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Màquines simples

Des dels temps més remots, els éssers humans han utilitzat tot tipus
de ginys i dispositius que redueixen
l’esforç necessari per dur a terme
una tasca. Aquests aparells són les
màquines.

MÀQUINES SIMPLES
— Màquines i mecanismes
— La palanca
— El pla inclinat i el tascó
— El cargol
— La politja
— El torn
— L’evolució de les màquines tèrmiques

En aquesta unitat:
Coneixeràs el funcionament de la
palanca i les seves aplicacions.
Reflexiona i respon:
Què són les màquines?
Què rep el nom de potència d’una
màquina?
Què és una politja?
Quines aplicacions tenen les politges?

Coneixeràs el funcionament del pla inclinat,
el tascó i el cargol i les seves aplicacions.
Coneixeràs els fonaments del
funcionament de les politges i del torn.

[1] MÀQUINES I MECANISMES
Per dur a terme un treball, una persona pot utilitzar la força dels seus músculs o pot
fer servir dispositius que disminueixen l’esforç necessari; per exemple, per transportar
una càrrega podem utilitzar la força dels braços o un carretó.
Una màquina és un dispositiu capaç de disminuir l’esforç necessari per dur a
terme un treball.
La màquina rep de l’exterior la força amb què fa la seva acció, la transforma i la retorna a l’exterior segons el desig de l’usuari. Si considerem menyspreables les pèrdues per fregament, la força que entra en la màquina i la que en surt són iguals, és a
dir, la força es conserva.
Els mecanismes són grups d’elements mecànics, cada un dels quals fa una
funció o tasca concreta en el conjunt de la màquina.
Les màquines són constituïdes per mecanismes, cada un dels quals fa una funció
concreta. Combinant mecanismes es poden aconseguir diferents efectes, com multiplicar la força, augmentar o disminuir la velocitat, etc.

L’ús del carretó disminueix l’esforç necessari per transportar
càrregues.

En funció de la seva complexitat, les màquines són simples o compostes.

> Les màquines simples són les que només tenen un punt de suport.
> Les màquines compostes són formades per dues o més màquines.
Les principals màquines simples són: la palanca, el pla inclinat, el tascó, el cargol,
la politja i el torn. Una bicicleta, una grua i una màquina d’escriure són exemples
de màquines compostes.

Llei fonamental de les màquines simples
En totes les màquines simples s’aplica una força o potència (P) per vèncer una altra
força o resistència (R), que representa el pes de l’objecte. Totes aquestes màquines
compleixen la llei fonamental de les màquines simples, que diu el següent:
En una màquina simple, el treball fet per les forces motrius és igual al treball
fet per les forces resistents.
Tm (Treball motriu) = Tr (Treball resistent)
El treball és el producte de la força pel desplaçament.
Tm = P · a
Tr = R · b

Per tant, es dedueix que:

P = Força motriu (potència)
a = Espai recorregut per la força motriu
R = Força resistent (resistència)
b = Espai recorregut per la força resistent

P·a=R·b

Aquesta expressió correspon a l’expressió matemàtica de la llei fonamental de les
màquines simples.
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Mecanisme de fre d’una bicicleta.

[2] LA PALANCA
La palanca és una màquina simple que consisteix en una barra rígida que pot
girar al voltant d’un punt de suport o fulcre.
Amb la palanca es venç una resistència (R), situada en un punt de la barra, aplicant
una força, anomenada potència (P), en un altre punt de la barra.
Una palanca és formada pels elements següents:
Braç de resistència

Força

Braç de potència

a

PES

R

P

b

Punt de suport

Elements de la palanca.

> Potència (P): força que s’ha d’aplicar.
> Resistència (R): pes que es vol moure.
> Braç de potència (a): distància entre el punt de suport i el punt d’aplicació de la
potència.

> Braç de resistència (b): distància entre el punt de suport i el punt on hi ha la reCàlculs amb palanques

sistència.

