilment en rebre un 
cop o en intentar-lo doblegar, diem 
que és un material fràgil.

És fàcil confondre la resistència amb la 
tenacitat. Un material pot ser fràgil o 
poc tenaç, però en canvi pot ser molt 
resistent a alguns esforços, i a l’inre-
vés.

El vidre és un material fràgil (en ser co-
pejat, es trenca fàcilment). En canvi, és 
un material bastant resistent a alguns 
esforços: s’utilitza per fabricar taules, 
prestatgeries, fi nestres, peixeres, etc.

El vidre es trenca fàcilment 
amb un cop: és fràgil. El mar·
tell és tenaç.

Tot i ser un material fràgil, el 
vidre és bastant resistent a 
alguns esforços.
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L’elasticitat

Hem estudiat anteriorment que, quan apliquem una força sobre alguns materials; 
tendeixen a deformar-se. Hi ha materials, com ara la goma o el cautxú, que, quan 
s’hi deixa de fer força, recuperen fàcilment la forma original. Aquesta deformació 
s’anomena elàstica i als materials elàstics.

L’elasticitat és la propietat que tenen els materials de recuperar la seva forma 
original després d’haver estat deformats per un esforç.

Tot i això, hi ha un límit de força, anomenat límit elàstic, a partir del qual la defor-
mació és permanent i el material pot arribar a trencar-se. Aquest límit elàstic és 
diferent per a cada material.

La plasticitat

Per fabricar determinats objectes i productes sovint necessitem utilitzar materials 
que es puguin deformar permanentment, sense trencar-se, per poder-los donar 
formes diferents. Diem, aleshores, que són materials plàstics. La plastilina o l’argi-
la són exemples de materials molt plàstics.

Alguns metalls, com el coure, l’acer o l’alumini, també tenen la propietat de la 
plasticitat. Cal, però, escalfar-los per deformar-los amb facilitat.

Alerta!
No ens hem de confondre en utilitzar la paraula plàstic. Hi ha materials que són 
plàstics perquè tenen la propietat de la plasticitat. En canvi, hi ha materials que ho 
són perquè estan fets d’un material anomenat plàstic.

Vegem-ne dos exemples:

– L’argila és un material plàstic que ens permet de fer escultures si el modelem.

– La baquelita és un plàstic que s’utilitza per fer els mànecs de les paelles.

Materials elàstics.

Rígid o fl exible?
Diem que un material és rí-
gid quan no es pot doble-
gar fàcilment. En canvi, si es 
doblega amb facilitat diem 
que és flexible. Aquestes 
propietats no tenen res a 
veure amb la plasticitat: do-
blegar-se no vol dir canviar 
de forma. Un cable elèctric 
sol ser fl exible però, doble-
gat o no, segueix sent rodó, 
prim i llarg.

L’alumini s’utilitza per fabricar el paper 
d’alumini: és un material mal·leable. 
També ho és l’acer, que s’utilitza per fa·
bricar les carrosseries dels cotxes.

La plastilina és un material plàstic que 
ens permet de fer escultures si el mo·
delem.
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D’aquesta propietat, se’n deriven dues més: la ductilitat i la mal·leabilitat.

La ductilitat és la propietat d’alguns materials de deformar-se permanent-
ment en forma de fi l prim sense trencar-se.

La mal·leabilitat és la propietat d’alguns materials de deformar-se perma-
nentment en forma de làmina molt fi na sense trencar-se.

La duresa

Si un material costa molt de ratllar o de penetrar amb un altre, com ara el vidre o 
l’acer, diem que és un material dur. Ara bé, si el material (guix, argila, fustes natu-
rals, etc.) és molt fàcil de ratllar o de penetrar, diem que és tou.

La duresa és la propietat que indica l’oposició que ofereix un material a ser 
ratllat o penetrat.

No hem de confondre la duresa amb la tenacitat o la resistència. Precisament el 
vidre és un material molt dur, però, alhora, és molt poc tenaç (és fàcil de trencar 
amb un cop). La fusta natural, en canvi, és un material bastant tou; però, al mateix 
temps, és resistent a determinats esforços.

El vidre costa de ratllar: 
és dur.

La fusta natural no costa 
gaire de ratllar: és bastant 
tova.

El diamant és el material més 
dur que es coneix.

El coure és un material molt 
dúctil que s’utilitza per fa·
bricar fi ls elèctrics. L’estany 
també ho és.
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4. � Anomena� cinc� materials� que� consideris� resistents.�
Justifica� la� resposta� basant-te� en� aplicacions�
d’aquests�materials�en�què�creguis�que�han�de�ser�
resistents.

5. � Anomena�tres�objectes�elàstics�i�tres�de�fràgils.

