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TEMA 3 – LES MÀQUINES SIMPLES 

 

 

 

1- Introducció 
2- Aspectes generals de les màquines simples 
3- Palanca 

a. distància al fulcre 
b. llei de la palanca 
c. avantatge mecànic 

4- Tipus de palanca 
a. de primer grau 
b. de segon grau 
c. de tercer grau 

5- Politja 
a. simple o fixa 
b. polipast tipus A 
c. polipast tipus B: tròcola o palanquí 

6- Pla inclinat 
7- Tascó 
8- Torn 
9- Cargol 
10- Transmissió del moviment 

a. període i freqüència 
b. relació de transmissió 
c. classificació 

11- Sistemes de transmissió del moviment 
a. sistema politges-corretja 
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1 – INTRODUCCIÓ 

Utilitzem màquines de forma quotidiana. La majoria d'elles incorporen mecanismes que transmeten i/o 
transformen moviment. El disseny de màquines exigeix escollir el mecanisme adient, tant en qüestió dels elements 
que el composen com de materials i mides de cadascun. 

En primer lloc cal diferenciar entre les màquines i eines. 

Considerem una eina és tot objecte fabricat amb l'objectiu que realitzi una acció determinada i que s’utilitza amb 
les mans, en canvi una màquina és un conjunt de mecanismes amb moviments coordinats, capaç de transformar 
energia en treball útil. Tota màquina posseeix tres característiques essencials que la diferencien de tot tipus d’eines 
i altres mecanismes:  

• Realitza un treball útil.  

      

• Consumeix energia. 

        

• Està constituïda per un conjunt de mecanismes.  

A més cal tenir en compte que en qualsevol màquina podem distingir tres elements indispensables que la 
conformen:  

• l'estructura: formada per suports, bancades, xassís i tots aquells els elements que sostenen els mecanismes que 
fan funcionar la màquina. L’estructura ha de poder sostenir el pes de la màquina i resistir tots els esforços 
mecànics que es derivin del seu funcionament: vibracions, tensions, etc.  

• el motor: és l’element que transforma l’energia en treball que podem utilitzar mitjançant la resta de 
mecanismes. Segons la procedència de l’energia, podem distingir màquines mogudes a sang (per acció directa 
d’animals o humans), pel vent, per corrents d’aigua, per vapor, per corrents elèctrics, etc.  

• els mecanismes: són el conjunt de les peces que reben el moviment generat i el transmeten a altres parts de la 
màquina per crear el treball útil. 
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2- ASPECTES GENERALS DE LES MÀQUINES SIMPLES 

Les màquines simples s'utilitzen normalment, per vèncer una força resistent o aixecar un pes en condicions més 
favorables. És a dir, realitzar un mateix treball amb un força aplicada menor. Aquest avantatge mecànic comporta 
haver d'aplicar la força seguint un recorregut ( lineal o angular) més llarg. Alhora, cal augmentar la velocitat per 
mantenir la mateixa potència. 

Les màquines simples són dispositius que ens faciliten la realització de tasques amb més comoditat o per que 
haurem de realitzar una força petita per vèncer forces molt més grans. 

Consten només d’un senzill mecanisme per transformar l’energia muscular, tot utilitzant-la per produir treball.  

Totes aquestes màquines treballen amb un esquema equivalent que involucra dues forces:  

• la força motriu: força aplicada sobre la màquina, indicada amb una F.  

• la força resistent: força que realitza la feina que volem obtenir, i es representa amb una R.  

Les màquines simples transformen sempre la força motriu (F) en força resistent (R).  

La relació matemàtica entre les forces F i R s’anomena llei d’una màquina simple. 

L'avantatge mecànic es defineix per a màquines simples, com el quocient entre la força resistent R i la força 
aplicada F.  

Si el seu valor és més gran que la unitat, significa que hem de fer menys esforç per 
realitzar un determinat treball o aguantar el pes d'una càrrega. Quan l'avantatge 
mecànic és inferior a 1, passa tot el contrari. Per tant:  

Quan la força resistent és el pes d'una càrrega, cal calcular el seu valor a partir de la 
massa de la càrrega i de l'acceleració de la gravetat.  