Llei fonamental de la palanca
Com qualsevol màquina simple, la palanca compleix la llei fonamental de les màquines simples:
El producte de la potència pel braç de potència és igual al producte de la
resistència pel braç de resistència.
P·a=R·b
La llei de la palanca també es pot escriure així:

P =

R·b
a

R =

P·a
b

Es pot deduir, doncs, que com més gran és el braç de potència (a) i més petit és el
braç de resistència (b), més petita serà la força que s’haurà d’aplicar.

>>

activitats

Calcula la força necessària per moure
300 kg amb una palanca el suport
de la qual està situat a 0,5 m del pes
i a 3 m del punt d’aplicació de la força.
R = 300 kg b = 0,5 m a = 3 m
Apliquem la llei de la palanca:
R·b
P=
a
La potència necessària és:
R·b
300 · 0,5
P=
=
= 50 kg
a
3

P

20 kg

1. Calcula la potència necessària en la palanca següent:
2. La mida del braç de potència d’una palanca és d’1,5 m i la del braç de resistència és de 0,3 m. Si apliquem una força de 80 kg, quina resistència podrem vèncer?

10 cm

15 cm
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Tipus de palanca
Segons la situació dels seus elements, potència, punt de suport o fulcre i resistència, hi
ha tres tipus de palanques: de primer gènere, de segon gènere i de tercer gènere.
Les palanques de primer gènere són les que tenen el punt de suport entre
la potència i la resistència.

Braç de
resistència

Braç de
potència

b

a
P

R
Fulcre

Els balancins dels parcs i les tisores són palanques de primer gènere. Les tisores tenen el punt de suport entre la potència (mànecs) i la resistència (fulles de tall). Com
més llargs són els mànecs, menys esforç és necessari per tallar.

Esquema d’una palanca de primer gènere.

Braç de potència
a
b

Les palanques de segon gènere són les que tenen la resistència situada entre el punt de suport i la potència.
El carretó de mà és una palanca de segon gènere en què la potència s’aplica en els
mànecs, el punt de suport és l’eix de la roda i la resistència és la càrrega. Si acostem
la càrrega al punt de suport, augmenta el braç de potència i es redueix l’esforç. El
trencanous és una altra palanca de segon gènere que té la resistència entre el punt
de suport (unió dels mànecs) i els mànecs.
Les palanques de tercer gènere són les que tenen la potència entre la resistència i el punt de suport.
Les pinces són palanques de tercer gènere. El punt de suport està situat a l’extrem
que uneix els braços i la resistència, a l’extrem que subjecta l’objecte. La potència s’aplica entre ambdós. En aquest tipus de palanques no es redueix l’esforç, ja que el
braç de potència sempre és més petit que el braç de resistència.

Braç de
resistència

P
R

Fulcre
Esquema d’una palanca de segon gènere.

Braç de resistència
b

R

a
Braç de
potència
P
Fulcre
Esquema d’una palanca de tercer gènere.

Diferents tipus de pinces.

Les palanques múltiples són les formades per la combinació de diverses palanques del mateix gènere o de diferent gènere.
Les excavadores són palanques múltiples formades, bàsicament, per tres palanques,
el pescant, el braç i la cullera, muntades en una plataforma giratòria sobre un vehicle. El tallaungles és una composició de dues palanques: una palanca de segon gènere, el mànec, i una palanca de tercer gènere, les fulles de tall, que són similars a
l’extrem d’una pinça.

>>

activitats
3. Escriu el nom d’objectes que siguin palanques de primer gènere o que en continguin.
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El tallaungles és una
palanca múltiple.

