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Introducció

Com es trenquen els espaguetis? Si apliquem una força en el centre de gravetat, es trencaria per la meitat?

Podem establir unes pautes en aquest procés o el trencament és aleatori? Aquestes són algunes preguntes

que han permès iniciar aquest projecte. La bibliografia consultada ha trobat algun estudi realitzat que indica el

perquè un espagueti no es trenca per la meitat o que es trenca per diferents llocs. Aquesta diversitat de

resultats ha estat la motivació per fer aquest petit estudi.

Hipòtesis

● Les persones enquestades tindrien coneixement part de l’enquesta, en relació amb la deformació de

l’espaguetti perquè se li aplica una força, més que per si es trenca en dos o més fragments.

● El trencament de l’espagueti fixat pels seus extrems es faria pel centre de la seva longitud.

● El comportament de cada tipus d’espagueti seria diferent segons la seva secció.

Objectius

● Conèixer quina és l’opinió de les persones al voltant de la temàtica del treball.

● Observar si el trencament de l’espagueti és uniforme o varia entre un mateix tipus o diferents tipus.

● Comparar diferents tipus d’espaguetis amb els resultats obtinguts associats a l’estudi anterior.

Metodologia seguida

Es va fer una enquesta prèvia sobre el coneixement de la temàtica. Seguidament, vam escollir dos tipus

d’espaguetis amb seccions diferents, un de rodó (t1) i un de rectangular (t2), per comparar-los. Els vam fixar

amb dos peus metàl·lics pels seus extrems (fig. 1). Vam mesurar la seva longitud total (fig. 2). Posteriorment,

vàrem posar una base per a peses al centre de cada mostra que seria el punt de partida de l’experiment.

Fig. 1(e). Fixant l’espagueti en els
peus metàl·lics.
Font: pròpia.

Fig. 2(d). Mesurant la longitud total
de l’espagueti.
Font: pròpia.

Es van afegir, seguidament, masses que van variar de 10 en 10 g (fig. 3) fins que l’espagueti es trenqués. A

mesura que l’espagueti s’anava deformant, també es va apuntar amb un regle aquesta deformació (fig. 4). Els

resultats obtinguts es van apuntar en un full de càlcul (fig. 5), es van fer les gràfiques i es van analitzar.

Fig. 3. Posant les peses per fer l’estudi.
Font: pròpia.

Fig. 4. Mesurant l’estirament vertical.
Font: pròpia.

Fig. 5. Apuntant les dades obtingudes.
Font: pròpia.



Resultats

Aquí només s’explicarà, per raons d’espai, part de l’estudi de laboratori i no l’enquesta prèvia realitzada. S’han

estudiat fins al moment (fig. 6) 10 espaguetis de secció rodona (3,14 mm2) i 10 de secció rectangular (3 mm2).

Relació entre la força realitzada (N) i l’estirament vertical de l’espagueti (cm), y del seu comportament

(figs. 7 i 8): segons la línia de tendència, es pot veure que la relació entre les dues variables és directament

proporcional. Fins als 2,1 N (220 g), aproximadament, aquest és molt semblant i amb una aparença de

comportament tipus elàstic. Per sobre d’aquest valor de força, en canvi, és més proper a la d’un

comportament plàstic, fins que es produeix el trencament. L’espagueti rectangular ha arribat a suportar menys

pes per a un mateix estirament (línia blava per sota de la vermella).

Trencament dels espaguetis (figs. 9 i 10): de les 20 mostres estudiades, 19 es van trencar en dos

fragments i 1 en tres fragments (del tipus 1, secció circular). Però, en general, es pot veure que, si no fos

aquest cas, els valors de cada fragment són molt semblants i, per tant, propers a la meitat.

Fig. 6. Deformació d’un dels espaguetis
estudiats.

Font: pròpia.

Fig. 7. Relació entre força aplicada i
estirament vertical.

Font: pròpia.

Fig. 8. Relació entre comportament i
força aplicada.
Font: pròpia.

Fig. 13(e). Com s’han trencat els
espaguetis rodons.
Font: pròpia.

Fig. 14(d). Com s’han trencat els
espaguetis rectangulars.
Font: pròpia.

Conclusions

De les mostres estudiades, es pot concloure que els espaguetis t1 han presentat un comportament més

proper a l’elàstic que no els t2, ja que la corba d’evolució és més acusada en aquest darrer. El trencament

majoritari ha estat de dos fragments molt semblants entre ells. Podria ser que el fet que es trenquin en tres

fragments és degut a que s’apliquen dues forces cap avall, mentre que en el nostre cas només s’ha aplicat

una força (pes) sobre el centre de l’espagueti. En definitiva, el comportament dels dos tipus d’espaguetis ha

depès de la secció, ja que la seva longitud era la mateixa.

Finalment, dir que aquest estudi es podria millorar augmentant tant les rèpliques de cada un dels espaguetis i

també del tipus, ja que fins ara només s’han estudiat dos tipus. D’altra banda, també podria ser interessant

estudiar si aquest comportament varia una vegada que els espaguetis estiguessin cuits, tant en calent com en

fred. Per tant, són punts que permetrien continuar en un futur aquest treball.
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