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2 Mecanismes
i màquines

• Construir objectes amb materials molt diversos,
alguns de rebuig, incorporant-hi mecanismes
formats per diversos operadors. 

• Comprendre el funcionament d’operadors i sistemes
mecànics senzills.

• Saber que els operadors, els sistemes mecànics 
i les màquines faciliten notablement la feina 
en moltes situacions.

• Classificar els nombrosos operadors presents 
en les màquines en funció de l’acció que duen 
a terme.

• Solucionar problemes en el disseny i la construcció
de sistemes mecànics amb moviment.

• Identificar alguns dels operadors mecànics estudiats
al llarg de la unitat en les màquines que fem servir
cada dia.

• Comprendre el funcionament d’algunes màquines
tèrmiques, com ara el motor d’explosió o el motor 
de reacció.

• Saber com aprofiten l’energia els motors 
presents en molts vehicles: motocicletes,
cotxes, avions...

OBJECTIUS

MAPA DE CONTINGUTS

MÀQUINES

La palanca

Màquina
de vapor

La politja

Polispast

Torn

Pla inclinat

Falca

Cargol

Augmenten la força

Engranatges

Corretges

Cadena

Cargol sense 
fi i roda

Transmeten
moviments

Transformen moviments Combustió
externa

Combustió
interna

Motors
per volar

Circular
en lineal

Pinyó
cremallera

Mascle-
femella

Circular
en alternatiu

Biela-manovella

Excèntrica

Cigonyal

Lleva

Turboreactor

Turboventilador

Turbopropulsor

Estatoreactor

Pulsoreactor

Motor
de quatre

temps

Motor
de dos
temps

MÀQUINES TÈCNIQUESMÀQUINES SIMPLES
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• Operadors mecànics: palanques, politges i polispastos. Pla inclinat, falca i cargol.

• Mecanismes de transmissió. Engranatges, corretges i cadenes. El cargol sense fi. 
Trens de mecanismes. Relació de transmissió. 

• El mecanisme pinyó-cremallera.

• El mecanisme biela-manovella. El mecanisme lleva-seguidor. Excèntrica i cigonyal.

• Les màquines tèrmiques. La màquina de vapor.

• El motor d’explosió. 

• El motor de reacció.

• Identificar els elements d’una palanca.

• Interpretar esquemes en què intervenen operadors mecànics.

• Dissenyar i construir projectes que incloguin operadors mecànics.

• Analitzar el funcionament d’alguns mecanismes. 

• Construir models de mecanismes utilitzant diversos operadors.

• Interès per comprendre el funcionament dels mecanismes i sistemes que formen 
part de les màquines.

• Valoració de la importància tecnològica dels operadors mecànics i màquines senzilles,
com ara el pla inclinat, la roda o el cargol.

CONTINGUTS

PROGRAMACIÓ2

1. Educació per a la convivència. 
Podem destacar l’ajuda que ofereix la tecnologia a les persones discapacitades. El cas de les rampes 
per als carros, les cadires de rodes, etc., és el més senzill. Tot i això, no sempre s’utilitzen rampes, cosa 
que ocasiona problemes greus a determinades persones. Fer a continuació una posada en comú a l’aula 
per saber quins són els edificis, instal·lacions, etc. de la localitat on hi ha facilitats per a l’accés de
minusvàlids: rampes, ascensors...

Un altre exemple que il·lustra l’ajuda de la tecnologia a les persones discapacitades són els aparells per a
persones amb problemes d’audició. Fins i tot ja s’estan avaluant dispositius que són capaços de mostrar imatges
a persones que no poden veure o tenen una visió molt reduïda. En aquest cas, cal implantar un xip al cervell 
o afegir una càmera en unes ulleres, per exemple. Així, el pacient aconsegueix distingir zones de llums i ombres,
i és capaç de diferenciar el contorn dels objectes. No es tracta d’una visió completa, com la que té una persona
sana, però almenys ajuda el pacient en la seva vida quotidiana.

EDUCACIÓ EN VALORS
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2

COMPETÈNCIES QUE ES TREBALLEN
Competència matemàtica
En l’estudi de les palanques exercitem el concepte 
de proporció. Fem exercicis numèrics amb la llei de
la palanca. En els altres mecanismes treballem
equacions i proporcions.

Competència en el coneixement i la interacció 
amb el món físic
Un dels valors educatius de la matèria de tecnologies
és el caràcter integrador de diferents disciplines, en
aquest cas la física i la química. El procés tecnològic
ens porta a la consecució d’habilitats necessàries per
integrar els coneixements de màquines i motors amb
els conceptes apresos a l’àrea de Química (canvis
d’estat) i de Física (moment d’una força).

Competència social i ciutadana
En aquesta unitat s’exposen tots els continguts
relatius a màquines i motors; el coneixement
d’aquests permet que l’alumne assoleixi 
les habilitats necessàries per prendre decisions 
sobre l’ús de màquines i motors a fi d’augmentar 
la capacitat d’actuar en l’entorn i de millorar la
qualitat de vida.

Competència per aprendre a aprendre
Al llarg de tota la unitat es treballen habilitats, 
en les activitats o en les explicacions, perquè
l’alumne sigui capaç de continuar aprenent 
d’una manera autònoma d’acord amb els objectius 
de la unitat.

ÍNDEX DE FITXES
TÍTOL DE LA FITXA CATEGORIA

1. Anàlisi de mecanismes (I) Reforç

2. Anàlisi de mecanismes (II) Reforç

3. Anàlisi de mecanismes (III) Reforç

4. Banc de dades. Ampliació
Informació complementària 

5. Avaluació Avaluació

6. Autoavaluació Avaluació

7. Solucions Avaluació

8. Els operadors Continguts per 
saber-ne més...

9. Els operadors mecànics Continguts per 
saber-ne més...

TÍTOL DE LA FITXA CATEGORIA

10. Els mecanismes Continguts per 
saber-ne més...

11. Síntesi de mecanismes Continguts per 
saber-ne més...

12. Transformació d’energia: Continguts per 
motors saber-ne més...

13. Els motors tèrmics (I) Continguts per 
saber-ne més...

14. Els motors tèrmics (II) Continguts per 
saber-ne més...

15. Transport aquàtic Continguts per 
i transport aeri saber-ne més...

16. Síntesi de motors Continguts per 
saber-ne més

1. Reconèixer les relacions entre les parts 
dels operadors d’un mecanisme més o menys
complex, proposant possibilitats de millora. 

2. Construir models de mecanismes, utilitzant 
diversos materials, i avaluar-los adequadament, 
fent  les correccions necessàries per millorar-ne 
el funcionament. 

3. Identificar els operadors presents a les màquines 
de l’entorn.

4. Trobar l’operador més adient a cada acció.

5. Conèixer la diferència entre energies 
renovables i no renovables. 

6. Estudiar els combustibles fòssils com 
a font d’energia. 

7. Explicar el funcionament del motor 
d’explosió de quatre temps i el motor 
de dos temps.

8. Saber interpretar esquemes que il·lustren 
el funcionament de la màquina de vapor, 
el motor d’explosió o els motors de reacció.