[3] EL PLA INCLINAT I EL TASCÓ

Elements del pla inclinat.
P

El pla inclinat és una màquina simple que consisteix en una superfície plana
que forma un angle amb l’horitzontal.
b

a
R

Per aixecar un objecte a certa altura, cal fer un treball, el qual depèn de la força (F) i
de l’espai recorregut (e).
Si es vol reduir l’esforç, és a dir, la força (F), cal augmentar l’espai (e). En pujar un objecte pel camí més curt, que és la vertical, és necessari fer un esforç més gran que si
es vol pujar per un camí més llarg, és a dir, per una rampa.
En pujar-lo per un pla inclinat, s’aplica una força (P). Així doncs, el treball és:
Treball = Força x Espai = P · a

Càlculs amb rampes

Per elevar-lo verticalment, s’aplica una força igual al pes de l’objecte (R). Així doncs,
el treball necessari és:

Calcula la força necessària per elevar un
pes de 1 000 kg a una altura d’1,5 m
per una rampa de 5 m de longitud.
Si apliquem la llei d’equilibri del pla inclinat, tenim que:
P·a=R·b

Treball = Força x Espai = R · b
Com que el treball fet en els dos casos ha de ser el mateix, tenim que:
Treball per la rampa = Treball vertical ⇒ P · a = R · b

La potència necessària per elevar la càrrega és:
R·b
P=
a
Com que R = 1 000 kg, b = 1,5 m i
a = 5 m,
R · b 1 000 · 1,5
P=
=
= 300 kg
a
5

El producte de la potència per la longitud del pla inclinat és igual al producte de la resistència per l’altura del pla.
En conseqüència, com més petit sigui l’angle d’inclinació del pla inclinat, la rampa
serà més llarga i es farà menys esforç.
El tascó és una màquina composta per dos plans inclinats. Quan es colpeja la
cara oposada al tall, descompon la força que s’aplica en dues forces perpendiculars a les seves cares laterals.
Com més llarg i agut sigui, més petita és la força que s’ha de
fer perquè penetri, és a dir, com més agut sigui l’angle, més
força es fa amb el tascó.

b

Si apliquem la llei fonamental de les màquines simples, tenim
que:

a

P·a=R·b
Com més gran sigui la longitud del tascó (a), la força de penetració (P) ha de ser molt més petita que la resistència lateral
(R) perquè es compleixi la igualtat.
La destral, el ganivet, el tallaferro i l’arada són algunes de
les aplicacions d’aquesta màquina simple.

>>

R

P

b

a

R
R

P

R

Esquema del funcionament
del tascó.

activitats
4. Quina força s’ha de fer per elevar una càrrega de 5 000 kg a una altura de 2 m per una
rampa de 20 m de longitud?
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[4] EL CARGOL
El cargol és una màquina simple que consisteix en un pla inclinat enrotllat de
manera uniforme i constant a l’exterior d’una superfície cilíndrica. Si el filet
està enrotllat sobre una superfície interior del cilindre, s’anomena rosca.
Els cargols són elements mecànics que se solen fer servir per fer unions desmuntables de diferents peces, i també s’utilitzen com a elements de transmissió. Bàsicament són cilindres amb rosca helicoïdal i cabota, acompanyats d’una femella i una
volandera.

El cargol és una màquina simple derivada del pla inclinat.

Si es dibuixa un pla inclinat en un paper, es retalla i, a continuació, s’enrotlla al voltant d’un cilindre, s’obté la superfície en forma d’hèlix del cargol.
Cargol

L’hèlix del cargol s’anomena rosca; la part espiral sortint de la rosca s’anomena filet;
la part exterior del filet s’anomena cresta, i la interior, fons. Les superfícies laterals
reben el nom de flancs.
La distància entre dos filets consecutius és el pas de rosca (p), que és la distància
que avança el cargol en una volta completa.
La força s’aplica a la cabota del cargol, i la resistència es produeix als flancs del filet.
Així, com més petit és el pas de rosca, més petit és l’esforç necessari per collar o
afluixar el cargol.

Crestes
Fons
P

Flancs

Esquema del cargol.