El valor d'aquesta acceleració depèn de la localització geogràfica, de manera que no és igual a tot arreu. Un valor 
aproximat és 

g = 9.8 N/Kg de manera que la força del pes s'expressa com a R = mg  

on m correspon a la massa de la càrrega i  

g correspon a l'acceleració de la gravetat. 

La màquina es dissenya per tal que les forces aplicades siguin les desitjades, d'acord amb la força resistent a vèncer 
o el pes de la càrrega. El dossier permet l'estudi de les màquines simples: PALANCA, POLITJA, POLIPAST, TRÒCOLA, 
PLA INCLINAT, TASCÓ, TORN, CARGOL. 
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 3 – LA PALANCA 

DONEU-NE UN PUNT DE RECOLZAMENT I MOURÉ EL MÓN 

Aquesta frase la va dir Arquímedes de Siracusa del segle III a.C, en referència a l’ús de la palanca i al seu poder 

multiplicador de la força. 

La palanca és una màquina simple que s'utilitza amb finalitats molt diverses, i la primera de les màquines simples 

utilitzada per l’home.  

Està formada per una barra rígida que pot oscil·lar al voltant d'una peça fixa, anomenada fulcre o punt de suport. 

S'empra per vèncer una resistència, per exemple, per aixecar una càrrega, aplicant una certa força. També es fa 

servir per transmetre moviment.   

Quan la força s'aplica a l'extrem de la barra més allunyat del fulcre, la força resultant a l'extrem més proper al 

fulcre és més gran. 

 

A la palanca es distingeixen tres elements:  

         –  El punt de suport o fulcre  

        –  La força que s'aplica, a la qual anomenarem potència.  

         –  La resistència que cal vèncer. 

 

 

 

La part de la palanca que està compresa entre el punt de suport i la potència s'anomena braç de potència, i la 

distància que hi ha entre el punt de suport i la resistència s'anomena braç de resistència. 

La relació que existeix entre la potència, la resistència i les distàncies de dos al punt de suport es coneix com a 

principi o llei de la palanca, que diu:  
 

F representa la potència 

dm és la distància de la potència al punt de suport (braç de potència) 

R  representa la resistència 

dr és la distància d'aquesta resistència al punt de suport (braç de la resistència) 
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3.1- Distància al fulcre 

La distància entre el punt d’aplicació de la força motriu 
(F) i el fulcre, l’anomenem distància motor (dm). 

La distància entre el punt on s’aplica la força resistent 
(R), on hi ha l’objecte a aixecar, i el fulcre, l’anomenem 
distància resistent (d1). 

 

 

3.2- Llei de la palanca 

La relació que existeix entre la potència, la resistència i les distàncies dels dos braços al punt de suport es coneix 
com a principi o llei de la palanca i defineix que: 

F representa la potència;  

dm és la distància de la potència al punt de suport (braç de potència);  

 R representa la resistència 

dr és la distància d'aquesta resistència al punt de suport (braç de resistència) 

Podem resumir la llei de la palanca dient que el treball motor és igual al treball resistent.  

Segons la combinació dels punts d'aplicació de potència i resistència i la posició del fulcre es poden obtenir tres 
tipus diferents de palanques. 

 

3.3- Avantatge mecànic 

Quan es parla de relacions entre dues magnituds es fa servir el quocient entre les dues: una dividida entre l'altra, 
en aquest cas R dividit entre F, és a dir R / F. 

Aquest quocient, l'anomenem avantatge mecànic (Am) de la palanca, i ens informa de la força que hem de fer per 
obtenir una força resultant. 

* Si fem força a una palanca i aquesta en fa una de resultant igual que la nostra ( F = R), l'avantatge mecànic 
d'aquesta palanca és 1. 

* Si la força que fem és més petita que la que en resulta, la relació R / F és major que 1 i parlem de palanques amb 
avantatge mecànic. 

* Si tenim una palanca que ens torna una força ( R ) més petita que la que nosaltres hi apliquem ( F ), el quocient 
R/F és menor que 1, i parlem aleshores de palanques amb desavantatge mecànic. 

