
Elements de 
màquines i 
sistemes



MÀQUINES SIMPLES
Història

● Paleolític: tascó (destrals)
● Mesopotàmia i Egipte: roda,pla inclinat...
● Grècia: màquines simples

■ Arquímedes 
■ Heró

Tres categories:

● Amb un punt fix: palanca
● Amb un pla fix: pla inclinat i cargol
● Tenen eix: roda i politja 



AVANTATGE MECÀNIC
La relació que existeix entre la força que podrem contrarestar o equilibrar 
amb la màquina, i que anomenarem resistència (R), i la força que aplicarem 
(F).  

AM= R/F

En una màquina que té més d’una màquina simple l’avantatge mecànic 
resultant és el producte dels diferents avantatges.

AMt = AM1 · AM2 · AM3 ...



1. Calcula l’avantatge mecànic d’una màquina simple amb què per aixecar un pes de 20 Kg hem 
de fer una força de 10 N.

2. Calcula la força que hem de fer en un conjunt de màquines simples per aixecar un pes de 40 
Kg sabent que l’avantatge mecànic d’una de les màquines simples és 10 i  de l’altra 8.

EXERCICIS AVANTATGE MECÀNIC



PALANCA
Són barres o elements rígids que oscil·len sobre un punt de suport o fulcre. 

Segons on hi hagi el fulcre, la força i la resistència poden ser palanques de 
primer, segon i tercer grau:

Primer Grau    Segon Grau   Tercer Grau

F-f-R f-R-F f-F-R



Palanques de 1r Grau
P= potència o força
R= resistència
Bp= braç de la potència
Br= braç de la resistència



Palanques de 2n grau



Palanques de 3r grau



La llei de la palanca

90N

2m4m

P

Potència · Braç de potencia = Resistència · Braç de resistència

P·Bp=R·Br

P·4m = 90N·2m
P= 90·2 / 4 = 45N

F= 45N



PLA INCLINAT
El pla inclinat permet reduir la força que s’ha de fer respecte a si ho elevàssim 
verticalmet. És a dir com menys inclinat sigui el pla menys força s’haurà d’
aplicar, però s’haurà de recórrer més distància.



Problema 1
Dues amigues volen pujar la mateixa muntanya per diferents cares amb 
bicicleta. Amb la primera bicicleta l’al·lota fa una força de 320N durant un 
recorregut de 300 metres. Amb la segona bicicleta l’altra al·lota realitza una 
força desconeguda durant 100 metres. Quina és la força de la segona bicicleta 
necessària per pujar la mateix muntanya?

Fbicicleta1·d1= Fbicicleta2·d2

320·300= Fbicicleta2·100

Fbicicleta2=(320·300)/100

Fbicicleta2=960N



POLITGES
La politja és una roda amb una ranura per la qual es fa 
passar una corda o una corretja. La politja ens facilita 
molt el treball de pujar pesos. 



Politja Simple
Amb la politja simple la força aplicada que hem de fer és igual al pes de la 
càrrega. 

F = R
F = 100N



Polispast 
Els sistemes de politges s’anomenen polispasts.

Hem de diferenciar entre politges mòbils i fixes.

Com més politges mòbils hi ha menys esforç s’ha de fer per aixecar el pes.

F =  R 
2n

F = 120N 
        2·1

F= 60N

n= nombre de politges mòbils 



F =  R 
  2n

F = 120N 
       2·2

   F= 30N

n= nombre de politges mòbils 



CARGOL
● El cargol és un pla inclinat que s’enrotlla sobre una superfície cilíndrica.

● Aplicant poca força podem aixecar grans càrregues, per contra, hem de fer un gran 

desplaçament per avançar una mica.  

El diàmetre (Ø) i el pas de rosca (p), 

distància que avança un cargol quan 

gira una volta, defineixen les 

característiques d’un cargol.

https://www.youtube.com/watch?v=fpN_H46qPbk

https://www.youtube.com/watch?v=fpN_H46qPbk
https://www.youtube.com/watch?v=fpN_H46qPbk


la roda



 MÀQUINES

● Motrius: transformen l’energia obtinguda per accionar les màquines operadores. Són els 
motors, les turbines i els alternadors.

