
màquines i Mecanismes



Màquines simples
Les màquines simples són dispositius senzills i serveixen 
per estalviar esforç als éssers humans. 

Quines són les màquines simples més importants?

● Palanca
● Pla inclinat
● Cargol
● Roda
● Politja



1. La 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



2.El Cargol 3.La Roda



4. El Pla Inclinat
Ens facilita pujar o baixar càrregues 



5. 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 mòbil
Quan hi ha més d’una politja és un polispast. Hem de 
diferenciar entre politges mòbils i fixes. Quan més politges 
mòbils menys esforç per pujar 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 



Mecanismes de transmissió de moviment
Les màquines complexes tenen peces en moviment. Sempre hi ha 
una peça que comença a moure’s. Aquesta peça es la “motriu”

Roda motriu
La que comença el 

moviment

Roda conduïda
El seu moviment depèn 

de la roda motriuLa cadena transmet  el 
moviment de la roda 

motriu a la roda conduïda



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.

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



Rt = d1  (motriu) / d2 (conduïda)

Rt = 20 / 60 = 0,33

Rt = 0,33

Per cada volta que fa la roda motriu, la roda conduïda fa 
0,33 voltes

M

d1=20cm d2=60cm



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.



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.