Si passem la F a la dreta i la dr a l'esquerra ens queda l’equació:  
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Com veiem, l'avantatge mecànic (Am) depèn directament de la distància de cada extrem al fulcre, és a dir, d'on 
estigui situat aquest. 

 

4 – TIPUS DE PALANQUES 

Segons la combinació dels punts d'aplicació de potència i resistència i la posició del fulcre es poden obtenir tres 
tipus de palanques: 
                                                        - Palanques de primer grau 
                                                        - Palanques de segon grau 
                                                        - Palanques de tercer grau 

4.1- Palanca de primer grau 

 

En les palanques de PRIMER GRAU el fulcre es troba centrat entre la 
potència i la resistència. 

Com a exemples clàssics podem citar el balancí, les alicates, la pota de cabra 
o la balança romana. 

 

 

La palanca de primer grau ens permet aconseguir que la força i la 
resistència tinguin moviments contraris i la seva amplitud (és a dir el 
seu desplaçament) dependrà de les respectives distàncies al fulcre. 

 

Si el fulcre està CENTRAT la força i la resistència són iguals i també els desplaçament. Aporta comoditat però poc 

avantatge mecànic com passa amb les balances o els balancins dels parc infantils. 

       

 

Si el fulcre està PROPER A LA RESISTÈNCIA reduïm l'amplitud del moviment. El braç de la potència és més 

gran que el de la resistència,  és a dir augmenta el desplaçament de la força i això  

fa que necessitem fer un esforç més petit (P<R).  

El sistema aporta avantatge mecànic i es fa servir per a vèncer grans resistències amb petites forces, com per 

aixecar pesos pesats, balances , alicates de tall, timó de vaixell. 
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Si el fulcre està PROPER A LA POTÈNCIA augmentem l'amplitud del moviment.  

El braç de la potència és més petit que el de la resistència,  és a dir el desplaçament de la força és més petit  i això 

fa que necessitem fer un esforç més gran que la càrrega (P>R). 

El sistema no aporta avantatge mecànic i es fa servir quan volem amplificar el moviment, és a dir produir grans 

desplaçaments de la resistència amb petits desplaçaments de la força com a les barreres de pas, els timons 

laterals, les pinces de cuina, ... 
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4.2- Palanca de segon grau 

  

 

 

El fulcre està situat a un extrem i el punt d’aplicació de la força resistent queda entre el fulcre i el punt d’aplicació 
de la força motriu, és a dir la resistència entre la potència i el fulcre. 

Aquestes palanques sempre presenten avantatge mecànic, sempre tenen un 
coeficient R/F > 1.  

L’exemple clàssic és el carretó, en què el fulcre és la roda o bé el trencanous 

 

 

4.3- Palanca de tercer grau 

 

 

En aquest gènere de palanca tornem a trobar el fulcre en un extrem, però ara és el punt de l’aplicació de la força 
(F) el que es troba enmig del fulcre i el punt d’aplicació de la força resistent (R). S'obté quan exercim la potència 
entre el fulcre i la resistència.  

L’avantatge mecànic de la palanca de tercer gènere sempre és més petit que 1, la seva utilitat pràctica es centra 
únicament en aconseguir grans desplaçaments de la resistència amb petits desplaçaments de la potència.  

Les palanques de tercer gènere s’usen per a treballs que requereixen forces petites, però en els quals cal una bona 
precisió i control, com és el cas de les pinces, o per allargar el punt d’aplicació d’una força, com és el cas d’una 
escombra, un martell o un bat de beisbol. 
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Per exemple: si suposem que una persona vol moure una caixa que pesa 1200 N amb una palanca de 1.70 m de 
llargada, i sabem que el fulcre està situat a 20 cm de pes, quina seria la força que cal fer per moure la caixa? 

