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TEMA 5 – MÀQUINES TÈRMIQUES 

 

 

1- Història i evolució de les màquines tèrmiques 
2- Màquines tèrmiques: eficiència tèrmica o rendiment 

a. Segons on té lloc la combustió 
b. Segons el tipus de moviment que produeix 

3- Màquines tèrmiques generadores d’energia mecànica 
4- Màquines de combustió externa 

a. Instal·lacions de vapor 
b. Turbines de vapor 

5- Màquines de combustió interna alternatives 
6- Màquines alternatives d’encesa per guspira 

a. Arbre de lleves de quatre cilindres en línea 
b. Quatre cilindres en línea 
c. Quatre cilindres en V 
d. Quatre cilindres oposats 
e. Injectors de gasolina 
f. Motor de dos temps 

7- Màquines alternatives d’encesa per compressió o dièsel 
a. Característiques dels motors 

i. Nombre de cilindres i cilindrada 
ii. Relació de compressió 

iii. Potència i parell motor 
iv. Elasticitat del motor 
v. Consum 

b. Augment de la potència en motors:sobrealimentació 
8- El motor rotatiu Wankel 
9- Turbines de gas de cicle obert 
10- Màquines consumidors d’energia:frigorífic o refrigerador 
11- Màquines consumidores d’energia: bomba de calor 
12- Màquines consumidores d’energia: els motors d’avions 

a. Turboreactor 
b. Turbopropulsor 
c. Estatoreactor 
d. Pulsoreactor 
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1 – HISTÒRIA I EVOLUCIÓ DE LES MÀQUINES TÈRMIQUES 

Les màquines tèrmiques han estat un dels factors que més han influït en el desenvolupament dels transports i de 
les indústries. 

Actualment segueixen sent protagonistes ja que mouen gran part de l'economia de totes les societats 
industrialitzades. 

L'ús massiu d'aquests màquines ha provocat també greus problemes als diferents ecosistemes ja que la majoria 
utilitzen combustibles fòssils que són els responsables, en gran part, de l'efecte hivernacle, de els pluges àcides i de 
les boires fotoquímiques. 

Com que la seva substitució resulta difícil em molts camps i les investigacions actuals van en la línea de millorar el 
seu rendiment i de reduir les emissions nocives al medi ambient que provoca el seu ús. 

EOLÍPILA D’HERÓ D’ALEXANDRIA: En el segle I dC, aproximadament, l’inventor grec Heró d’Alexandria va dissenyar 
la primera màquina de vapor i la va anomenar eolípila. Va servir només d’entreteniment, i no va utilitzar-se com a 
motor en processos de producció.  

Cremant fusta o una altra font d’energia, escalfava aigua continguda en un recipient. L’aigua líquida s’anava 
transformant en vapor, que pujava per uns braços verticals i arribava a un altre recipient. Era l’eolípila pròpiament 
dita, i podia fer voltes entorn d’un eix. El vapor acabava sortint per uns petits tubs amb forma de colze i encarats 
en sentits contraris. Això feia que l’eolípila girés.  

Però fins pràcticament el segle XVII, els avenços pel que fa a l'ús del vapor d'aigua com a fluid energètic va ser 
gairebé nul.  

A partir d'aquesta època cal destacar: 

DENIS PAPIN (1647 - 1714): Inventa una marmita per a cuinar el 
menjar més ràpid, és a dir la primera olla a pressió i construeix 
algunes bombes hidràuliques on l'aigua es bombejada primer pel 
vapor a pressió i posteriorment a partir del buit que provoca la seva 
condensació. 

Cremant fusta, escalfava 
aigua líquida en un cilindre. 
L’aigua líquida s’anava 
transformant en vapor i 
movia verticalment un 
èmbol a dins del cilindre. Si 
lligava un extrem de la 
corda a l’èmbol i l’altre a un 
cubell, i la passava per una 
politja, podia treure aigua 

d’un pou, per exemple.  
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THOMAS SAVERY (1650 - 1715): Patenta "l'amiga del miner", una 
bomba hidràulica que extreia aigua de la mina amb l'ajuda del 
vapor.  