CRITERIS D’AVALUACIÓ
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SOLUCIONARI2
Quan s’analitza el corrent del riu, la sínia es mou en sen-
tit contrari a les agulles del rellotge i es fan els moviments
següents:

• La sínia, moguda per l’aigua del riu, acciona un siste-
ma de rodes i corretges que fan girar una roda amb
lleves, que al seu torn fa pujar i baixar el mànec de
la destral.

• S’omple el dipòsit amb les gerres que agafen aigua
quan s’introdueixen al riu i que després s’eleven per
l’acció de la sínia.

• Amb un sistema que comprimeix la fruita entre dos
cilindres amb pues. Amb la manovella es gira un ci-
lindre, i aquest fa girar l’altre cilindre per mitjà d’un
sistema de rodes dentades.

• Amb una rentadora que té un tambor accionat per una
roda moguda per la sínia.

• Que es talla l’aigua de la dutxa perquè es tanca la ca-
nonada dins el dipòsit.

• Els ulls giren, i les potes pugen i baixen.

• Tisores: la potència s’aplica amb les mans, i la
resistència, al tall de les tisores. El punt de suport
és l’articulació de les tisores i és, per tant, una pa-
lanca de primer grau.

• Carretons: tenen el punt de suport en un extrem
«recolzant» a terra. La potència és la força que
aplica la persona amb les mans, i la resistència
és el pes que hi ha al carretó. És una palanca de
segon grau.

• Pinces de cuina: la potència és la força que
exerceixen els dits, la resistència és el pes que
aixequem amb les pinces i el punt de suport és
l’extrem corbat. És una palanca de tercer grau.

• Pinça: la potència és la força que es fa amb els
dits. La resistència és la força que oposa la pin-
ça i el punt de suport és l’aresta de la pinça. És
una palanca de primer grau.

a) P = 100 N.

b) Aplicant la llei de la palanca i substituint 
(R = 100 N):

BR = 1 m; BP = 2/3 m

Per tant:

P ⋅ BP = R ⋅ BR → P ⋅ m = 100 N ⋅ 1 m →

→ P = 150 N

c) P = R → P = 100 N.

d) Dades:

• R = 100 N • BP = m

• BR = m

Aplicant la llei de la palanca:

P ⋅ BP = R ⋅ BR → P ⋅ m = 100 N ⋅ m →

→ P = 50 N

a) Falca

b) Cargol

c) Falca

d) Palanca

e) Falca

f) Cargol

g) Politges

h) Palanca

Els mecanismes que apareixen són un torn, un po-
lispast i una palanca.

La màquina s’acciona girant el torn, de manera que
es tira de la corda del polispast. Quan s’utilitza un
torn i un polispast, es multiplica la força que fem a
l’extrem de la palanca.

La palanca és de segon grau, perquè la resistència
es troba entre el punt de suport i la potència. Té
el punt de suport a terra, la resistència és la força
que cal vèncer per redreçar el mur i la potència és
la força que apliquem en l’extrem superior. En
aquesta màquina, tots els mecanismes tenen avan-
tatge mecànic.

a) 2 gira més de pressa.

b) 1 gira més de pressa.

c) Giren a la mateixa velocitat.

d) 1, 2 i 3 giren a la mateixa velocitat.

5

PÀG. 40

4

3

PÀG. 38

1

4

1

2

1

4

1

2

2

3

2

PÀG. 37

1

PÀG. 35

PÀG. 32 i 33
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a) Que el cotxe avança i l’escala s’aixeca.

b) Mecanisme pinyó-cremallera.

c) Que el cotxe i l’escala no es mouen de forma
independent.

a) Cigonyal: el cavall fa un moviment de puja i
baixa.

b) Sistema de transmissió per correu i excèntrica.

c) Cigonyal i biela: el ninot mou el cap perquè les
bieles fan un moviment alternatiu.

a) Certa.

b) Falsa.

c) Falsa.

d) Certa.

a) Fals.

b) Cert.

c) Fals.

d) Cert.

Tots dos són tubs oberts pels extrems, però l’esta-
toreactor no porta vàlvules, i el pulsoreactor, sí, que
permeten l’entrada d’aire i que es tanquen quan
la barreja explota (per això va a batecs).

Resposta c).

Per tal que entri més aire de l’exterior i la combus-
tió sigui més potent.

a) Cap a l’esquerra (aplicant la regla de la palan-
ca 1 · 3 > 1 · 2).

b) Està equilibrada (1 · 4 = 2 · 2).

c) Cap a la dreta (1 · 1 < 1 · 4).

d) Cap a l’esquerra (1 · 3 > 1 · 2).

e) Cap a la dreta (2 · 4 < 3 · 3).

f) Cap a l’esquerra (2 · 4 > 3 · 2).

Un polispast.

De combustió externa: locomotora i olla de pres-
sió, perquè el combustible es crema fora de la
caldera.

De combustió interna: cotxe, perquè el combusti-
ble es crema dins el motor.

Dades:

• R = 10 000 N

• P = 5000 N

• BR = 5 m

Aplicant la llei de la palanca i substituint:

P ⋅ BP = R ⋅ BR →
→ 5000 N ⋅ BP = 10 000 N ⋅ 5 m → BP = 10 m 

Cal col·locar-lo a deu metres.

Dades:

• P = 500 N

• BR = 0,4 m

• BP = 1 m

19

18

17

16

15

14

13

PÀG. 56 i 57

12

11

10

PÀG. 54

9

PÀG. 51

8

7

PÀG. 45

6

PÀG. 43

2

Cadena Corretja

Esquema

Utilitza cadena 
i rodes dentades.

Utilitza politges 
i corretja.

Diferències

Transmet esforços
més grans.

Absorbeix frenades 
i acceleracions sense
trencar-se.

Avantatges

Més car. 
Més sorollós.

Més fràgil.Inconvenients

Caldera

Pistó

Cilindre

Biela-cigonyal

Vàlvula

Forn Condensador

Vàlvula

877542 _ 0053-0084.qxd  10/7/07  08:59  Página 57



58 � GUIA TECNOLOGIES TERCER ESO � MATERIAL FOTOCOPIABLE © GRUP PROMOTOR SANTILLANA EDUCACIÓ, SL �

SOLUCIONARI2
Aplicant la llei de la palanca i substituint:

P ⋅ BP = R ⋅ BR →
→ 500 N ⋅ 1 m = R ⋅ 0,4 m → R = 1250 N

Per tant, podem transportar 1250 N.

a) 2 gira més a poc a poc.
1 i 2 giren en sentit contrari.

b) 3 gira més a poc a poc.
1 i 3 giren en sentit contrari a 2.

c) 3 gira més a poc a poc.
1 i 3 giren en sentit contrari a 2.

d) 1 gira més a poc a poc.
1 i 2 giren en el mateix sentit.

e) 5 gira més a poc a poc.
1, 3, 4 i 5 giren en sentit contrari a 2.

a) Observar el dibuix. 

b) Cap endavant.

c) Més ràpid, perquè els engranatges acoblats a
l’eix de la roda són més petits que els de la clau,
per això es multiplica la velocitat.

a) Sistema de transmissió per cadena.

b) Sistema de transmissió per corretja.

c) Dades:

• Z1 = 4

• Z2 = 16

• ω1 = 6 rpm

Per tant:

Z1 ⋅ ω1 = Z2 ⋅ ω2 →
→ 4 ⋅ 6 rpm = 16 ⋅ ω2 → ω2= 1,5 rpm

d) Dades:

• Φ3 = 10 cm

• Φ4 = 2 cm

• ω3 = 90 rpm

Per tant:

Φ3 ⋅ ω3 = Φ4 ⋅ ω4 →
→ 10 cm ⋅ 90 rpm = 2 cm ⋅ ω4 → ω4 = 450 rpm

e) r = = = = 75

a) A té menys força que B.

b) B té la mateixa força que C.

c) C té menys força que D.

d) D té menys força que A.