 

Aplicant la llei de la palanca, tenim que   

F · dm = R · dr;  per tant 

F = 1200 · 20 / 150 = 160 N  

 

 

 

5- LA POLITJA 

 

Una politja és una roda o estructura cilíndrica amb un eix central al voltant del qual pot girar, i en la 
qual s’encaixa una corda o cable que circula pel seu exterior. 
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5.1- Politja simple o fixa 

Una politja fixa consisteix en una roda que gira al voltant d'un eix. La roda té un canal per on passa una corda. En 
un extrem es col·loca el pes o resistència i per l'altre extrem, quan estirem la  corda, s'aplica la força o potència 
necessària per elevar-lo i que es transmet íntegrament a través de la corda fins a l’objecte que volem aixecar.  

 

El seu avantatge mecànic serà, lògicament: 

 

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. 

L'avantatge de la politja fixa és que per a 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. 

 

 

5.2- Polipast tipus A 

 

La politja mòbil és un dispositiu compost per dues politges: una de fixa subjecta a 
un suport per mitjà d'un ganxo i una politja mòbil unida a la primer per mitjà d'una 
corda, hem creat un polispast.  

Es tracta d'una màquina composta per dos punts de suport: el punt on hi ha 
lligada la corda i el 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 o massa que penja de 
l'eix de la 

politja 
mòbil. 

 

Si considerem que les cordes són paral·leles 
observem que quan l'extrem en el què 
s'aplica la força baixa una distància, la politja 
mòbil es desplaça una altura igual a la 
meitat d'aquesta distància. ja que la 
distància inicial es reparteix entre els dos 
caps de la corda que sostenen la politja 
mòbil. 
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El polispast sí que presenta avantatge mecànic, perquè el pes de l’objecte ara es carrega també sobre l’eix de la 
politja i no directament al final de la corda. L’avantatge mecànic dels polispasts depèn directament del nombre de 
politges mòbils (n) de què constin.  

Si volem fer la meitat de força, posarem una politja mòbil; si en volem fer un quart, en posarem dues, etc. A partir 
d’aquesta equació podem deduir la llei del polispast: 

 
 

n = nombre de politges mòbils 

 

Càlcul de la longitud de la corda: 

L = longitud de la corda en m 

l = alçada o distància que recorre la càrrega 

n = nombre de politges mòbils 

 

5.3- Polipast tipus B: tròcola o palanquí 
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n = nombre de politges mòbils 

 

Longitud de la corda: 

 

 l = alçada que puja la càrrega 

 

 

 

 6- EL PLA INCLINAT 

 

És una superfície plana que forma un angle determinat amb el 
pla horitzontal. S'utilitza per a pujar càrregues a una certa altura 
(h), mitjançant rodament o lliscament, això fa que disminueixi 
l'esforç a realitzar. També permet baixar càrregues amb una 
relativa comoditat. 

Si elevem un objecte per la vertical: treball resistent = R · h 

Si elevem un objecte per una rampa: treball motor = F · d 

        Per tant:   

Un pla inclinat és una superfície plana dotada d’una certa inclinació respecte l’horitzontal. 
Permet aixecar objectes des d’un nivell inferior a un de superior aplicant menys força de la 
que caldria si ho féssim directament en vertical. Per tant, com més llarga serà la rampa 
menor serà la força que s'haurà de fer, però la força caldrà aplicar-la durant un període de 

temps més llarg. 
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La força que caldria vèncer per elevar en vertical un cos és igual al seu pes (P o R). La força necessària per fer-ho 
amb l’ajut d’un pla inclinat (F) és menor.  

L’expressió que relaciona el pes del cos que volem elevar i la força que cal aplicar per fer-ho amb un pla inclinat 
s’anomena llei del pla inclinat: 

Simplement diu que, com més llarg sigui el pla inclinat per a una altura determinada, menor serà la força que hagi 
de fer-se per aixecar un pes utilitzant-lo. 

 

En resum: Treball motor = treball resistent 

 

                         

D'aquesta igualtat podem deduir que, a l'augmentar el recorregut que 
cal fer per elevar una càrrega, R, disminueix la força necessària. 

Quan més petit és l'angle (α) del pla inclinat, més llarga és la distància 
(d) i per tant menor l'esforç necessari (F). 

En són bons exemples les carreteres de muntanya, les rampes de les 
sortides de garatges, les rampes per a persones amb mobilitat reduïda, 
.... 