6. � Diferencia�la�ductilitat�i�la�mal·leabilitat.

7. � Omple�la�taula�següent.�Posa�una�creu�a�les�caselles�
que�consideris�que�corresponen�a�la�propietat�més�
rellevant� de� cada� material,� i� un� signe� menys� a� les�
menys� rellevants.� Discuteix� les� respostes� amb� els�
teus�companys.

8. � Ordena�els�materials�de�la�taula�anterior�de�més�dur�
a�menys�dur.

activitats proposades

La secció d’un cos és la su-
perfície o àrea que resulta 
en tallar-lo amb un pla 
perpendicular al seu eix 
longitudinal.

Sabies que...3. esforços
Quan apliquem una força a un cos, diem que aquest cos està sotmès a un esforç 
o que el suporta. A part del material amb què ha estat construït, la resistència 
d’un objecte a un determinat esforç depèn de tres factors més: 

• De les dimensions.

• De la forma.

•  Del tipus d’esforç, és a dir, de la manera com actuen les forces sobre l’objecte.

Podem distingir cinc tipus d’esforç: esforç de tracció, esforç de compressió, 
esforç de fl exió, esforç de torsió i esforç de cisallament.

Què és l’esforç de tracció?

L’esforç de tracció es produeix quan dues 
forces oposades (de sentit contrari) actuen 
sobre un cos i tendeixen a estirar-lo o allar-
gar-lo. És el cas, per exemple, del cable que 
mou un ascensor, dels cables que subjecten 
un pont penjant o dels cables que eleven la 
càrrega d’una grua.

En aquest cas, la resistència del cos depèn 
bàsicament, a més del material, de la seva 
secció o gruix. La forma no hi infl ueix gaire. 
Aquest tipus d’esforç pot arribar a provocar el 
trencament del cos.

Els cossos que han de ser sotmesos a tracció 
poden ser fl exibles, però no han de ser gaire 
elàstics. Els fils, les cordes i els cables són 

 

Els cables de les grues treballen a 
tracció.

F
F

F F

Material Elàstic Tenaç Fràgil Plàstic Dur

fusta de faig
acer
alumini
vidre
plastilina
cautxu
plàstic
paper
plom

Esforç de tracció.
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elements resistents a la tracció, principalment si són gruixuts i d’acer, que és un 
material molt resistent. Els fi ls i les cordes de fi bres sintètiques, com ara el niló, són 
també molt resistents i molt utilitzats en nombroses aplicacions. Finalment, les 
fi bres naturals, com ara el cotó, són materials prou resistents, però no tant com els 
anteriors.

Què és l’esforç de compressió?

Les potes d’una cadira, quan ens hi asseiem, suporten un esforç de compressió, 
ja que han d’aguantar el pes del nostre cos. Aquesta classe d’esforç es produeix 
quan les forces que actuen sobre un objecte van en la mateixa direcció però són 
oposades; en aquest cas tendeixen a aixafar-lo o a escurçar-lo. Els pilars i les 
columnes dels edifi cis o les potes d’una taula són també exemples d’elements 
sotmesos a compressió.

El cable del telefèric suporta 
un esforç de tracció.

Compressió amb aixafament.

Les potes d’una cadira, o una columna, suporten esforços 
de compressió.

Pilars i suports d’una estructura en construcció. 
Tots treballen a compressió.

F F

FF

F

F
FF F

F
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Un cable, una corda o un fi l, tot i que poden 
ser molt resistents a la tracció, no permeten 
esforços de compressió, perquè, com que són 
fl exibles, no són capaços ni d’aguantar la força 
del seu pes. 

Per suportar bé l’esforç de compressió cal que 
el cos sigui rígid i, preferentment, ample i no 
gaire llarg. Una columna que hagi de suportar 
un esforç de compressió important ha de ser 
ampla i no gaire alta. Si és prima i llarga, abans 
d’aixafar-se o trencar-se es pot doblegar; lla-
vors diem que es vincla.

El vinclament és la deformació que sofreixen els cossos sotmesos a com-
pressió quan són llargs i prims.

Què és l’esforç de fl exió?

Quan les forces o les càrregues que actuen sobre una peça s’apliquen contra el 
seu eix longitudinal i tendeixen a corbar-la, diem que la peça suporta un esforç 
de fl exió. És el cas, per exemple, d’una prestatgeria plena de llibres, de les bigues 
que aguanten un sostre, dels balcons, d’una passarel·la, d’una canya de pescar o 
del trampolí d’una piscina. 

No s’ha de confondre la curvatura produïda en un cos per un esforç de compres-
sió amb vinclament amb la curvatura produïda per un esforç de fl exió. Si bé en 
tots dos casos el cos es corba, les forces hi actuen de manera diferent.