● Operadores:  utilitzen l’energia obtinguda de lesmàquines motrius per obtenir n resultat 
immediat

○ Transportadores:  utilitzen l’energia per desplaçar càrregues. Són els vehicles, els 
ascensors, les cintes transportadores, les bombes...

○ Modificadores de forma: utilitzen l’energia per donar forma als materials. Són les 
màquines-eina

○ D’atres tipus: permeten fer diferents treballs amb més rapidesa i menys esforç

Les màquines són aparells que redueixen l’esforç necessari per realitzar un 
treball.

TIPUS DE MÀQUINES



Elements d’una màquina
● Estructura: serveixen de recolzament i protecció per a la resta de 

components
● Mecanismes: transmeten i transformen les forces i els moviments
● Actuadors: transformen el moviment en treball
● Motors: donen energia mecànica a partir d’un altre tipus d’energia
● Circuits: són els que transporten l’energia d’un lloc a un altre de la 

màquina
● Dispositius de comandament regulació i control: controlen el 

funcionament



MECANISMES
Per desenvolupar la seva funció les màquines tenen elements transmissors d’
esforços.

DIRECTES

● Arbres i eixos
● Rodes de fricció
● Engranatges

INDIRECTES

● Politges i corretges
● Cadenes



ARBRES I EIXOS
Eixos:  Actuen com a suports. No transmet potència.

Arbres: Transmeten moviment de rotació. Els arbres sempre giren 
solidàriament. Estan sotmesos a esforços de torsió i flexió.



Acoblaments dels arbres mòbils

Juntes Cardan: 



Acoblaments dels arbres mòbils
Juntes elastiques

Juntes homocinètiques: són les utilitzades en la

 transmissió de moviment en les rodes dels cotxes.

Significa velocitat constant. Permeten moviments

 de la suspensió i la direcció. 



Mecanismes de transmissió de moviment
La transmissió de moviment circular es pot fer amb: 

Engranatges Rodes de fricció   Politges i corretges                    Cadenes i pinyons



Transmissió per politges i corretges

M M M M

Mateix sentit de gir
Mateixa velocitat

Canvi de sentit de gir
Mateixa velocitat

Mateix sentit de gir
Multiplicador de velocitat

Mateix sentit de gir
Reducció Velocitat

M = roda motriu
C = roda conduida

C C C C



Relació de transmissió
Relació de transmissió: és una relació entre les velocitats de rotació de dos engranatges connectats 

entre sí. Aquesta relació es deu a la diferència de diàmetres de les dues rodes.

Rt = velocitat gir arbre conduit/ velocitat gir arbre motriu = n2/n1

v1 =v2

D1 · n1 = D2 · n2

Rt= n2/n1 = D1/D2



Relació de transmissió

Ens indica el número de voltes que fa la roda conduïda per cada volta que fa 
la roda motriu.

Rt = d1  (motriu) / d2 (conduïda)

Rt = 60 / 20 = 3

Rt = 3

Per cada volta que fa la roda motriu, la roda conduïda en fa 3

d1=60cm d2=20cm

M



Engranatges
Els engranatges són rodes dentades que encaixen entre si 

Engranatge 
reductor de 

velocitat

Engranatge 
multiplicador de 

velocitat

Engranatge 
caragol sense fi



Relació de transmissió amb engranatges
Amb els engranatges el que hem de tenir en compte per 
calcular la relació de transmissió és el nombre de pinyons 
de cada engranatge

Rt = z1 (motriu) / z2(conduïda)

Rt = 9 / 18 = 0,5

Rt = 0,5

Per cada volta que fa la roda motriu, la conduïda fa en 0,5. 
És a dir fa la meitat de voltes.



TREN D’ENGRANATGES



Mecanismes de transformació de moviment
Les politges i els engranatges descrits fins ara feien 
referència al moviment circular. 