   

 

7 – EL TASCÓ 

El tascó està compost per dos plans inclinats. Quan es 
colpeja la cara oposada al tall descomposa la força que 
s'aplica en dues forces perpendiculars a les seves cares 
laterals. 

Per tant, com més llarg i agut sigui, més petita serà la 
força que s'haurà de fer perquè penetri. 

En resum, segons la llei de l'equilibri de les màquines 
sabem que:  
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Per tant a mesura que la longitud de la 
cunya (d) es fa més gran (la cunya és 
més fina, i l'angle  (α) més petit), la 
força que cal realitzar per a vèncer la 
resistència, R, serà menor. 

En són bons exemples l''arada, 
l'enformador, la gúbia, la boca del 
tornavís, la destral o el ganivet. 

 

 

 

8 – EL TORN 

El torn consta d’un cilindre horitzontal o corró que porta 
enrotllada una corda, i amb una manovella ( el radi sempre és 
més gran que el del cilindre) que permet fer-lo girar. A sobre 
del cilindre es fixa un extrem de la corda, mentre que de 
l'altre extrem penja el pes o massa. El corró, en girar, recull la 
corda i eleva l’objecte que desitgem aixecar.  

 

 

La potència s'exerceix sobre la maneta, mentre que la 
força resistent és la que fa la corda per aixecar la 
galleda. Aquesta força és igual que el pes de la galleda 
però en sentit contrari. En el torn hem de tenir en 
compte, a més, el radi de gir de la manovella (rm) i el radi 
del cilindre del torn (rc). 

La llei del torn relaciona les forces amb aquests dos 
radis: com més gran és el radi de la manovella respecte 
del cilindre, menys força s’haurà de fer. 

Igual que les palanques, s'aconsegueix l'equilibri quan: 
treball motor = treball resistent 
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Ho podem demostrar fàcilment ja que l'expressió equival a l'igualtat de moment, és a dir:            

 

d és la a longitud o braç de la manovella 
r el radi del torn. 

 

Per tant es dedueix que:  

                         

 

En són bons exemples els sistemes d'elevació de càrregues en grues de 
construcció, les xarxes dels vaixells de pesca, les grues per a vehicles o la canya 
de pescar. 

 

 

 

 

9- 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. També pot donar-se el cas que el filet 
està enrotllat sobre la superfície interior del cilindre, llavors l'anomenem rosca. 

Els cargols se solen usar per a realitzar unions desmuntables de peces però també 
com a element de transmissió. Bàsicament són cilindres amb rosca helicoïdal i cabota 
que van acompanyats d'una femella i una volandera. 

 

De fet, si dibuixem un pla inclinat en un full de paper, el retallem i l'enrotllem 
am voltant d'un cilindre, obtenim la superfície en forma d'hèlix d'un cargol. 

L'hèlix del cargol és el que anomenem rosca i la part espiral sortint de la 
rosca és el que s'anomena filet, la part exterior del filet és la cresta i la 
interior fons, les superfícies laterals són els flancs. 
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La distància entre dos filets consecutius és el pas de rosca, és a dir la 
distància que avança el cargol quan dona una volta completa. 

 

 

 

F = força en N 
d = radi d'acció en m 
R = resistència a vèncer N 
p = pas en m 
e = número d'entrades del cargol 

A = avanç (mm / volta) 
p = pas en mm 
e = nombre d'entrades 

 

L = longitud que recorre el cargol en mm 
n = nombre de voltes que donem a la clau fixa 
A = avanç en (mm / volta) 

 

 

 

La força s'aplica a la cabota del cargol i la resistència es produeix als flancs del filet, així 
doncs, com més petit és el pas de rosca, més petit serà l'esforç a realitzar per collar o 
afluixar el cargol. 

 

 

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

La secció del perfil de rosca: habitualment la secció del perfil de la rosca 

és triangular però també hi ha rosques amb filets de perfil quadrat, trapezoïdal, 
en dent de serra i rodó, depenent de les aplicacions que tingui la rosca. 