Flexió d’un pont i d’una canya de pescar.

La resistència d’un cos a la flexió, a més 
del material, depèn de la longitud i de 
la forma de la secció. En general, com 
més gran és la secció del cos, més resistent 
és a la flexió; però per suportar bé l’es-
forç de flexió cal que tingui un bon 
cantell i aplicar-hi la força en la direc-
ció de l’aresta llarga del cantell. Com 
més llarg és un cos i més petit el seu cantell, 
menys resistència té a la flexió.

La perxa de l’atleta suporta un esforç de 
compressió amb vinclament.

Esforços de fl exió.

F

Voladís

Compressió amb 
vinclament.

Biga

F

F F

F F

Les bigues dels edifi cis treballen a 
fl exió.
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Què és l’esforç de torsió?

L’efecte de l’acció de les forces que fan que un cos giri o es torci s’anomena esforç 
de torsió. Quan collem un cargol, quan l’eix d’un motor fa girar una màquina o 
quan girem el manillar d’una bicicleta o el volant d’un cotxe, es produeixen esfor-
ços de torsió als seus eixos.

Com més gruixut és el cos, més resistent és a la torsió. Ara bé, com en els cossos 
sotmesos a compressió, la secció no és del tot determinant, sinó que ho són les 
dimensions, és a dir, la proporció entre l’amplada i la llargada: com més ample i 
curt, més resistent.

La tija d’un tornavís, o l’eix d’un volant, suporten esforços de torsió.

Esforços de torsió.

Ca
nt

el
l

Ca
nt

el
l

Com més llarg és el cos, i més petit el 
cantell, menys resisténcia a la fl exió.

Com més curt és el cos, i més gruixut 
el cantell, més resisténcia a la fl exió.

F
F

F

FF

F
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Què és l’esforç de cisallament o tallant?

Si tallem amb unes tisores paper, roba o qualsevol altre element, el que fem 
és concentrar dues forces oposades en una mateixa part d’aquest element. Si les 
forces són prou grans i vencen la resistència que ofereix el material, el resultat 
és obvi: el tallem. Diem aleshores que ha estat sotmès a un esforç de cisallament 
o tallant.

Aquest tipus d’esforç també es dóna, per exemple, en les unions cargolades o re-
blades i en les zones de suport de les bigues. Eines i aparells, com ara tisores, ali-
cates de tall o cisalles, utilitzen aquesta classe d’esforç per tallar materials.

Esforç de cisallament o tallant.

9. � Posa� cinc� exemples� d’objectes� sotmesos� als� cinc�
tipus�d’esforç�estudiats.�Dibuixa’ls� i�assenyala� les�
forces�que�hi�actuen.

10. � De�què�depèn�la�resistència�d’un�cos�a�un�determi-
nat�esforç?

11. � A� quin� esforç,� principalment,� està� sotmesa� la�
cadena�d’una�bicicleta?

12. � Quines�característiques�ha�de�tenir�un�cos�sotmès�
a�un�esforç�de�compressió?

13. � Dibuixa�un�cos�deformat�per�un�esforç�de�fl�exió�i�
un� altre� per� vinclament.� Representa-hi� les� forces�
que�hi�actuen.

14. � De�les�bigues�següents,�quina�et�sembla�que�tin-
drà� més� resistència� a� la� fl�exió?� I� quina� en� tindrà�
menys?�Raona�les�respostes.

15. � Les�potes�d’una�cadira,�quin�esforç�suporten?

16. � A�quin�esforç�està�sotmès�el�cable�que�aguanta�la�
cabina�d’un�ascensor?

17. � �Quin� tipus� d’esforç� suporta� la� tija� d’un� tornavís�
quan�cargolem?

18. � �Assenyala�el�tipus�d’esforç�principal�a�què�acostu-
men�a�estar�sotmesos�els�cossos�o�objectes�de�la�
fi�gura.

activitats proposades

d)

c)

c)

a)
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4. estructures
Per construir un pont, un edifi ci o una màquina de grans dimensions, com ara una 
grua, no és possible utilitzar un sol element que resisteixi bé les forces que han de 
suportar; a més, seria difícil de construir i de transportar. Per tant, cal unir molts 
elements entre ells per formar una estructura, que haurà de suportar el pes i les 
càrregues addicionals de l’edifi cació o de la màquina, i que facilitarà de construir-
la o transportar-la.

Una estructura és un conjunt d’elements units entre ells amb la funció bàsi-
ca de suportar forces.