Ara veurem mecanismes que transformen el moviment circular 
en rectilini i viceversa

Engranatge pinyó 
cremallera Lleva Biela - manovella



PINYÓ CREMALLERA
El sistema pinyó-cremallera transforma el moviment giratori 
d’una roda dentada, pinyó, en un moviment lineal limitat d’
una cremallera o tira dentada. Aquest mecanisme és 
reversible. Les característiques de les dents del pinyó i 
de la cremallera han de ser compatibles.

Per cada volta del 
pinyó, la 
cremallera es 
desplaça el mateix 
nombre de dents 
que té el pinyó.



LLEVA
És un mecanisme formats per una peça amb forma d’
ou que gira, la lleva, i un seguidor, que puja i 
baixa  perquè està en contacte amb la lleva. 

És un mecanisme irreversible: el moviment 
alternatiu del seguidor no és capaç de produir el 
gir del moviment rotatori.



BIELA MANETA
Biela-manovella: Permet transformar un 
moviment circular continu en un moviment 
rectilini alternatiu i al revés. Té tres 
parts:
● El pistó és una peça que es desplaça 

dins d'una guia amb un moviment 
rectilini.

● La biela és un element rígid i 
allargat que permet crear una unió 
articulada entre la manovella i el 
pistó.

● La manovella és una palanca fixada per 
un dels extrems a l'eix de rotació i 
per l'altre al cap de la biela.



ELEMENTS AUXILIARS PER A LA TRANSMISSIÓ DE MOVIMENT

● Acumuladors d’energia
● Dissipadors d’energia
● Elements de fricció
● Lubrificació



ACUMULADORS D’ENERGIA
Són dispositius que acumulen i emmagatzemen energia mecànica 
i la utilitzen en el moment necessari.

S’utilitzen en els casos en què un dispositiu rep energia de 
forma discontínua. Subministra energia en els períodes de 
temps en què l’element motor no produeix cap treball.

● Volant d’inèrcia: acumula l’energia mecànica en forma d’
energia cinètica e rotació.

● Elements elàstics: acumulen l’energia mecànica en forma 
d’energia potencial elàstica



Volant d’inèrcia
És una roda que gira solidàriament amb l’arbre motor.



Elements elàstics
● Molles: es deformen per acció d’una força i recuperen la 

seva forma inicial quan s’atura la força.

●



Elements elàstics
● Ballestes: estan formades per làmines d’acer de diferents 

longituds unides entre elles per mitjà d’abraçadores. 
Estan sotmeses a esforços de flexió. S’utilitza moltcom a 
element de suspensió en vehicles pesants.

Les vibracions produïdes 
per un terreny irregular 
són absorbides per les 
ballestes, les quals es 
flexionen i eviten que es 
transmetin a la 
carrosseria



Dissipadors d’energia mecànica
Transformen l’energia mecànica en energia calorífica 
mitjançat el fregament.

● Frens de disc: Disc, pastilles i pinça



● Frens de tambor: Tambor, sabates, dispositiu de guiatge.

L’accionament dels frens pot ser: mecànic, hidràulic, 
pneumàtic



elements de fricció
Se situen entre una part mòbil i el seu suport per suportar 
el desgast i fregament i així evitar que es desgasti un 
altre element de cost més elevat.

● Coixinets

● Rodaments



lubrificació

Lubrificar és interposar 
una capa de líquid entre 
dues superfíciesque es 
desplacen entre elles, o 
entre òrgans actius de 
qualsevol màquina que 
treballin movent-se un 
respecte de l’altre.



Embragatges
És un mecanisme que permet 
acoblar dues peces que es 
troben en eixos alineats per 
transmetre a una d’aquestes el 
moviment de rotació de l’altra.

Embragar: connectar entre ells 
dos eixos alineats de manera 
que tots dos aconsegueixin la 
mateixa velocitat de rotació.

Desembragar: incomunicar dos 
eixos de manera que el moviment 
d’un no es transmeti a l’altre