Estava formada per dos dipòsits que funcionaven alternativament. 
El primer dipòsit es troba ple d'aigua que serà impulsada a la 
superfície empesa per la pressió del vapor provinent de la caldera. 

L'altre dipòsit es troba ple de vapor i quan hi introduïm aigua freda 
es condensa i fa el buit, com que estava comunicant amb l'aigua de 
la mina per un altre tub, en produir-se el buit feia aspirar l'aigua. 

per tant, mitjançant un joc de vàlvules accionades manualment 
s'anaven omplint i buidant alternativament els dipòsits. 

El dipòsit no podia estar a 

més de 10 metres per sobre 

el nivell de l'aigua a aspirar. 

Això feia que sovint es 

rebentessin les canonades o 

les calderes degut a la 

potència. 

 

 

THOMAS NEWCOMEN ( 1663 - 1729): L’any 1712, va construir la primera màquina de vapor atmosfèrica que 
funcionava amb pistó. La idea va sorgir perquè alguns dels seus clients més importants eren propietaris de mines 
d’estany i tenien problemes seriosos amb les inundacions. Pretenia trobar una solució que els permetés treure 
l’aigua de la mina. Tot i que la seva màquina consumia molt de combustible, es desgastava fàcilment i tenia un 
rendiment baix, va tenir èxit i s’utilitzava molt.  

Escalfava aigua líquida per transformar-la en vapor. El vapor feia avançar l’èmbol, i quan arribava al final del 
cilindre deixava anar un raig d’aigua, que condensava el vapor i feia baixar l’èmbol l'accionament de les bombes 
encarregades d'aspirar l'agua. Així era com bombejava aigua de les mines subterrànies amb un pistó de simple 
efecte. 

Després d'això cal evacuar l'aigua de l'interior del cilindre i tornar a omplir el cilindre de vapor per a repetir el cicle. 

Hi havia un seguit de dificultats importants: 

 era difícil de construir cilindres i èmbols que ajustessin bé ja 
que els materials no estaven encara prou desenvolupats i s'usaven 
juntes de cuir mullades. 

 era necessària una gran quantitat de vapor per omplir el 
cilindre, ja que aquest es refredava i calia tornar-lo a escalfar a cada 
cicle. 

 aquesta màquina podia situar-se a la superfície, ja que no 
aspirava l'aigua directament sinó que ho feia a través d'ella 
accionant les bombes hidràuliques. 
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JAMES WATT (1736 - 1819): L’any 1769, James Watt va patentar la seva màquina de vapor. Va inspirar-se en la 
màquina de Newcomen i la perfecciona, va introduir diverses modificacions que complicaven notablement el 
sistema i en milloraven molt l’eficàcia. Entre d’altres, destaquen:  

 La construcció d’una cambra de condensació aïllada (el condensador) per refredar el vapor d’aigua i 
transformar-lo en aigua líquida.  

 L’ús d’un cilindre de doble efecte, que accepta vapor d’aigua pels dos costats de l’èmbol alternativament.  

Allò que realment va marcar la diferència va ser el sistema per fer entrar i sortir el vapor del cilindre que allotjava 
l’èmbol.  

Watt introdueix el regulador centrífug o de boles, també anomenat de Watt, que permet regular el cabal de vapor 
al cilindre i mantenir constant la velocitat de la màquina  (va  ser un dels primers dispositius automàtics). Aquest 
regulador constava de dues boles pesants que giraven a una velocitat proporcional a la màquina principal. A 
l’accelerar la màquina la força centrífuga feia enlairar les boles que tancaven la vàlvula d’accés del vapor i feien 
disminuir la velocitat. Quan les boles tornaven a baixar la vàlvula es tornava a obrir i la màquina s’accelerava de 

nou. 

Amb aquestes millores es guanya eficiència 
en el procés i es redueix el consum de carbó. 

A partir d'aquest moment s'estén molt l'ús 
de les màquines de vapor a nivell industrial i 
no només en la mineria. 