El xassís d’un cotxe o d’una moto, el quadre d’una bicicleta o la carcassa d’una 
rentadora són exemples d’estructures de màquines. Fins i tot el nostre cos té 
una estructura –l’esquelet– que fa possible que ens mantinguem drets, que ens 
moguem i que efectuem forces.

Per tant, les funcions bàsiques de tota estructura són: suportar l’acció de for-
ces exteriors i interiors, aguantar el propi pes i el de les càrregues que li 
carreguem i mantenir l’estabilitat. Això implica que abans de construir una 
estructura s’han de triar adequadament els materials, la forma i la disposició 
dels seus elements.

com són les estructures?

Totes les estructures compleixen les 
mateixes funcions, però no totes 
són iguals. Observa, si no, la forma 
de les estructures d’un cotxe, d’un 
edifi ci, d’una grua de construcció, 
d’un contenidor d’escombraries 
o d’un carretó de supermercat.

Antigament, la majoria d’estructu-
res eren formades per blocs de pe-
dra, perquè no hi havia bigues 
d’acer, formigó o altres elements 
resistents. Els blocs de pedra eren 
col·locats de manera que les forces 
que havien de suportar es distribuï-
en entre ells i els mantenien units 
formant un tot resistent. Fixa’t en 
les columnes o les arcades fetes de 
blocs de pedra de les catedrals, els 
aqüeductes, etc.

Els diferents blocs de pedra de les 
arcades treballen a compressió; això 
els manté units, fi ns al punt que so-
vint ni tan sols s’han d’ajuntar amb 
morter o ciment.

El quadre d’una bicicleta és 
una estructura.

Pont de pedra amb arcada de 
blocs resistents.

L’estructura d’armadura de la torre Petrin de 
Praga, és la mateixa que la de la torre Eiff el.

Els blocs de pedra de les ar·
cades són molt resistents, i 
es transmeten les forces en·
tre ells.

F
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Actualment, però, podem distingir bàsicament dos tipus d’estructures: estructu-
ra d’armadura i estructura laminar o carcassa.

estructura d’armadura

És formada per un conjunt d’elements resistents, units o engalzats entre si, que 
constitueixen l’esquelet de diversos tipus d’objectes o construccions. Les més 
corrents són les estructures metàl·liques i les de formigó, per exemple estruc-
tures d’edifi cis, ponts metàl·lics, grues de construcció, gronxadors, bastides, torres 
d’alta tensió, cadires, taules, carretons de supermercat, etc.

estructura laminar o carcassa

És formada per làmines o plafons units entre si que solen envoltar l’objecte, com 
per exemple la carrosseria d’un vehicle, el fuselatge d’un avió, un contenidor d’es-
combraries, un bolígraf, un dipòsit, una llauna de conserva o les carcasses de di-
versos aparells –rentadora, ordinador, televisor, etc.

com es dissenyen les estructures?

A l’hora de dissenyar una estructura cal tenir en compte diversos factors, a fi  que 
pugui suportar les forces i complir la funció a què està destinada. Els dos factors 
més importants són el material i la forma.

Materials

Les propietats mecàniques d’un material són determinants a l’hora d’escollir 
quin és el més adequat per a una estructura. La característica més important 
d’aquest material és la resistència, ja que els pesos o càrregues que haurà de 
suportar i la capacitat del material de resistir els esforços i evitar les deforma-
cions fan que calgui adoptar materials resistents. És per això que les estructures 
es construeixen amb materials com l’acer, l’alumini, el formigó, la fusta i el plàs-
tic, tots prou resistents. Estructura de carcassa d’un 

dipòsit.

Cadires amb estructura 
d’armadura.

Estructura de formigó en uns 
edifi cis en construcció.
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A més, caldrà tenir en compte altres propietats, com ara la lleugeresa, el preu, la 
resistència a l’oxidació (a rovellar-se), la dilatació o la disponibilitat

La forma

Per dissenyar una estructura, no s’ha de pensar únicament que ha de poder 
aguantar correctament les càrregues i els esforços a què la sotmetrem, sinó que 
també s’ha de preveure la forma més adequada a la seva funció; és a dir, no és el 
mateix una estructura per a una grua que per a un pont o una màquina. 

L’estructura també ha de tenir estabilitat, és a dir, no pot bolcar ni caure amb faci-
litat. Pensa, per exemple, en una porteria de futbol sala, o en una cistella de bàs-
quet. És molt important assegurar que aquestes estructures no puguin bolcar 
mai, encara que algú s’hi pengi, perquè, si caiguessin, podrien causar danys molt 
greus a les persones.