El sentit de gir de la rosca per a l'avanç del cargol: pot ser a dreta o a 

esquerra. Una rosca gira a dreta quan el moviment és d'avanç, és a dir gira en el 
mateix sentit que les agulles del rellotge, i gira a esquerra quan el moviment és 
de retrocés, en sentit contrari a les agulles del rellotge. 
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El nombre de filets de la rosca: una rosca pot tenir un 

o més filets enrotllats paral·lelament al voltant del nucli d'un 
cargol, amb la qual cosa aconseguim que aquest avanci més 
ràpidament. El nombre de filets d'una rosca s'anomena 
nombre d'entrades. Per exemple una rosca de tres filets és 
una rosca de tres entrades. 

El pas de rosca: com que el pas de rosca és la distància 

entre dos filets consecutius, una rosca d'una entada i amb un 
pas d’un mil·límetre avançarà  1 mm. en una volta. Un rosca 
de tres entrades amb el mateix pas, com que els filets giren 

alhora, avançarà 3 mm. 

Per determinar el nombre d'entrades d'un cargol només cal observar frontalment la unta del cargol. 

 

 

10- TRANSMISSIÓ DEL MOVIMENT 

Anomenem part motriu o entrada del sistema de transmissió a la part de la màquina que ja posseeix el moviment. 
En canvi, la part que rep el moviment serà la part conduïda o sortida del sistema de transmissió. 

10.1- Període i freqüència 

Quan un moviment és un cicle que es va repetint cada cert temps, parlem d’un moviment periòdic. El temps que 
triga a repetir-se el cicle és el període del moviment (T), i es mesura en segons (s).  

Una altra magnitud que ens pot ser molt útil per estudiar aquests tipus de moviments és la freqüència (F o n), que 
és el nombre de cicles que es fan per cada unitat de temps, i s’expressa en hertzs (Hz).  

La freqüència és la inversa del període:  

 

I a l’inrevés, el període és la inversa de la freqüència:  
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10.2- Relació de transmissió  

La relació de transmissió (i) es defineix com el quocient entre la freqüència de la part conduïda i la freqüència de la 
part motriu: Com a quocient de dues magnituds amb les mateixes unitats, la relació de transmissió no té unitats. 
Per calcular la relació de transmissió d’un sistema format per molts elements, tan sols cal dividir la freqüència del 
darrer element entre la freqüència del primer. 

 

10.3- Classificació  

Segons el valor de la relació de transmissió, podem classificar el sistema com a reductor, multiplicador o directe.  

• Si i és 1: la part conduïda es mou a la mateixa freqüència que la motriu. Es parla de transmissió directa o natural.  

• Si i és major que 1: la part conduïda es mou a una freqüència més alta que la motriu. Parlem aleshores d’un 
muntatge multiplicador.  

• Si i és menor que 1: la part conduïda es mou a una freqüència més baixa que la motriu. Ens trobem davant d’un 
muntatge reductor. 

 

 

11- SISTEMES DE TRANSMISSIÓ DEL MOVIMENT 

Gràcies als sistemes de transmissió podem modificar les propietats dels moviments. 

11.1- Sistema politges-corretja 

Consta d’una corretja que uneix dues politges.  

Segons la llei de transmissió el producte del radi per la freqüència es manté en les dues 
politges: 

Segons la relació de transmissió  
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Segons el valor de la relació de transmissió, podem classificar el sistema com a reductor, multiplicador o directe. 

* Si i és 1: la part conduïda es mou a la mateixa freqüència que la motriu. Es parla de transmissió directa o natural. 

* Si i és més gran que 1: la part conduïda es mourà a un freqüència més alta que la motriu. Parlem aleshores d'un 
muntatge multiplicador. Hem de tenir en compte que la part conduïda sempre és més petita que la part motriu. 

* Si i és més petita que 1: la part conduïda es mourà a una freqüència més baixa que la motriu. Ens trobarem 
davant d'un muntatge reductor. En aquest cas la part conduïda és més gran que la part motriu. 

TIPUS DE 

TRANSMISSIÓ 

RELACIÓ DE 

TRANSMISSIÓ 

ESQUEMA DE 

MUNTATGE 

 

 

REDUCTORA 

 

 

 

MULTIPLICADORA 

 

 

 

DIRECTA o 

NATURAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