Si apliquem la llei fonamental de les màquines simples, tenim que:
P·a=R·b
a és la distància recorreguda per la potència. En cada volta, el cargol recorre la longitud d’una circumferència el radi de la qual és la longitud de l’eina utilitzada per fer
girar el cargol:
P·2πr=R·b
b és la distància que avança el cargol en una volta, és a dir, el pas de rosca, p:
P·2πr=R·p
Si aïllem la potència (P) s’obté la força necessària per fer girar el cargol una volta:
P=

R·p
2πr
P

Càlculs amb cargols
Calcula la força necessària per fer penetrar un cargol de pas 5 mm en un material
que presenta una resistència de 300 kg mitjançant una eina que té 0,2 m de radi
de gir.
Com que R = 300 kg i b = p = 5 mm = 0,005 m, si apliquem la fórmula següent:
R·p ,
P=
2πr
300 x 0,005
obtenim que: P =
= 1,19 kg
2 · 3,14 · 0,2

R
r

Composició de forces en el funcionament del cargol.
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Rosca quadrada

Tipus de rosca
Hi ha diferents tipus de rosca en funció de diferents elements:

> La secció del perfil de la rosca: normalment, la secció del perfil de la rosca és
triangular, però també hi ha rosques amb filets de perfil quadrat, trapezial, en dent
de serra i rodó, segons les aplicacions que tingui la rosca.
Rosca en dent de serra

> El sentit de gir de la rosca per a l’avanç del cargol: pot ser a dretes o a esquerres. Una rosca gira a dretes quan el moviment d’avanç es fa en el sentit de gir de les
agulles del rellotge.

> El nombre de filets de la rosca: una rosca pot tenir un o més filets enrotllats paral·lelament al voltant del nucli del cargol, amb la qual cosa s’aconsegueix que
aquest avanci més ràpidament. El nombre de filets d’una rosca s’anomena nombre
d’entrades. Així, una rosca de tres filets és una rosca de tres entrades.

Rosca rodona

> El pas de rosca: com que el pas de rosca és la distància entre dos filets consecutius, una rosca d’una entrada i amb un pas d’1 mm avançarà 1 mm en una volta.
Una rosca de tres entrades amb el mateix pas, com que els tres filets giren alhora,
avançarà 3 mm.
Rosca trapezial

Per conèixer el nombre d’entrades d’un cargol n’hi ha prou d’observar frontalment la
punta del cargol.
a)

b)

c)
Tipus de rosca segons el perfil del filet.

3p
2p
p

Cargol d’una
entrada

Cargol de dues
entrades

Cargol de tres
entrades

L’avanç del cargol serà el producte de la mida del pas pel nombre d’entrades.

>>

activitats
5. Calcula la força necessària per accionar una premsa de cargol que té una manovella amb
un radi de gir de 0,5 m. El pas del cargol és de 40 mm i la resistència que oposa el material és de 4 000 kg.

Màquines simples ❚

15

[5] LA POLITJA
La politja és una màquina simple formada per una roda que gira al voltant
d’un eix accionada per una corda o corretja.
La politja serveix per transmetre força o moviment i pot ser fixa o mòbil.

La politja fixa
La politja fixa consisteix en una roda que gira al voltant d’un eix. La roda té una canal per on passa una corda. En un extrem de la corda es col·loca un pes o resistència (R)
i a l’altre extrem s’aplica la força o potència (P) necessària per elevar-lo.
La politja és un cas especial de palanca. El braç de
potència i el braç de resistència són radis de la circumferència de la politja, i el fulcre és l’eix al voltant del
qual gira la politja.

a
Braç de
potència
r

P
Elements d’una politja fixa.

b
Braç de
resistència
r

R
Funcionament de la politja fixa.