Continua sent una màquina atmosfèrica ja 
que no pot treballar a altes pressions per la 
limitació en encara tenien els materials. 

La màquina de vapor de James Watt va jugar 
un paper especialment destacat en la 
indústria tèxtil britànica durant la Revolució 
Industrial.  
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Simplificadament, el funcionament d’una màquina de vapor és el següent:  

1. Cremant combustible, s’escalfa aigua líquida en una caldera fins a transformar-la en vapor.  

2. El vapor d’aigua arriba, a través d’una vàlvula, al cilindre on hi ha l’èmbol.  

3. L’èmbol mou el mecanisme de transformació del moviment i produeix treball.  

4. El vapor d’aigua que ja s’ha utilitzat es fa passar per un condensador que el refreda per transformar-lo en aigua 
líquida, que es reenvia a la caldera. 

 

 

   

L'impuls definitiu de les altes pressions arriba amb el ferrocarril, entre altres coses degut a la millora de la indústria 
metal·lúrgica que proporcionava materials i sistemes que podien aguantar altes temperatures i potències. 

Cap a finals del segle XIX apareixen les primeres turbines de vapor amb Charles Parson cap al 1884, que han quedat 
actualment restringides a la producció d'electricitat i a l'impuls de grans vaixell o avions. 

Aprofiten l'energia tèrmica produïda en l'encesa d'un combustible dins d'un cilindre i utilitzen el treball realitzat en 
l'expansió dels gasos produïts. 

El primer intent van ser els motors de pólvora sense èxit degut a la seva perillositat. 
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A la segona meitat del segle XIX es desenvolupa el motor d’explosió i comença a ser factible el seu ús. Cal destacar-
ne: 

BARSANTI i MATEUCCI amb el motor d’explosió de gas d'un sol cilindre i refrigerat amb aigua amb 5 CV. 

ETIENNE LENOIR que construeix el primer automòbil amb motor d'explosió de gas i a posteriori amb gasolina. 

NIKOLAS OTTO i EUGEN LANGEN que construeixen un motor similar als de Barsanti i Mateucci però amb menor 
vibració i pes. També construeixen el Silent-Otto amb un mecanisme de biela-maneta i de quatre temps 
aconseguint major eficiència i menys soroll. És el que encara es coneix com a cicle Otto. 

RUDOLF DIESEL cap a finals del segle XIX proposa un motor amb encesa per compressió, sense espurna, és a dir el 
cicle Diesel. 

A Catalunya, la màquina de vapor va ser introduïda per Francesc Santponç i Francesc Salvà. 

Actualment es van introduint millores però els principis de funcionament segueixen sent els mateixos, el cicle Otto 
per a motors de gasolina i el cicle Diesel per a motor de gasoil. 

 

 

2 – MÀQUINES TÈRMIQUES: EFICIÈNCIA TÈRMICA O RENDIMENT 

 

 Un motor tèrmic és una màquina que transforma energia tèrmica 
en energia mecànica. No és possible transformar el 100% de 
l’energia tèrmica en energia mecànica. 

Totes les màquines tèrmiques tenen associat un rendiment o 
eficiència tèrmica, ja que no són capaces de transmetre de forma 
íntegra la calor en treball. 

Els motors tèrmics poden classificar-se de la manera següent:  

 

 

 
2.1- Segons on té lloc la combustió.  

 Motors de combustió externa: Una font d’energia crema fora del motor i proporciona energia tèrmica. El 
motor en transforma una part en energia mecànica.  

 Motors de combustió interna: El combustible crema a l’interior del motor i proporciona energia tèrmica. El 
motor en transforma una part en energia mecànica.  

L’any 1885, l’enginyer mecànic Karl Benz va fer funcionar el primer vehicle amb un motor de combustió interna. 
Era una espècie de tricicle, el Motorwagen, i el va patentar el 1886.  
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2.2- Segons el tipus de moviment que produeixen: 

 Motors alternatius:Produeixen directament moviment lineal alternatiu. Disposen d’un mecanisme de 
biela-manovella, que transforma el moviment rectilini alternatiu de l’èmbol o pistó en moviment circular.  