Per incrementar l’estabilitat de l’estructura i evitar que tombi o que trabuqui, s’uti-
litzen diversos sistemes:

•  Fixar l’estructura a terra per mitjà de claus, cargols, fonaments, etc.
• Augmentar el pes de la base.
• Construir una base de suport més ampla.
• Col·locar-hi cables tensors.

Segur que ja ets conscient que estem voltats d’estructures per tot arreu. Segura-
ment al teu municipi o a la teva comarca hi ha exemples de grans estructures: edifi -
cis singulars, ponts, torres de comunicacions o de suport de línies elèctriques, etc.

Hi ha estructures que, a més de ser útils, tenen un gran valor artístic o històric. És 
el cas, per exemple, de l’estació de França, a Barcelona, el pont de les Peixateries 
Velles, a Girona, el pont sobre l’Ebre, a Amposta, o el pont del Diable, a Tarragona.

Les torres metàl·liques per a línies 
elèctriques d’alta tensió tenen la base 
ampla per tenir estabilitat.Pont del diable a Tarragona.

Cistella de bàsquet subjecta·
da a terra per mitjà de car·
gols.

Increment del pes de la base 
de la cistella de bàsquet per 
garantir·ne l’estabilitat i evi·
tar·ne que bolqui.

Augment de la fermesa d’una 
antena mitjançant cables 
tensors.

Cadira amb una base prou 
ampla per assegurar·ne l’es·
tabilitat.
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19. � Què� és� una� estructura?� Dels� objectes� següents,�
indica�quin�té�clarament�una�estructura�rígida:�

� Bolígraf,� llibre,� taula,� pissarra,� samarreta,� estoig�
de� CD,� porteria� de� futbol,� telèfon� mòbil,� barana,�
mocador,�xarxa�de�voleibol,�paella.

20. � Enumera� unes� quantes� estructures� que� et� siguin�
familiars�i�descriu�la�funció�que�fan.

21. � Amb�fl�etxes,�associa�els�objectes�de�la�columna�es-
querra�amb�el�tipus�d’estructura�que�els�correspon:

� • Cotxet�de�bebè�
� • Llauna�de�beguda
� • Pupitre�de�l’aula� Armadura
� • Paperera
� • Ordinador
� • Paraigua
� • Cotxe� Laminar�o�carcassa
� • Edifi�ci�escolar
� • Casc�per�a�ciclomotor

22. � Com� es� construïen� antigament� les� estructures?�
Per�quin�motiu?

23. � Quins�factors�cal�tenir�en�compte�a�l’hora�de�dis-
senyar�una�estructura?�Per�què?

24. � Esbrina�amb�quins�materials�se�solen�construir�les�
estructures�següents�i�raona�la�idoneïtat�d’aquests�
materials:

� Escala� plegable� domèstica,� cadira� de� l’aula,� grua�
de� construcció,� carcassa� d’un� walkman,� quadre�
d’una� bicicleta,� estructura� d’un� edifici� d’habi-
tatges,�estenedor�plegable�per�a�roba,�prestatge-
ria� de� llibres,� carrosseria� d’un� cotxe,� contenidor�
�d’escombraries,� gronxador� o� tobogan� d’un� parc�
infantil.

25. � Proposa�diverses�solucions�per�evitar�que�els�objec-
tes�següents�puguin�bolcar�o�es�tombin:

� Para-sol,�antena�de�TV,�cistella�de�bàsquet,�bici-
cleta.

activitats proposades

5. estructures metàl·liques
El gran desenvolupament de les estructures metàl·liques va tenir lloc a partir de la 
revolució industrial del segle XIX. La pedra i la fusta van començar a ser substituï-
des per l’acer, que es podia treballar més de pressa unint peces senzilles i formant 
triangles. El conjunt adquiria una gran resistència i pesava menys. 

La forma més simple que proporciona rigidesa i una resistència més gran a l’es-
tructura és la triangular. Gairebé totes les grans estructures metàl·liques (ponts, 
cobertes de naus, grues de construcció, torres d’alta tensió, etc.) adopten aquesta 
fi gura poligonal.

Coberta del Palau Sant Jordi, 
on podem apreciar la forma 
triangular de l’estructura.

Estructura de la coberta d’un 
mercat.
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Tres peces unides formant un triangle constitueixen una estructura rígida encara 
que les seves unions no ho siguin. Recorda que les unions poden ser rígides o 
articulades; les primeres no permeten el moviment dels elements units entre 
ells; en canvi, les segones sí. El punt on s’uneixen els elements o barres d’una es-
tructura s’anomena nus.