Compressió.

La diferència és que el motor del cotxe és de qua-
tre temps, i el de la moto, de dos.

a) 100 N. c) 3600 N.

b) 200 N. d) 1000 N.

26

25

24

23

450 rpm

6 rpm

ω4

ω1

ωconduïda

ωmotriu

22

21

20 a) b)

c) d)

e)

21
2 31

2 3 5

4

1

2 31
2

1

1

2

3

4
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a)

b) Dades:

• ZA = 20

• ZB = 100

• ωA = 5 rpm

S’aplica l’equació d’equilibri.

ZA ⋅ ωA = Z2 ⋅ ωB → 20 ⋅ 5 rpm = 100 ⋅ ωB →
→ ωB = 1 rpm

c) El B, perquè gira més a poc a poc.

En un pla inclinat es compleix: 

P = R ⋅

• R = 8000 N

• a = altura = 1 m

• b = distància recorreguda = 100 m 

Per tant:

P = 8000 ⋅ = 80 N

Sí, perquè amb una força de 80 N ja n’hi ha prou
per arrossegar el vehicle.

1

100

a

b

28

27

2

A

B
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REFORÇ

ANÀLISI DE MECANISMES (I)2 FITXA 1

Els mecanismes estudiats en aquesta unitat formen part de tot un seguit de màquines que utilitzem
cada dia moltes persones. Observa els esquemes que et mostrem i analitza els mecanismes que hi
intervenen en cada cas.

Observa el dibuix de l’esquerra i respon:

a) Què passa quan mous el volant a la dreta?

b) Quins mecanismes són els braços de direcció?

c) Quin mecanisme introduiries per tenir direcció assistida?

Observa el mecanisme d’un eixugaparabrises. 

a) Indica el nom de cada component del mecanisme.

b) Dibuixa una fletxa que indiqui el moviment de cada component mecànic.

c) Explica com funciona.

2

1

QÜESTIONS

PROCEDIMENT

Gir a 
l’esquerra

Braços de
direcció

Roda

Columna
de direcció

Biela de 
transmissió

Roda

Pinyó-cremallera

Gir a 
la dreta

Volant

EIXUGAPARABRISESDIRECCIÓ D’AUTOMÒBIL
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REFORÇ

ANÀLISI DE MECANISMES (II)2 FITXA 2

La màquina escombradora era tirada per cavalls i es feia servir a Londres a mitjan segle XIX per escombrar 
els carrers. 

a) Quan el carro es mou cap endavant, com es mouen A, B i C? Quins mecanismes són?

b) D és un cargol sense fi i E una cadena que permet regular la inclinació dels raspalls. Com funciona 
aquest sistema?

c) La màquina pot escombrar quan està parada? I si circula marxa enrere?

Respon les preguntes sobre el projector cinematogràfic.

a) Quin és el disc que es desenrotlla, el de dalt, el del mig o el de baix? Quin és el que s’enrotlla?

b) Dibuixa amb fletxes el moviment de la pel·lícula durant el visionat.

c) Giren a la mateixa velocitat el disc que s’enrotlla i el que es desenrotlla?

2

1

QÜESTIONS

PROJECTOR CINEMATOGRÀFIC

Des del 1970, en el 
cine s’utilitzen discos 
de pel·lícules 
que poden tenir fins a 
7,4 quilòmetres de longitud 
(4 hores). La pel·lícula 
es desenrotlla des del centre 
del disc cap enfora i, un cop 
visionada, s’enrotlla en un 
altre disc del centre cap a 
la vora. Quan acaba la 
pel·lícula, no cal rebobinar; 
n’hi ha prou amb canviar 
els discos de posició.

MÀQUINA ESCOMBRADORA DE CARRERS

Al llarg de la unitat hem 
estudiat molts mecanismes 
que podràs reconèixer 
en les màquines 
que ara et presentem. 
Observa aquesta màquina 
escombradora i dedueix 
com es mou i com funciona.

PROCEDIMENT

A

A

B

C
D E

F

G

H

I

Direcció de la pel·lícula

Placa de control

Gir del 
disc

Disc
receptorMotor elèctric

Disc auxiliar

Lector de la 
pista de so

Motor
d’arrossegament
del projector 
(lector de so)

Disc
alimentador

Caixa
d’engra-
natges

Consola de
projecció

Ajust
d’inclinació

Pel·lícula

Pel·lícula

Respirador

Càmera
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REFORÇ

ANÀLISI DE MECANISMES (III)2 FITXA 3

La imatge de la figura és «la caixa divina d’Heró». 
Heró va ser un enginyer grec del segle I aC.

PROCEDIMENT

Assenyala els operadors mecànics 
que hi apareixen i indica’n el nom.

Indica amb una fletxa el sentit 
del moviment que fa cada operador 
mecànic quan «A» es mou en el 
sentit indicat.

Explica per a què serveix aquest invent tan antic.

Les antigues locomotores de vapor 
utilitzaven un sistema de biela-manovella 
per moure les rodes. Fes un dibuix 
del sistema de la màquina i explica com 
funciona. Busca una fotografia o un dibuix 
en una enciclopèdia, un llibre o a Internet 
per ajudar-te.

(Suggeriment: fes cerques a Internet 
amb les paraules clau: locomotora i biela.)

Troba la informació necessària per completar la taula següent.5

4

3

2

1

(Suggeriment: fes cerques a Internet a www.google.es o a www.es.yahoo.com
amb les paraules clau: Objecte + mecanisme.)

PRACTICA

INVENTS QUAN ES VA INVENTAR QUI EL VA INVENTAR MECANISMES

Bicicleta

Rellotge (no digital)

Ascensor

Rentadora

Vaixell de vapor

Helicòpter

AB

C

D

E

F

G

H

877542 _ 0053-0084.qxd  10/7/07  08:59  Página 62



63� GUIA TECNOLOGIES TERCER ESO � MATERIAL FOTOCOPIABLE © GRUP PROMOTOR SANTILLANA EDUCACIÓ, SL �

AMPLIACIÓ

BANC DE DADES. INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA2 FITXA 4

A LA XARXA

MÀQUINA DE BETANCOURT
www.museoelder.org/maquina_sp.htm

Animació que mostra la unió 
de diverses rodes, cadenes, etc.,
en moviment.