 Motors rotatius: Produeixen directament moviment circular. 

 

 

3 – MÀQUINES TÈRMIQUES GENERADORS D’ENERGIA MECÀNICA 

 Són aquelles màquines caracteritzades per: 

 Reben calor d'un font d'alta temperatura (Qh) solar , combustible, ... 

 Transformen en treball una certa quantitat de la calor rebuda extern (W) normalment en eix de 
rotació. 

 Alliberen una certa quantitat de calor a una font de baixa temperatura (Qc) a l'aire, al riu, al mar, ... 

 Operen de forma cilíndrica 

 

 

 

4 – MÀQUINES DE COMBUSTIÓ EXTERNA 

 Pertanyen a aquest grup la majoria de màquines de vapor. S'hi genera calor en una font d'alta temperatura a 
l'exterior de la màquina, que es transfereix a un circuit tancat d'aigua per tal de vaporitzar-la a extreure'n energia 
mecànica a partir de l'energia del vapor a alta Pressió i Temperatura. 

4.1- Instal·lacions de vapor 

Els elements principals d'una instal·lació de vapor són: 

 la caldera o generador de vapor 

 sobreescalfadors 

 turbines 

 rescalfadors 

 economitzadors 

 condensador 

 torre de refrigeració 

 xemeneia 
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4.2- Turbines de vapor 

Una turbina de vapor és una màquina tèrmica que transforma l’energia del vapor en moviment giratori d’una roda 
d’àleps.  

Actualment en la producció de treball a partir de treball no s'utilitzen els mecanismes de biela-manovella, sinó que 
la transformació de l'energia del vapor en energia mecànica es duu a terme mitjançant turbines, les quals accionen 
alternadors, en el cas de les centrals tèrmiques, o hèlix en el cas de grans vaixells. 

Les centrals tèrmiques produeixen energia elèctrica a partir d’energia tèrmica.  

1. A la caldera es crema el combustible, que pot ser carbó, fuel o gas natural. Mitjançant la combustió, l’energia 
química es transforma en energia tèrmica. La calor s’utilitza per transformar l’aigua en vapor a pressió i 
temperatura elevades.  

2. El vapor d’aigua arriba a la turbina, entra a les toveres, s’expandeix, incideix sobre els àleps dels rodets i els 
obliga a girar. La turbina porta un alternador associat, que transforma l’energia mecànica de rotació de la turbina 
en energia elèctrica.  

3. Quan el vapor d’aigua ja ha cedit l’energia a la turbina, es fa passar per un condensador, que el retorna a l’estat 
líquid. Una bomba impulsa aquesta aigua de nou a la caldera perquè el cicle torni a començar. 

Existeixen bàsicament dos tipus de turbines: 

 turbines d'acció: el vapor es conduït cap a la turbina i passa per unes toveres que dirigeixen el vapor cap 
als àleps situats a la perifèria del rodet giratori, la gran pressió del vapor la fa girar. 

 turbines de reacció: tenen diversos rodets, uns de fixos i altres de giratoris col·locats alternativament. El 
vapor incideix primer sobre els àleps d’un rodet giratori i en fent-lo girar, però en sortir d’aquest i per la 
inclinació dels àleps és dirigit cap a àleps del rodet fix que també estan inclinats de forma que el dirigeixen 
de nou cap el següent rodet que serà giratori i així successivament. Els rodets tenen diàmetres creixents 
des de l’entrada del vapor a la sortida per aprofitar millor l’energia del vapor a mesura que perd pressió. 

A les instal·lacions d'alta potència, no es transforma totalment l'energia cinètica en una sola turbina, ja que degut a 
l'excessiu salt adiabàtic, s'originen unes velocitats excessives. Per aquesta raó l'expansió del vapor se sol fer 
esglaonadament en tres etapes (els tres cossos de la turbina). 
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5 – MÀQUINES DE COMBUSTIÓ INTERNA ALTERNATIVES 

 En aquestes màquines la combustió es produeix a l'interior de la màquina. Els combustibles utilitzats han de ser 
gasos o líquids vaporitzats, per poder-los introduir a la màquina amb facilitat. 