 

Si ens calia una estructura en forma de quadrilàter, hauríem de fer rígida com a 
mínim una de les unions. De fet, com que hi hauria dos elements units entre si 
que es comportarien com un de sol, el resultat seria com si només hi hagués tres 
elements, una disposició equivalent a la triangular. Fixa’t en la il·lustració següent: 
les dues peces de l’esquerra no es deformaran fàcilment perquè la seva unió és 
rígida; en canvi, la de la dreta no ho és, i es podrà deformar amb facilitat.

El sistema emprat per fer les unions en els nusos depèn del material i de si cal 
desmuntar l’estructura. Per exemple, les unions d’estructures metàl·liques fixes 
solen ser soldades. Antigament es feien servir les unions reblades, però avui dia 
tan sols s’utilitzen en casos molt determinats, com ara les estructures metàl·liques 

Unions rígides i unió articulada.

Estructura metàl·lica d’un pont sobre l’Ebre a Logroño.

nusbarraNus de l’estructura metàl·
lica d’un pont.
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d’alumini, ja que aquest material no es pot soldar fàcilment. Si l’estructura ha de 
ser desmuntable, la unió dels seus elements es fa principalment amb cargols o 
passadors. També en estructures d’acer s’utilitzen molt les unions soldades, ge-
neralment en combinació amb les cargolades. Les estructures metàl·liques tenen 
diversos inconvenients. El més important és la conservació, ja que l’acer es rove-
lla i cal pintar-lo molt sovint. A més, en cas d’incendi, l’acer es deforma molt, fet 
que provoca l’enrunament de la construcció amb molta més facilitat. Per evitar 
aquests inconvenients en habitatges i en construccions civils, actualment es fan 
servir estructures de formigó.

D’esquerra a dreta: nus amb 
unions cargolades, unió re·
blada en una estructura de 
carcassa i unió soldada 
d’una columna amb una 
biga.

Estructura amb perfi ls laminats d’acer.

Quins elements intervenen en les estructures 
metàl·liques?

Les estructures metàl·liques es construeixen bàsica-
ment amb perfils estructurals laminats d’acer, que 
són productes que s’obtenen a les acereries fent pas-
sar els lingots d’acer procedents del convertidor per 
unes màquines que els donen forma. Però també cal 
tenir present que cada cop són més freqüents les es-
tructures metàl·liques fetes amb perfils d’alumini. 

Les formes de perfi l existents al mercat són molt variades 
i depenen essencialment del tipus d’esforç que han 
de suportar. La forma del perfi l no serà la mateixa si ha de 
suportar un esforç de tracció, de fl exió o de torsió.

Els perfils que podem trobar amb més assiduïtat, tant 
en la construcció d’edificis o naus industrials com en 
altres estructures metàl·liques, són els següents: 

• Perfi l en forma de doble «T» o IPN (I Perfi l Normal)
• Perfi l en forma de «U»
• Perfi l en forma de I d’ales amples o perfi l HEB
• Perfi l angular
• Perfi l en forma de «T»

Si has de comprar un perfi l d’acer, hauràs de donar, com 
a mínim, les dades següents: forma, alçària del perfi l i 
longitud. Així, per a un perfi l en forma de doble T o en 



forma de I, de 80 mm d’alçària i 2 000 mm de longitud, direm que volem 2 
000 mm de perfil en IPN de 80.

La sigla IPN significa: Forma I, Perfil Normalitzat, on l’amplària i el gruix ja 
estan definits per una alçària o cantell de 80 mm de perfil.

En la construcció d’estructures, a més dels perfils, també s’utilitzen altres ele-
ments simples com ara:

Bigues: peces resistents, generalment de forma prismàtica i massisses o consti-
tuïdes per un o més perfils, que serveixen per suportar càrregues. Habitualment 
estan disposades en forma horitzontal i solen ser més llargues que no pas amples. 
Els perfils IPN i en U són els més utilitzats.

Pilars: suports verticals, considerablement més alts que amples, de forma pris-
màtica i massissos o bé constituïts per un o més perfils. Suporten esforços de 
compressió, atès que a sobre hi descansen algunes càrregues, com ara les bigues. 
Els més utilitzats són els perfils HEB.

Tirants i tensors: són elements que treballen generalment a tracció, com per 
exemple els suports d’alguns rètols, ponts penjants, antenes de televisió, etc.

Perfils estructurals laminats 
d’acer més usuals.

Biga

Pilar

Pont subjectat amb tirants.

Tirants

72

3 Forces i estructures

Perfil IPN Perfil en «U» Perfil HEB

Perfil angular Perfil en «T»



Tornapuntes: són puntals que uneixen dues peces que formen un angle recte. 
Treballen principalment a compressió.

26. � Esmenta�tres�estructures�formades�per� la�unió�de�
peces�més�petites�que�formen�triangles.

27. � Quins� avantatges� ofereix,� en� la� construcció�
d’estructures� metàl·liques,� la� unió� de� peces� for-
mant�triangles?