MUSEU NACIONAL DE LA CIÈNCIA
I LA TECNOLOGIA LEONARDO 
DA VINCI
www.museoscienza.org

Molts recursos. Són especialment
interessants els dedicats a l’obra de
Leonardo, amb animacions i visions
panoràmiques dels seus dissenys.
Està en italià, francès i anglès, 
però val la pena fer-hi un cop d’ull.

ENGRANATGES
www.rec.ri.cmu.edu/education/
webpage/legogearcomb.htm

Col·lecció d’imatges que mostren
diferents engranatges, com també 
la relació de transmissió existent 
en cada cas.

ARQUIMEDES INVENTOR
www.xtec.es/~pcairo/arqui/
inventor.htm

És una pàgina en català amb
informació interessant sobre
Arquimedes i els seus invents.

POLISPAST
www.edu.aytolacoruna.es/aula/
fisica/fisicaInteractiva/poleas/
pulleysystem.htm

Simulació animada d’un polispast 
en què podem variar la quantitat de
politges i comprovar com es modifica
la força necessària per elevar 
un objecte.

PRINCIPI DE LA PALANCA
www.walter-fendt.de/ph11s/
lever_s.htm

Un applet senzill i interessant 
per veure el funcionament 
d’una palanca.

Notes
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AVALUACIÓ

AVALUACIÓ2 FITXA 5

Per treure un queixal cal fer una força de 980 N.
La dentista utilitza unes tenalles que tenen un
mànec de 15 cm. La distància entre l’extrem de
les tenalles i el punt de suport és de 3 cm. 

a) Fes un dibuix de les tenalles amb les mides.
Quin tipus de mecanisme és?

b) Quina força haurà de fer la dentista per treure
el queixal? 

c) Si la infermera exerceix una força de 100 N, po-
drà treure el queixal? 

Tenint en compte el sistema de transmissió de la
figura, determina:

a) El sentit de gir de la roda D, si A gira en sentit
horari.

b) La velocitat de gir de cada roda si A gira a 40 rpm. 

c) La relació de transmissió total del sistema. És
un sistema reductor o multiplicador?

Calcula la força que cal fer per aixecar el pes dels
mecanismes següents.

Emplena els buits de la taula:

Enumera diversos mecanismes de transforma-
ció de moviments, explica com funcionen, fes
un dibuix i posa un exemple d’una màquina on
s’utilitzin.

5

4

3

2

1

NOM: CURS: DATA:

Mecanismes
que hi 

apareixen
Funció

Altres
màquines amb

aquests
mecanismes

Dibuixos

Aranya
espanta-
intrusos
del llibre 
de text

Espremedora

Dutxa

a)

b)

A

A B

B

C

C

D

D

1000 N

1000 N

2 m
6   5

4 m
6    5

c)

d)

1000 N

1000 N

2 m
6   5

4 m
6   5
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Inventa una màquina que serveixi com a atracció
de fira per a un nou parc d’atraccions.

a) Fes un dibuix on es vegin els mecanismes que
la fan funcionar.

b) Explica els moviments que fa.

La màquina del dibuix s’utilitzava per tallar gel al
segle XVIII. Respon:

a) Quins mecanismes hi apareixen?

b) Què fa cadascun d’ells?

c) Talla i marca el gel alhora?

7

6

Dibuixa com han d’estar les vàlvules A i B en les
vinyetes següents, obertes o tancades?

8

Emplena les caselles del dibuix.9

Ordena les vinyetes de les fases d’un motor de
quatre temps.

10

NOM: CURS: DATA:

1. El vapor entra 
a pressió al cilindre 
per la vàlvula A.

Moviment
del pistó:

3. Quan es produeix 
buit en el condensador, 
el vapor és succionat 
a través de la vàlvula B.

2. El vapor s’expandeix 
i empeny l’èmbol.

1

2

3

A

B

B

B

A

A

a)

c)

b)

d)

AVALUACIÓ

AVALUACIÓ2 FITXA 5 (Continuació)
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AVALUACIÓ

AUTOAVALUACIÓ2 FITXA 6 

Una palanca és una màquina simple...

a) ... que serveix per aixecar molt pes fent po-
ca força.

b) ... formada per tres elements que són de
primer, segon i tercer grau.

c) ... que té avantatge mecànic quan és de ter-
cer grau.

Una politja: 

a) És una roda que té una ranura per on es re-
dueix la força.

b) Es combina amb tres més per formar un po-
lispast.

c) Redueix la força que cal aplicar per aixecar
un pes.

La transmissió per engranatges:

a) Utilitza una corretja que transmet el movi-
ment d’un pinyó a l’altre.

b) Consta d’una roda caterina i una cadena.

c) Els engranatges són rodes que tenen dents
en tot el seu perímetre.

Quan un engranatge A va acoblat a un altre B:

a) A gira en el mateix sentit que B.

b) A gira al doble de velocitat si B té la meitat
de dents que A.

c) A sempre és l’engranatge que té més força
en el seu eix.

En la transmissió de corretja:

a) Les dues politges giren en el mateix sentit,
si la corretja està encreuada.

b) Les dues politges giren a la mateixa veloci-
tat, si tenen la mateixa mida.

c) Les politges transmeten la mateixa força,
encara que tinguin mides diferents.

En un sistema de cargol sense fi i roda:

a) La roda és l’element motriu, i el cargol, el
conduït.

b) Es transforma el moviment circular en lineal.

c) Es transmet un moviment circular entre ei-
xos perpendiculars.

La realitat de transmissió: 

a) És multiplicadora quan la velocitat de l’ele-
ment conduït és més gran que la de l’element
motriu.

b) És reductora quan la velocitat de l’element con-
duït és més gran que la de l’element motriu.

c) És multiplicadora quan la velocitat es mul-
tiplica d’un element a l’altre.

Dins el cilindre d’una màquina de vapor es troba:

a) El pistó.

b) Les vàlvules.

c) El cigonyal.

Una moto està funcionant a 3.000 rpm. Això sig-
nifica que:

a) Les rodes de la moto giren 3.000 vegades
per minut.

b) El pistó puja i baixa 3.000 vegades per minut.

c) És impossible que faci tantes revolucions
en un minut.

Una moto de «500» significa que:

a) Forçant al màxim el motor, la moto pot arri-
bar a assolir una velocitat de 500 km/h.

b) Té una massa de 500 kg. 

c) La capacitat dels seus cilindres en total és
de 500 cm3.

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

NOM: CURS: DATA:
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AVALUACIÓ

SOLUCIONS2 FITXA 7

NOM: CURS: DATA:

b) F = 1000 ⋅ ⋅ 4 = 500 N

c) F = 1000 ⋅ = 333 N

d) F = ⋅ 4 = 125 N
1000

2

2

6

)1

8(

Emplena els buits de la taula:4

AVALUACIÓ

Mecanismes
que hi apareixen

Dibuixos

Aranya
espanta-
intrusos
del llibre 
de text

Espremedora

Dutxa

Funció
Altres màquines amb 
aquests mecanismes

• Politja

• Cigonyal

• Cargol sense fi

• Palanques

• Politja: transmissió de moviment.