Segons la llei fonamental de les màquines simples, tenim que:
Treball motriu = Treball resistent ⇒ P · a = R · b
Com que a = radi (r) i b = radi (r), tenim que: P · r = R · r.
Per tant: P = R.
Això significa, doncs, que no es redueix l’esforç.
D’altra banda, en elevar un pes (R) una determinada altura (h), la força (P) aplicada a
l’altre extrem es desplaça la mateixa distància en sentit contrari, és a dir, cap avall.
Per tant: Treball motriu = P · h i Treball resistent = R · h.
Com que el treball motriu és igual al treball resistent, aleshores: P · h = R · h.
Per tant, P = R, és a dir, no existeix reducció d’esforç.
L’avantatge de la politja fixa és que per elevar una càrrega es pot canviar la direcció
de l’esforç. La força s’exerceix cap avall i no pas cap amunt, amb la qual cosa s’aprofita el pes del mateix cos i és més còmode elevar la càrrega.
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Les politges fixes tenen una canal a la perifèria per
on passa la corda.

La politja mòbil
La politja mòbil és un dispositiu compost per dues politges: una politja fixa subjecta a un suport per mitjà d’un ganxo i una politja mòbil unida a la primera mitjançant una corda.

h
2
h
2

Es tracta d’una màquina composta amb dos punts de suport: el punt on hi ha lligada la corda i el del ganxo que subjecta la politja fixa. La potència és la força que s’aplica a l’extrem lliure de la corda, i la resistència, el pes que penja de l’eix de la politja mòbil.
Si es considera que les cordes són paral·leles, s’observa que, quan l’extrem en el qual
s’aplica la força (P) baixa una distància (h), la politja mòbil es desplaça una altura
igual a la meitat d’aquesta distància, h/2, ja que la distància inicial es reparteix entre
els dos caps de la corda que sostenen la politja mòbil.
Així doncs: (Treball motriu) P · h = R ·

h
2

R

h

p

Esquema de funcionament de la politja mòbil.

h
(Treball resistent).
2

P = Força feta per aixecar la càrrega
R = Pes de la càrrega
h = Longitud del desplaçament de la potència
h
= Longitud del desplaçament de la resistència
2
Si aïllem P, obtenim que: P =

R·h
⇒P =
2h

R
2

Per tant, deduïm que amb un dispositiu de politja mòbil es fa la meitat d’esforç. Per
reduir encara més l’esforç es col·locaran més politges mòbils.

Càlculs amb politges

Transmissió de força mitjançant la politja mòbil.

• Calcula la força necessària per elevar un pes de 94 kg mitjançant un dispositiu de
politja mòbil. La resistència que s’ha de vèncer és: R = 94 kg.
Per tant, si apliquem la fórmula, obtenim que: P =

R
94
,P=
= 47 kg
2
2

• Calcula el pes que es pot elevar mitjançant un dispositiu de politges mòbils aplicant una força de 65 kg a l’extrem lliure de la corda.
La potència P aplicada és: P = 65 kg. Si aïllem R de la fórmula, obtenim que:
P=

>>

R
⇒ R = 2 P ⇒ R = 2 · 65 = 130 kg
2

activitats
6. Calcula la força necessària per elevar una càrrega de 250 kg mitjançant un dispositiu de
politja mòbil.
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[6] EL TORN
El torn o càbria és una màquina simple que consisteix en un cilindre, l’eix del
qual està situat sobre dos suports, que gira en accionar una manovella connectada a l’eix.
A sobre del cilindre es fixa un extrem d’una corda, mentre que de l’altre extrem penja el pes. En girar el cilindre, la corda s’hi enrotlla i el pes puja.
La potència s’exerceix sobre la maneta, mentre que la resistència actua en forma perpendicular al braç del cilindre.
La distància des de l’extrem de la manovella fins al centre del cilindre és el braç de
potència (l).
El radi del cilindre és el braç de la resistència (r).
r

I
r
l

P
R

P

Aplicació del torn.

R

Esquema del torn o càbria.