28. � De�les�unions�representades�a�continuació,�quines�
són�rígides�i�quines�no?

29. � Indica�dos�objectes�o�construccions�amb�estructura�
d’acer,�dos�més�d’alumini,�dos�de�formigó�o�pedra,�
dos� de� fusta� i,� per� últim,� dos� amb� estructura� de�
plàstic.

30. � Quins� són� els� principals� inconvenients� de� les� es-
tructures�metàl·liques?

31. � Connecta’t�a�Internet�a�l’adreça:�http://www.physics-
games.net/game/Cargo_Bridge.html� i�practica�amb�
el�joc�didàctic�Cargo Bridge�el�qual�et�permetrà�dis-
senyar�i�construir�ponts�per�traslladar�amb�segure-
tat�una�determinada�càrrega�d’un�costat�a� l’altre�
del� pont.� Disposaràs� d’una� quantitat� limitada� de�
diners�per�construir�els�ponts.

32. � Què�són�els�perfi�ls�laminats?�Per�a�què�serveixen?

33. � Per�què�en�les�estructures�metàl·liques�es�fan�servir�
perfi�ls�laminats?

34. � Posa�uns�quants�exemples�d’aplicacions�en�què�es�
fan�servir�els�tirants�i�els�tornapuntes.

35. � Visita� l’adreça� d’Internet� www.europerfi l.es� i� ob-
serva� els� diferents� productes� relacionats� amb� la�
construcció� metàl·lica� que� hi� apareixen:� perfi�ls� i�
accessoris�per�a�tancaments�metàl·lics,�perfi�ls�cor-
bats,�plafons�constructius,�perfi�ls�per�a�forjats,�etc.�
Posa� alguns� exemples� d’aplicacions� d’aquests�
perfi�ls� i� plafons� (utilitza� imatges� per� fer-ho� més�
entenedor).

activitats proposades

Tornapuntes per aguantar un embigat de fusta.
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[ PRÀCTICA ]

1.� �Per�construir�estructures�petites�es�poden�utilitzar�molts�materials:�des�d’escuradents,�canyetes�de�plàs-
tic,�tubs�fets�de�paper�enrotllat,�pals�d’enfilalls,�etc.�Et�proposem�que�construeixis�una�petita�estructura�
a�partir�de�qualsevol�dels�materials�esmentats.�Com�a�exemple,�a�la�fotografia�de�sota,�pots�veure�una�
estructura�petita,�un�pont,�feta�amb�pals�de�fusta�dels�utilitzats�per�fer�enfilalls.

 Per unir els pals s’ha utilitzat cola tèrmica, ja que és una unió ràpida i segura.

Juntament�amb�altres�companys�de�classe,�dissenya�una�petita�estructura;�construïu-la�a�partir�del�material�
que�el�professor�us�indiqui.�No�oblideu�de�seguir�les�diferents�fases�del�procés�tecnològic.�

 Detall d’un nus.
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Activitats a l’aula
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2. �Ara�et�proposem�una�experiència,�com�la�de�la�
figura,� per� tal� que� puguis� construir� una� es-
tructura�senzilla:

a)��Col·loca� dos� suports� iguals� sobre� una� taula�
separats�aproximadament�50�cm�l’un�de�l’al-
tre�i�posa-hi�a�sobre�un�llistó,�per�exemple�de�
18�x�3�mm�i�de�600�mm�de�longitud,�amb�la�
cara�més�ampla�cap�amunt.�Posa-hi�a�sobre,�
al�centre,�un�pes�aproximadament�d’1,5-2�kg�
i�observa�com�es�deforma�el�llistó�a�causa�de�
l’esforç�de�flexió.

b)��Ara�pren�el�llistó�i�fes-hi�dos�foradets�als�ex-
trems.�A�continuació,�talla�un�altre�trosset�de�
llistó�de�8�mm�de�longitud�i�enganxa’l�al�mig�
de�l’altre�llistó.�Col·loca�un�fil�de�niló�ben�ti-
bant�entre�els�foradets�i�el�llistonet�petit,�tal�
com�veus�a�la�figura.

c)��Col·loca� novament� l’estructura� a� sobre� dels�
suports,� com� abans,� i� situa-hi� al� mig� el� ma-
teix� pes� que� havies� utilitzat� anteriorment.�
Què� hi� observes� ara?� Suporta� molt� més� pes�
que� abans?� Quin� tipus� d’esforç� suporten� els�
diferents� elements� de� l’estructura� (llistó�
gran,�llistó�petit�i�fil�de�niló)?�Què�passaria�si�
col·locàvem�l’estructura�al�revés?