• Cigonyal: transformació de moviment
giratori en alternatiu.

• El cargol sense fi i les palanques 
no transmeten moviment a altres
mecanismes.

• Cotxe

• Torn

• Engranatges

• Torn: redueix la força necessària 
per esprémer.

• Engranatge: transmet el moviment 
al rodet contrari.

• Rellotge

• Palanca de primer grau • Eleva el tap situat a gran distància 
fent poca força.

• Balancí

3 cm

15 cm

G
FG

F

Per treure un queixal cal fer una força de 980 N.
La dentista utilitza unes tenalles que tenen un
mànec de 15 cm. La distància entre l’extrem de
les tenalles i el punt de suport és de 3 cm. 

a) Fes un dibuix de les tenalles amb les mides. Quin
tipus de mecanisme és?

b) Quina força haurà de fer la dentista per treure el
queixal?

c) Si la infermera exerceix una força de 100 N, po-
drà treure el queixal? 

a) És una palanca de primer grau.

b) Segons la llei de la palanca: F ⋅ BF = R ⋅ BR . F =
= (98 ⋅ 3)/15 = 196 N. La dentista ha de fer 196 N
de força per treure el queixal.

c) No, perquè la força que fa és inferior a la necessà-
ria per treure’l.

Tenint en compte el sistema de transmissió de la
figura, determina:

a) El sentit de gir de la roda D, si A gira en sen-
tit horari.

b) La velocitat de gir de cada roda si A gira a
40 rpm. 

c) La relació de transmissió total del sistema. És
un sistema reductor o multiplicador?

a) El mateix que A.

b) ωB = (ωA ⋅ ZA)/ZB = 40 ⋅ 45/15 = 120 rpm

ωC = ωB = 120 rpm

ωD = (ωC ⋅ ZC)/ZD = 120 ⋅ 30/15 = 240 rpm

c) r = = = 6

És multiplicador de velocitat.

Calcula la força que cal fer per aixecar el pes dels
mecanismes següents.

a) F = 1000 ⋅ = 500 N
2

4

3

240

40

ωD

ωA

21
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AVALUACIÓ

SOLUCIONS2 FITXA 7 (Continuació)

Enumera diversos mecanismes de transformació de moviments, explica com funcionen, fes un dibuix i po-
sa un exemple d’una màquina on s’utilitzin.

5

Inventa una màquina que serveixi com a atracció
de fira per a un nou parc d’atraccions.

a) Fes un dibuix on es vegin els mecanismes que
la fan funcionar.

b) Explica els moviments que fa.

Hi ha diverses solucions per a aquest exercici.

Cal valorar els dissenys i el funcionament correcte
dels mecanismes.

La màquina del dibuix s’utilitzava per tallar gel al
segle XVIII. Respon:

a) Quins mecanismes hi apareixen?

b) Què fa cadascun d’ells?

c) Talla i marca el gel alhora?

a) Falca, pinyó i cadena, palanques.

b) La falca fa els talls al gel i la ganiveta marca. 

El sistema de pinyó i cadena transmet el movi-
ment de gir a la roda que talla el gel i a la falca
que el marca.

Les palanques es fan servir per regular l’altura 
i la distància dels altres mecanismes.

c) Sí, perquè la falca i la roda són al mateix eix.
7

6

NOM: CURS: DATA:

Mecanisme Funcionament Dibuix Exemple

Pinyó-cremallera
Transforma el 
moviment lineal 
en circular o a la inversa.

Porta automàtica.

Direcció d’un cotxe.

Biela-manovella
Transforma un moviment
circular en alternatiu. Màquina de vapor.

Cigonyal
Transforma un moviment
circular en diversos moviments
alternatius.

Cigonyal d’un cotxe.

Roda
excèntrica

Converteix el moviment
circular en alternatiu, 
i viceversa.

Rellotges.
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Dibuixa com han d’estar les vàlvules A i B a les
vinyetes següents, obertes o tancades?

Les vàlvules han d’estar de la forma següent:

1. A: oberta; B: tancada.

2. A: oberta; B: tancada.

3. A: tancada; B: oberta.

Emplena les caselles del dibuix.

Ordena les vinyetes de les fases d’un motor de
quatre temps.

L’ordre correcte és b), a), d), c). El cicle es pro-
dueix en aquest ordre:

10

9

8

NOM: CURS: DATA:

a;  b;  c;  b;  b;  c;  a;  a;  c;  c.10987654321

AUTOAVALUACIÓ

Bugia

Biela

Pistó

Cigonyal

1

3 4

2

AVALUACIÓ

SOLUCIONS2 FITXA 7 (Continuació)
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2 CONTINGUTS PER SABER-NE MÉS...

ELS OPERADORS
FITXA 8

Què és un operador?

Un operador és qualsevol element en què hi «entra» i en «surt» una altra forma d’energia.

Per exemple:

El timbre, en aquest cas, és un operador elèctric, perquè l’energia que utilitza és energia elèctrica.

Hi ha molts tipus d’operadors, segons l’energia que utilitzen. Tot seguit n’expliquem uns quants:

• Mecànics: utilitzen i transformen energia mecànica, per exemple, moviments o forces.

• Elèctrics: utilitzen energia elèctrica i la transformen en un altre tipus d’energia, que pot ser lluminosa, mecànica,
elèctrica...

• Pneumàtics: utilitzen l’energia de l’aire comprimit.

• Electrònics: per exemple, el transistor, que utilitza energia elèctrica de baixa intensitat i la transforma en una
altra energia elèctrica.

• Hidràulics: utilitzen l’energia de l’aigua o d’un altre líquid per transmetre moviments.

Qualsevol màquina, des de la més senzilla, com el pany d’una porta, fins a les més complicades que ens puguem
imaginar, com les que fa servir la indústria de l’alta tecnologia, és formada per un conjunt més o menys gran
d’operadors.

Identificar operadors. Dels elements següents, indica els que consideris que són operadors:

Cargol Bombeta

Cinta adhesiva Roda

Pinces Ampolla

Politja Transistor

Goma elàstica Obrellaunes

Goma d’esborrar Amortidor d’automòbil

Diferenciar tipus d’operadors. Uneix cadascun dels operadors (o conjunt d’operadors) següents amb el tipus
al qual creus que pertany:

2

1

NOM: CURS: DATA:

• Mecànic

• Elèctric

• Electrònic

• Pneumàtic

• Hidràulic

Llum •

Molla •

Trencanous •

Politja •

Díode •

Manxa de bicicleta •

Tisores •

Interruptor •

Altaveu •

OPERADOREnergia Energia

TIMBREEnergia elèctrica Energia sonora (so)
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2 CONTINGUTS PER SABER-NE MÉS...