Segons la llei fonamental de les màquines simples, el treball motor és igual al treball
resistent:
Com que el Treball motor = P · l i el Treball resistent = R · r, tenim que:
P·I=R·r
Aquesta és la fórmula que correspon a la llei d’equilibri del torn, que es pot enunciar de la manera següent:
El producte de la força motriu per la longitud del braç de la manovella és
igual al producte del pes que s’ha d’elevar pel radi del cilindre del torn.
Així doncs, com més llarga és la manovella, més gran és el braç de potència i, per
tant, la força que s’ha d’exercir per pujar el pes és més petita.
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Càlculs amb torns
• Calcula la potència que s’ha d’aplicar a la manovella d’un torn per aixecar una galleda plena d’aigua que pesa 30 kg, sabent que el braç
de la manovella té una longitud de 50 cm i que el radi del cilindre és de 10 cm.
Apliquem la llei d’equilibri del torn: P · I = R · r.
Com que:
R = 30 kg
r = 10 cm = 0,1 m
I = 50 cm = 0,5 m
R·r
Si aïllem P, obtenim que: P =
I
30 · 0,1
Finalment, substituïm els valors: P =
= 6 kg
0,5
• Calcula quant pesa la càrrega sabent que el braç de la manovella té una longitud de 30 cm i que el radi del cilindre és de 10 cm i la
potència que cal exercir per elevar la càrrega és de 2 kg.
A partir de la llei de l’equilibri del torn: P · I = R · r
Com que:
P = 2 kg
I = 30 cm = 0,3 m
r = 12 cm = 0,12 cm
P·I
Si aïllem R, obtenim que: R =
r
2 · 0,3
Finalment, substituïm els valors: R =
= 5 kg
0,12

>>

activitats
7. Calcula el pes que es pot aixecar amb el torn representat en la figura següent:
r = 0,1 m

8. Calcula la longitud de la manovella del torn representat
en la figura següent:

P = 7 kg

r = 10 cm

I = 0,4 m

R

P = 48 kg

I

R = 40 kg
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[ societat tecnològica ]
L’EVOLUCIÓ DE LES MÀQUINES TÈRMIQUES
Les primeres màquines accionades per energia tèrmica daten de l’època grega, quan
Heró d’Alexandria al segle I dC va construir ginys accionats per la força del vapor,
com la seva famosa eolípila.
L’eolípila consistia en un recipient omplert parcialment d’aigua, situat a la part inferior, connectat a través d’uns tubs a una esfera buida; aquests tubs servien de suport
a l’esfera i, a més, servien d’eix de gir al voltant del qual l’esfera podia girar. L’esfera
tenia dos petits tubs colzats enfrontats perpendiculars a l’eix de suport. En escalfar
l’aigua del recipient inferior, es produïa vapor, que pujava a l’esfera a través dels tubs
de suport. En escapar-se pels tubs colzats, feia girar l’esfera.
El desenvolupament de les màquines de vapor va començar quan Denis Papin va inventar la seva marmita al final del segle XVII. Era un cilindre amb un pistó a dins. En fer
bullir aigua dins del cilindre, la pressió del vapor feia pujar el pistó, que, en refredar-se,
baixava. El seu funcionament era molt lent, però va obrir el camí a altres inventors.

Maqueta de l’eolípila d’Heró.

Al segle XVIII, Thomas Newcomen va construir un cilindre de llautó dins del qual es
movia un pistó, que duia enrotllat un fil de cànem per evitar les fuites de vapor. El cilindre es refredava amb aigua freda, i això n’accelerava el funcionament. La màquina
de Newcomen va ser la primera màquina de vapor d’ús industrial que va ser utilitzada per moure bombes de drenatge a les mines.

Funcionament de
l’eolípila d’Heró.

James Watt va construir una màquina de vapor més potent que produïa moviment
rotatori. A finals del segle XVIII aquesta màquina movia les màquines de les indústries tèxtils, tot just creades. Al llarg del segle XIX les màquines de vapor es van fer
servir per moure vaixells, trens i màquines.
En la màquina de vapor de Watt el pistó
rebia vapor pels dos costats i el
moviment alternatiu que produïa era
transformat en un moviment rotatori.