3.� �Busca�informació�a�Internet�sobre�els�tipus�de�
perfils�estructurals�més�habituals�que�podem�
trobar� en� la� construcció� d’estructures� metàl-
liques� i� fes-ne� un� quadre� resum,� preferible-
ment�amb�l’ajuda�d’un�processador�de�text.�

4.� �De�les�fotografies�que�es�mostren�indica�el�tipus�
d’esforç�al�qual�treballen�els�diferents�cossos�que�
si�poden�observar.

5.� �Juntament�amb�alguns�companys/es�realitzeu�
un�mural�amb�fotografies�de�revistes�o�extre-
tes� d’Internet� de� diferents� casos� indicant-hi�
les� seves� propietats� mecàniques� més� relle-
vants.

a) b)

c)

d)
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Activitats fi nals

1. L’acció capaç de produir o modifi car l’estat de 
repòs o de moviment d’un cos o de produir-hi 
deformacions s’anomena ___________________ 
La seva unitat en el Sistema Internacional és ___ 
___________________

2. Per indicar com actua una força sobre un cos ho 
fem mitjançant ___________________________ 
La longitud del segment ens mostra __________
________________________.

3. Els aparells que s’utilitzen per mesurar forces 
s’anomenen _____________________________.

4. Les propietats mecàniques més importants dels 
materials són:

 a)   _________________________

 b)   _________________________

 c)   _________________________

 d)   _________________________

 e)   _________________________

5. Què és el que anomenem resistència? Posa tres 
exemples de diferents tipus de materials consi-
derats resistents.

6. Indica quins dels factors següents determinen la 
resistència d’un objecte: la forma, el color, el tipus 
de material, la textura, les dimensions o el procés 
de fabricació.

7. La propietat que tenen alguns materials de su-
portar forces i cops sense trencar-se s’anomena:

 a)  Resistència

 b)  Tenacitat

 c)  Elasticitat

 d)  Plasticitat

8. La propietat que tenen alguns materials de de-
formar-se permanentment, sense arribar-se a 
trencar, s’anomena:

 a)  Resistència

 b)  Fragilitat

 c)  Elasticitat

 d)  Plasticitat

9. Dels següents materials, quin és dur i fràgil alho-
ra?

 a)  Fusta natural

 b)  Alumini

 c)  Plàstic

 d)  Vidre

10. Ordena, de més tenaç a menys, els materials 
següents: guix, vidre, fusta, acer, cartró, plàstic, 
porcellana, alumini i cuir.

11. Omple la taula següent:

12. Quan treballa, el cable d’una grua està sotmès, 
principalment, a un esforç de:

 a)  Flexió

 b)  Compressió

 c)   Tracció

 d)  Torsió

13. A quin tipus d’esforç està sotmès, principalment, 
el volant d’un cotxe? I una canya de pescar?

14. Posa un parell d’exemples d’esforç de cisalla-
ment.

15. Assenyala a quins tipus d’esforç estan sotmesos 
principalment els objectes següents: 

Tipus d’esforç Què produeix? Exemple

Estirament 
o allargament

Potes d’una taula 
o una columna

Flexió

Que el cos giri 
o es torci

Tisores
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 Cadena de bicicleta, eix d’una roda, seient d’una 
bicicleta, taula, prestatgeria, manillar d’una moto, 
una corda que subjecta un pes, columna, canya 
de pescar, biga.

16. Ordena, de més a menys resistent, les quatre pe-
ces de la fi gura que poden suportar més bé el pes 
F sense deformar-se o trencar-se.

17. Assenyala en quina de les quatre situacions de 
la fi gura (a, b, c o d), el cos serà més resistent al 
pes P.

18. Què és el vinclament?

19. Defi neix què és una estructura.

20. Quines són les tres funcions bàsiques de les es-
tructures? 

21. Quins són els dos principals tipus d’estructures? 
Anomena un exemple de cada classe.

22. Quins són els materials més utilitzats en la cons-
trucció d’estructures? I en les estructures metàl-
liques?

23. Quins aspectes cal tenir en compte a l’hora de 
 triar el material més adequat per a una determi-
nada estructura?

24. Quina és la forma més simple que proporciona 
rigidesa a una estructura? Posa exemples d’ob-
jectes o construccions en què s’utilitzi.

25. Creus que els elements que formen part d’una 
estructura poden ser elàstics?

26. Esmenta quatre sistemes per incrementar l’esta-
bilitat d’una estructura i evitar que es tombi, per 
exemple la d’una porteria d’handbol o una ciste-
lla de bàsquet.

F

F

F

F

a)

b)

c)

d)

d)

b)

c)

a)
PP

PP