ELS OPERADORS MECÀNICS
FITXA 9

Els tipus d’operadors mecànics

Els operadors mecànics transformen algun tipus d’energia mecànica, per exemple, un moviment o una força,
en una altra energia mecànica.

Segons el tipus de transformació, els operadors mecànics es classifiquen en tres categories:

A) Operadors que acumulen energia i la transformen en moviment.

L’esquema de funcionament és:

Per exemple, en un tirador, s’aplica energia per estirar la goma. Quan es deixa anar, aquesta energia es transforma
en moviment. L’esquema de funcionament seria:

B) Operadors que transformen un moviment en un altre moviment diferent.

L’esquema de funcionament és: 

Un exemple ens el proporciona una roda. L’esquema de funcionament seria:

C) Operadors que transformen una força en una altra força diferent.

L’esquema de funcionament és:

Per exemple, una molla. L’esquema de funcionament seria:

Classificar tipus d’operadors. Escriu al costat de cadascun dels operadors següents A, B o C, segons el tipus
d’operador al qual creus que pertany.

Roda

Cargol

Manovella

Cadena

Goma elàstica

Corretja de transmissió

Palanca

Ressort

Roda dentada

1

NOM: CURS: DATA:

OPERADOREnergia Moviment

GOMAEnergia elàstica Moviment

OPERADORMoviment Moviment

RODAMoviment circular Moviment lineal

OPERADORForça Força

MOLLAForça de compressió Força d’expansió
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2 CONTINGUTS PER SABER-NE MÉS...

ELS OPERADORS MECÀNICS
FITXA 9 (Continuació)

Definir els operadors que acumulen energia. Completa les frases següents:

Hi ha operadors que una energia aplicada damunt seu i la transformen 
en .

N’és un exemple el , perquè quan s’hi aplica una força es . 

Quan deixa d’actuar la força i pot fer sobre algun objecte.

Definir els operadors que transmeten el moviment. Completa les frases següents:

Hi ha operadors, com la roda, que s’utilitzen per transmetre .

Per exemple, la roda d’un automòbil transforma un moviment de …………….....
en un moviment de .

Definir la palanca com a operador que transforma la força.

• Completa les frases següents:

La palanca és un element rígid i allargat que gira al voltant d’un eix, anomenat 
de .

La palanca transforma una , en una altra que pot ser 
de valor , o de valor.

• La relació de transmissió en una palanca és:  . .

Identificar els tres gèneres de palanques. Escriu al costat dels dibuixos següents el gènere de palanca 
que és cadascun.

a)

b)

c)

5

4

3

2

NOM: CURS: DATA:

a

c

b
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2 CONTINGUTS PER SABER-NE MÉS...

ELS MECANISMES
FITXA 10

Identificar les funcions de les rodes dentades i de fricció. Les rodes dentades i les rodes de fricció tenen
funcions idèntiques. Les rodes dentades posseeixen uns sortints, anomenats dents, que asseguren un bon
contacte entre elles, i les rodes de fricció es recolzen directament l’una sobre l’altra.

• Les rodes de fricció i les rodes dentades transmeten moviments de gir. De la roda que transmet 
el moviment en diem roda conductora, i de la que rep el moviment, roda conduïda.

• Observa en la il·lustració que, tant en el cas de les rodes de fricció com en el de les rodes dentades, 
els sentits de gir són inversos. Així doncs, una de les funcions de les rodes és la de la inversió
del moviment de gir.

• Una altra funció de les rodes és la de variar la velocitat de gir.

Si la roda conduïda és més petita que la roda conductora, la velocitat transmesa és més gran. 

Si la roda conduïda és més grossa que la roda conductora, la velocitat transmesa és més petita.

Diferenciar les funcions del cargol sense fi i del pinyó. Tots dos mecanismes són un cas particular 
de rodes dentades.

• Observa la il·lustració:

• Quan gira el cargol sense fi, que és la roda conductora, fa girar la corona, però en un eix perpendicular.

• A més, la velocitat de gir de la corona és sempre inferior a la del cargol. Així doncs, és un mecanisme
reductor de velocitat.

2

1

NOM: CURS: DATA:

Les rodes de fricció transmeten el
moviment directament.

Les rodes dentades incorporen
sortints anomenats dents per
assegurar-ne la unió. De la roda 
petita en diem pinyó, i de la gran,
simplement roda.

Cargol sense fi

Eix motor

Corona

30
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2 CONTINGUTS PER SABER-NE MÉS...

ELS MECANISMES
FITXA 10 (Continuació)

• Observa aquesta altra il·lustració:

• El pinyó fa un moviment de gir. Quan engrana amb la cremallera, aquesta fa un desplaçament lineal.

• Així doncs, el mecanisme pinyó-corona transforma un moviment de gir en un moviment lineal.

Completa les frases següents.

La diferència entre el cargol sense fi i el pinyó-corona és que en el cargol sense fi es transforma un
moviment en un altre moviment de , però en un eix
i de velocitat. 

En el pinyó-corona es transforma un moviment en un moviment .

Identificar les funcions de la lleva i de la biela-manovella. Tots dos mecanismes tenen la funció 
de transformar moviments de gir en moviments lineals alternatius o, el que és el mateix, moviments
de vaivé.

• La lleva és una roda de forma ovoide que quan gira empeny una peça, anomenada seguidor,
que fa un moviment alternant.

• L’esquema de funcionament és el següent:

Moviment circular

• Observa en la figura que entre la lleva i el seguidor cal incloure una molla per aconseguir que tots dos
estiguin sempre en contacte.

4

3

NOM: CURS: DATA:

Relació de transmissió en el
mecanisme pinyó-cremallera.
Com més gran sigui l’angle
girat pel pinyó, més gran serà
la distància recorreguda per
la cremallera.

α

d

d =
α ⋅ π ⋅ R

180

Seguidor Roda
boja

Lleva

d
1 2

r R

LLEVA Moviment lineal alternant
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• El mecanisme biela-manovella transforma un moviment de gir en un moviment de vaivé, 
o al contrari.

• Així doncs, té dos possibles esquemes de funcionament, que serien:

Moviment de gir BIELA

Moviment de vaivé 

Reconèixer noms de mecanismes. Identifica vuit mecanismes a la sopa de lletres.

Fer esquemes de funcionament de mecanismes. Completa els següents esquemes de funcionament 
de diferents mecanismes:

• Exemple:

6

5

NOM: CURS: DATA:

C Z A V A N E D A C

R O T X S I N F I M

E Y R I T A G Y H A

M N R O S U R T L N

A I O R N T A U S O

L P R A L A N A T V

L E V A L L A T R E

E S Q R E E T M P L

R A P U A I G L A L

A R T I R B E R T A

BIELA

BIELA

RODA DENTADAMoviment de gir Mov. de gir a distinta velocitat

RODA DE FRICCIÓ Moviment

Moviment de gir Gir en eix perpendicular

PINYÓMoviment de gir Moviment

Moviment de gir Moviment lineal alternatiu

BIELA-MANOVELLAMoviment

2 CONTINGUTS PER SABER-NE MÉS...

ELS MECANISMES
FITXA 10 (Continuació)

Moviment de vaivé

Moviment de gir
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2 CONTINGUTS PER SABER-NE MÉS...