Balancí

Pistó

Caldera

Cilindre

Refrigerador
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El primer que va fer servir el vapor per produir directament un moviment rotatori va
ser Carl Patrik de Laval, que el 1876 va construir la primera turbina de vapor de
reacció, formada per un eix amb tubs en forma de S que tenien unes boques de sortida de vapor als extrems. Després va construir una turbina de vapor d’acció, formada per una carcassa exterior o estator, a l’interior de la qual hi havia un eix central
o rotor, que duia una corona d’àleps.
Al segle XVII, Christian Huygens i Denis Papin van intentar construir motors de
pólvora, però van fracassar. El 1860 Étienne Lenoir va patentar el primer motor
de combustió interna, que cremava gas de l’enllumenat al seu interior. El 1863,
Nikolaus August Otto i Eugen Langen van patentar un motor que millorava el de
Lenoir, i el 1876 van construir el primer motor de quatre temps, que funcionava
amb gas.
Els enginyers Gottlieb Daimler i Whilhem Maybach, el 1886, van inventar un motor que funcionava amb benzina, que aleshores es venia a les drogueries. L’explosió
del combustible es provocava escalfant, amb un encenedor de gas, un tub connectat
al cilindre mitjançant una vàlvula. L’explosió es produïa en obrir la vàlvula i penetrarhi el combustible, que, gràcies a l’escalfor, s’encenia. En els motors actuals l’explosió
la provoca una guspira elèctrica produïda per un element anomenat bugia.

Motor de pólvora de Christian Huygens i Denis Papin.

L’any 1892, Rudolf Diesel va construir un motor de quatre temps en el qual el combustible no explotava per l’acció de la calor o d’una guspira elèctrica, sinó per l’efecte de la pressió. Aquests motors, que es coneixen amb el nom de motors dièsel, funcionen
amb gasoil i no porten bugies per provocar
l’explosió del combustible.

Motor Otto.

L’enginyer alemany Felix Wankel, el 1957, va
dissenyar i va construir de forma experimental
un motor de combustió interna que realitza els
quatre temps alhora. És un motor de quatre
temps que no té cilindres sinó que consta d’un
rotor, en forma de triangle equilàter amb els
costats convexos, que gira excèntricament a
l’interior d’una caixa oval. Els avantatges del
motor Wankel són que té menys peces mòbils
que un motor alternatiu de quatre temps,
menys vibracions, menys velocitat de rotació i
més suavitat en la marxa.

Conducte
d’admissió

Rotor

Bugies
Conducte de sortida

Vèrtex Engranatge central

Compressió

Explosió

Escapament

Admissió
Funcionament d’un motor Wankel.
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[ mans a l’obra ]
Experimentació amb la palanca I
1. Talla una peça de 20 cm de llistó de fusta d’1 x 1 cm
i ajusta’n les cares a escaire.
2. Fes 8 forats de 4 mm de diàmetre en els punts indicats; procura que la broca penetri totalment perpendicular a les cares del llistó. Per això és important
que verifiquis la perpendicularitat tal com mostra la
fotografia.

1 cm

1 cm
Escaires

Clau

m
10 c
9 cm
1 cm

m
20 c

Suport

El fulcre de la palanca serà format per
dos escaires metàl·lics i un clau de menys
de 4 mm de diàmetre i d’uns 4 cm de
llarg.
És millor que utilitzis escaires de suport
convencionals, com els que mostra la fotografia, per tal que els forats on anirà
col·locat el clau quedin perfectament encarats.
Com a suport per als escaires fes servir un
tros de fusta amb les dimensions adequades perquè puguis fixar-los encarats i separats a una distància de 2 cm aproximadament.
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Experimentació amb la palanca II
3. Munta la palanca tal com mostra la fotografia, de manera que l’eix de gir estigui col·locat en el forat del
centre de la palanca.
4. Vés col·locant monedes del mateix valor als extrems
de manera que la palanca quedi en equilibri. Explica
què és el que s’ha de fer perquè això succeeixi.

5. Munta la palanca tal com mostra la fotografia de manera que l’eix de gir estigui col·locat en el forat més
allunyat de l’extrem on hi ha el forat.