SÍNTESI DE MECANISMES
FITXA 11

1. Completa el mapa de conceptes següent.1

Completa les definicions següents.2

NOM: CURS: DATA:

com a: 

com a: 

com a: 

Les rodes i les de fricció
transmeten moviments transformant-ne 

o     .

Si la roda conductora és més grossa que la conduïda, la
velocitat de gir d’aquesta és  . Si la roda
conductora és  que la roda  ,
la velocitat de gir disminueix.

El cargol sense fi és format pel

i la  . El cargol sense fi transforma un moviment 
de en un altre moviment de  , en eixos 

és sempre de la velocitat.

El pinyó-cremallera transforma el moviment de

del pinyó en moviment  de la cremallera.

La lleva, quan gira, transmet al  un moviment

alternant.

La unió biela-manovella transforma un moviment lineal

de en un moviment de .

mecànics

acumulen
energia

transmeten

transformen

electrònics

hidràulics

OPERADORS

MECANISMES

877542 _ 0053-0084.qxd  10/7/07  08:59  Página 76



77� GUIA TECNOLOGIES TERCER ESO � MATERIAL FOTOCOPIABLE © GRUP PROMOTOR SANTILLANA EDUCACIÓ, SL �

2 CONTINGUTS PER SABER-NE MÉS...

TRANSFORMACIÓ D’ENERGIA: MOTORS
FITXA 12

Els motors

Un motor és un operador que transforma una forma d’energia en un moviment. Segons el tipus d’energia
consumida, hi ha dues classes fonamentals de motors: motors tèrmics i motors elèctrics. Aquests en serien 
els esquemes de funcionament:

Energia tèrmica OPERADOR Moviment

Energia elèctrica OPERADOR Moviment

El moviment que s’obté dels motors sol ser un moviment de rotació que, o bé s’aprofita directament, 
o bé es transforma per mitjà de diversos mecanismes en un moviment lineal.

Els motors tèrmics aprofiten l’energia calorífica obtinguda quan crema un combustible. Els tipus de combustibles
utilitzats en un motor tèrmic poden ser molt variats: carbó, gasolina, gasoil, querosè, etc. 

Els motors elèctrics aprofiten l’energia elèctrica, més neta i barata que l’obtinguda dels combustibles fòssils.

Des de l’antiguitat, qualsevol moviment que es feia en una màquina havia d’utilitzar l’esforç de les persones 
o dels animals i el rendiment era molt baix. A partir del segle XVIII, amb la invenció de la màquina de vapor, 
que utilitzava carbó com a combustible, el panorama va canviar ràpidament, sobretot en la indústria. 

Més tard, amb la descoberta del motor d’explosió, o de combustió interna, que possibilitava l’ús de combustibles
derivats del petroli, va néixer de forma gairebé immediata la indústria de l’automòbil.

Finalment, les descobertes relacionades amb l’electricitat i el magnetisme van possibilitar l’aparició del motor
elèctric, cosa que va comportar un gran avenç en la indústria. Avui dia, gairebé totes les màquines industrials 
es mouen gràcies a motors elèctrics.

Definir i diferenciar tipus de motors. Completa les frases següents:

Perquè un mecanisme funcioni, cal iniciar un que s’aconsegueix per l’acció 
d’un altre element anomenat .

Un motor és un que transforma una en un .

Els motors tèrmics transformen l’energia produïda per un 
com ara gasolina, , , etc.

Els motors elèctrics transformen .

Conèixer la història de les màquines. Consulta el teu llibre i respon les preguntes següents:

Quina energia utilitzaven les màquines primitives? 

Quin va ser l’invent que va transformar la indústria? 

En quin segle es va idear aquest invent? 

Quin altre invent va transformar l’automoció? 

Quin altre nom rep el motor d’explosió? 

Quin tipus de motors es fan servir avui dia en la indústria?

2

1

NOM: CURS: DATA:

MOTOR TÈRMIC 

MOTOR ELÈCTRIC
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2 CONTINGUTS PER SABER-NE MÉS...

ELS MOTORS TÈRMICS (I)
FITXA 13

Conèixer els principis del funcionament de la màquina de vapor. En l’esquema següent retola els noms 
de les peces d’una màquina de vapor.

Conèixer els principis del funcionament de la màquina de vapor. Completa les frases següents:

Quan crema combustible, l’aigua de la caldera es transforma en , que arriba a un
en el qual empeny un que va unit a la roda. Quan el pistó arriba a l’extrem del cilindre, s’obre
la de sortida i el pistó torna al punt inicial empès per la .   
Al final d’aquest recorregut es tanca la vàlvula de i es torna 
a obrir la . L’efecte final és el de la roda. 

La locomotora.

Poc després de la invenció de la màquina de vapor es va iniciar la seva aplicació al transport, 
i a començament del segle XIX ja circulaven els primers trens. El principi del funcionament de la locomotora 
de vapor és el mateix que has vist de la màquina de vapor. El combustible més utilitzat era el carbó. Avui dia
gairebé no queda cap locomotora d’aquesta mena, ja que des de mitjan segle XX han estat substituïdes 
per locomotores dièsel o elèctriques.

• Escriu «cert» o «fals» al costat de les frases següents:

El carbó, quan crema, produeix el moviment.

El moviment es produeix per la pressió del vapor d’aigua.

Les locomotores de vapor no són contaminants.

El combustible de les locomotores dièsel és la gasolina.

Les locomotores elèctriques són les menys contaminants.

Amb una locomotora elèctrica no es poden ultrapassar els 100 km/h.

Conèixer el funcionament de la locomotora de vapor. En les il·lustracions següents retola 
els components i les distintes accions que tenen lloc dins el cilindre d’una locomotora de vapor.

4

3

2

1

NOM: CURS: DATA:
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Compara aquesta il·lustració amb la de la màquina de vapor de l’Activitat 1. Comprova que el seu principi 
de funcionament és el mateix.

Busca en la il·lustració del teu llibre. En quin lloc de la locomotora de vapor està situat el cilindre? 

Descriure la producció de moviment a la locomotora de vapor. Completa les frases següents, 
que descriuen la producció del moviment en una màquina de vapor:

A la locomotora de vapor, es crema el combustible, que és , o en un .

La combustió escalfa una caldera on hi ha que per l’acció de la calor es transforma 
en .

El vapor surt per un conducte i arriba a un per una vàlvula de . La pressió del
vapor empeny un . El moviment del pistó es transmet a les per mitjà d’un
sistema .

Identificar termes relacionats amb el motor d’explosió. Busca a la sopa de lletres vuit paraules 
relacionades amb el motor d’explosió.

Identificar els temps d’un motor d’explosió. Escriu a sota de cadascun d’aquests dibuixos 
desordenats a quin temps correspon. T’has de fixar en la posició del pistó i en la de les vàlvules.

7

6

5

NOM: CURS: DATA:

N T N E M A P A C S E

V W J Y O O T S I P M

A L G T I B G D E L E

L A D T S F R D U K R

V Y B A S C G J E U D

U N S S I U V R E T N

L O R X M V H F R T I

A G R T D A S M R S L

B I E L A T R U P X I

V C T A L I F E R C C

C O M B U S T I O Z J

2 CONTINGUTS PER SABER-NE MÉS...

ELS MOTORS TÈRMICS (I)
FITXA 13 (Continuació)
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2 CONTINGUTS PER SABER-NE MÉS...

ELS MOTORS TÈRMICS (II)
FITXA 14 

Descriure la producció del moviment rotatori. Llegeix en el teu llibre de text i completa 
les frases següents:

Els quatre pistons d’un motor de quatre temps van acoblats al 
per mitjà de . El moviment dels quatre pistons 

es produeix en una  determinada. Mentre que en un cilindre es produeix una
en un altre es produeix una  , etc. Aquest moviment conjunt 

fa que el cigonyal .

Observar l’efecte de les lleves. Fixa’t en aquests dibuixos que il·lustren l’acció de les lleves, que obren 
i tanquen les vàlvules. Escriu a continuació quina funció creus que té la molla situada a l’eix de la vàlvula.

Conèixer les funcions dels diferents mecanismes de transmissió del moviment. 
El moviment que s’aconsegueix al motor és el de rotació d’un eix, però s’ha de transmetre a les rodes 
per mitjà d’una sèrie de mecanismes perquè l’automòbil es pugui desplaçar.

Busca en el teu llibre de text les funcions dels mecanismes següents i escriu-les a continuació:

Caixa de canvis:

Palanca de canvi:

Pedal de l’embragatge:

Engranatges:

Altres motors d’explosió. Respon les preguntes següents: 

Tots els motors d’explosió tenen quatre cilindres?

Quants cilindres pot tenir un automòbil?

Quants cilindres poden tenir els cotxes de competició? 

En els motors dièsel, es produeix l’explosió per mitjà d’una espurna?

Com es produeix l’explosió de la barreja de combustible en els motors dièsel? 

Per a què s’han utilitzat principalment els motors dièsel?

Es poden fer servir els motors dièsel en automòbils? 

4

3

2

1

NOM: CURS: DATA:

Eix

Vàlvula tancada Vàlvula oberta Vàlvula tancada

Lleva
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2 CONTINGUTS PER SABER-NE MÉS...

TRANSPORT AQUÀTIC I TRANSPORT AERI
FITXA 15 

Conèixer el mecanisme d’impulsió dels vaixells amb motor. Totes les embarcacions amb motor
aconsegueixen la impulsió per mitjà d’una hèlix (o més) submergida a l’aigua que, quan gira, fa avançar 
el vaixell. Perquè l’hèlix giri fa falta un motor, que pot ser de diversos tipus.

Respon «cert» o «fals» a les frases següents:

No hi va haver vaixells amb motor fins al segle XX.

Els primers motors de vapor eren molt semblants als de les locomotores.

Els motors eren d’una mida molt reduïda.

Com a combustible es feia servir el querosè.

En una turbina s’aprofita la força d’un raig de vapor.

De vegades, l’hèlix és moguda per un motor elèctric unit a la turbina.

En els vaixells amb motor, només es pot fer servir carbó com a combustible.

Identificar els components d’un turbina de vapor. Retola els components de la turbina de vapor 
de l’esquema següent:

Conèixer nous models de vaixells. Llegeix el text següent:

Últimament s’ha creat un gran nombre de models nous a conseqüència d’una constant investigació per
aconseguir un transport més ràpid. El vaixell convencional és, per damunt de tot, un vehicle de desplaçament.
Quan es mou, ho fa travessant l’aigua i no per sobre, la qual cosa origina una gran quantitat d’onades. 
Per tant, es necessita més potència per contrarestar l’efecte de la generació d’onades i la fricció entre el folre
del vaixell i l’aigua. A altes velocitats, la potència que es necessita és enorme; per exemple, un portaavions 
de 54.000 t necessita 280.000 CV per navegar a 35 nusos (65 km/h).

Si un vaixell s’eleva fora de l’aigua, no es generen onades i s’allibera de la força de fricció de l’aigua. Els
avenços més recents en la indústria naval van encaminats a desenganxar el vehicle de la superfície de l’aigua.

El vaixell d’efecte superfície, o aerolliscador, navega sobre un coixí d’aire. El vaixell s’eleva per l’acció del coixí
d’aire i flota damunt seu en comptes de fer-ho damunt l’aigua. La generació d’onades es neutralitza i l’índex
de fricció és molt petit, per això és possible obtenir altes velocitats amb una potència propulsora petita. S’han
construït vaixells d’aquesta mena de fins a 145 t, i embarcacions de petit calat han assolit velocitats superiors
a 100 nusos (185 km/h).

Els vaixells d’hidroala o hidrohèlix funcionen d’una manera molt diferent de les naus suportades per aire. 
En aquests vaixells, els plans submergits o ales hidrodinàmiques es comporten com les ales dels avions 
i eleven el buc per damunt de l’aigua. Com més ràpid es mou el vaixell, més petita és la part d’ala
submergida. Amb els vaixells d’hidroala s’han assolit velocitats de més de 100 nusos (185 km/h).

Extret de l’Enciclopèdia Microsoft Encarta

3

2

1

NOM: CURS: DATA:
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2 CONTINGUTS PER SABER-NE MÉS...

TRANSPORT AQUÀTIC I TRANSPORT AERI
FITXA 15 (Continuació)

Quines diferències tenen aquests tipus de vaixells respecte als convencionals?

Quins avantatges han comportat?

A què es deuen aquests avantatges?

Conèixer sistemes d’impulsió d’avions. Completa les frases següents:

Els sistemes d’impulsió d’avions poden ser motors de i motors 
de . 

Els motors d’explosió mouen una que gira a gran velocitat. Les hèlices dels avions 
són més  i que les dels avions.

Els motors de reacció agafen aire per la part del davant i l’introdueixen a pressió 
a la on es barreja amb el . La barreja es crema i els gasos 
surten per la de l’avió, impulsant-lo.

Identificar les parts d’un motor de reacció. A l’esquema següent retola els components 
d’un motor de reacció.

5

4

NOM: CURS: DATA:
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cilindre

vàlvules

compressió

caldera

turbina

condensador

d’explosió

on es produeix el vapor.

on el vapor es condensa en aigua.

Entra aire amb i el pistó baixa.

La barreja de i es .

S’obre la vàlvula de i el pistó puja.

S’escalfa aigua i es produeix  .

Roda de que pel vapor.

On el es en .

El motor mou les que impulsen l’avió.

La bugia produeix una espurna, la barreja 
i el pistó .

de i del 
en el . 

Producen una forta de que
que impulsa l’avió .

on el vapor empeny el .
Màquina
de vapor

Motors
d’avió

Utilitzada en

i

Les seves parts 
principals són:

El gir es produeix 
en 4 temps:

Les seves parts 
principals són:

Utilitzat en

Turbina

Utilitzada en

MOTORS
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