6. Repeteix el procés anterior i explica què s’ha de fer
perquè quedi en equilibri.
7. Vés col·locant el fulcre en els diferents forats situats
al centre del llistó. Repeteix el procés, anota el que
succeeix i explica quines conclusions en treus.
8. Finalment, col·loca l’eix de gir en el forat de l’extrem i
recolza l’altre extrem en una balança, tal com mostra
la fotografia; col·loca-la a zero.
9. Col·loca unes quantes monedes a prop del fulcre i
anota el pes que marca la balança.

10. Vés allunyant les monedes del fulcre i anota els diferents resultats de les pesades. Explica les conclusions que treus del
que has observat.
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>>

activitats

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

1. Observa algunes màquines o joguines que tinguis a
casa i descriu el funcionament de dues.

7. Anomena cinc elements formats per palanques
múltiples.

2. Explica les diferències que hi ha entre una màquina
i un mecanisme.

8. Escriu l’enunciat de la llei de la palanca.

3. Escriu el nom de deu màquines simples i justifica
en cada cas per què ho és.

9. Calcula el pes que es pot aixecar amb les palanques següents:
a)

5. Identifica les màquines representades en els dibuixos següents i explica’n les característiques:

40 kg

R

4. Indica quines d’aquestes màquines són simples i
quines són compostes: obridor d’ampolles, pinces,
rellotge de paret, obrellaunes, batedora, cargol,
grua i alicates.

10 cm

b)

10 cm

20 cm

40 kg

R
30 cm

a)
10. Amb quina de les palanques següents es pot aixecar un pes més gran? Justifica la resposta.
a)

50 kg

b)

50 kg

c)

50 kg

b)
c)

e)

d)

g)
f)

6. Explica per què amb la palanca de tercer gènere no
s’estalvien esforços.
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11. S’ha aixecat un pes de 150 kg amb una palanca i la
força aplicada ha estat de 30 kg. Calcula la longitud del braç de potència si la longitud del braç de
resistència és de 0,5 m.
12. Dissenya un mecanisme compost per diverses palanques que permeti vèncer una resistència de 100 kg
aplicant una força de 5 kg.
13. Quina ha de ser la longitud d’una rampa per elevar
una càrrega de 400 kg a 2 m d’altura si la força
aplicada és de 50 kg?

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
14. Quin pes es pot aixecar per una rampa de 3 m
de longitud i 1 m d’alçada mitjançant una força de
25 kg?

23. Calcula la potència que cal aplicar a la maneta del
torn del dibuix següent per tal de poder aixecar la
galleda que penja de la corda.

15. Explica què és el tascó i comenta a quina altra màquina simple s’assembla.

r = 10 cm

P

16. Escriu una llista d’aplicacions del tascó.
I = 60 cm

17. Indica quins d’aquests plans inclinats permeten aixecar a la mateixa altura el mateix pes amb menys
esforç. Justifica la resposta.
a)

R = 300 N
1m

24. Calcula la longitud de la maneta del torn representat en la figura següent:
b)
r = 10 cm

P = 48 kg

1m
I

18. Calcula la força que exerceix un cargol de banc damunt una peça en aplicar una força de 2 kg, si la
maneta del cargol té una longitud de 30 cm i el pas
del cargol és d’1 mm.
19. Amb quin tipus de politges s’aconsegueix transmetre més esforç?

R = 40 kg

25. Calcula el radi del cilindre d’aquest torn:

20. Explica per què és útil la politja fixa si la seva utilització no comporta una reducció de l’esforç que
s’ha de fer per aixecar una càrrega.

r

21. Quants dispositius de politja mòbil utilitzarem
per elevar un pes de 100 kg aplicant una força de
25 kg?
22. Calcula la potència que s’ha d’aplicar a la maneta
d’un torn per aixecar una càrrega de 75 kg, sabent
que el braç de la maneta fa 0,75 m i que el radi del
cilindre té una longitud de 0,2 m.

P = 6,5 kg

I = 0,45 m

R = 25 kg
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