Un pistó es desplaça per un cilindre amb un moviment lineal alternatiu que es transforma en rotatiu a través d’un 
mecanisme de biela-maneta. Actualment representen la pràctica totalitat de tots els motors en automoció. 

Existeixen dos tipus de màquines de combustió interna alternatives: 

 d'encesa per guspira: GASOLINA: cicle OTTO 

 d'encesa per compressió: GASOIL: cicle DIESEL 

 

 

6 – MÀQUINES ALTERNATIVES D’ENCESA PER GUSPIRA 

La màquina d'aquestes característiques més emprada és el motor Otto de 
quatre temps (4T) que transforma el moviment rectilini alternatiu d’un èmbol 
en un moviment circular per mitjà d’un mecanisme biela-manovella. 

Utilitzen una barreja d’aire i gasolina com a combustible, que s’inflama a causa 
de la guspira elèctrica que provoca el sistema d’encesa. Suporten pressions 
moderades que el fan arribar a un nombre elevat de revolucions. 

Transformen l'energia tèrmica impulsant el pistó que transforma el seu 
moviment alternatiu en circular a través d'un mecanisme de biela-maneta. 

Segueix un cicle que s’anomena Otto, en referència a l’enginyer Nikolaus Otto. 
L’any 1876 va dissenyar un motor de gas que era similar a la màquina de vapor, 
i el 1886 va patentar el motor de combustió interna de quatre temps. És la 
màquina tèrmica que més s’utilitza, sobretot en automoció.  

Els elements bàsics d’aquest motor són:  
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 Cilindre: element del bloc motor.  

 Èmbol o pistó: element mòbil que es desplaça per l’interior del cilindre, i ho fa entre el punt mort 
superior (PMS) i el punt mort inferior (PMI). Té un moviment rectilini alternatiu.  

 Biela: element que uneix l’èmbol o pistó amb el cigonyal.   

 Cigonyal o manovella: element situat al càrter. Té un moviment circular.  

 Vàlvules d’admissió i d’escapament: permeten l’entrada de la barreja de combustible i aire al 
cilindre, i la sortida de gasos cremats.  

 Bugia: fa saltar entre els seus elèctrodes una guspira que provoca l’explosió.  

El funcionament d’un motor Otto de quatre temps pot descriure’s en quatre passos:  

1. temps d'Admissió: la vàlvula d’admissió s’obre perquè una mescla de combustible i aire entri mentre el 
pistó baixa fins al PMI (punt mort inferior).  

2. temps de Compressió: la vàlvula d’admissió es tanca. La inèrcia del cigonyal fa pujar el pistó fins al PMS. 
Així, la mescla de combustible i aire adquireix una pressió i una temperatura altes, per compressió.  

3. temps d'Explosió: una guspira salta a la bugia i provoca l’explosió de la mescla de combustible i aire. El 
fluid empeny el pistó i el fa tornar cap al PMI (punt mort inferior). És la fase de producció de treball.  

4. temps d'Escapament: la vàlvula d’escapament s’obre mentre el pistó puja fins al PMS (punt mort 
superior) i fa que els gasos de la combustió surtin. Es tanca la vàlvula i torna a començar el cicle. 

 

 

Les principals característiques del motor Otto de quatre temps són:  

 Només fa treball durant l’explosió.  

 Durant l’admissió, la compressió i l’escapament, el pistó es mou gràcies a l’acció d’un volant 
d’inèrcia. El volant d’inèrcia és una roda que va unida al cigonyal o manovella. Acumula energia 
durant la fase d’explosió, i la utilitza després per moure el pistó durant les altres tres fases, fins a la 
següent explosió. 

 Els quatre temps d’un cicle complet corresponen a dues voltes senceres del cigonyal. 
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Arbre de lleves de quatre cilindres en línea 

 

 

 

 

 

Quatre cilindres en línea: sobre un bloc únic els cilindres es disposen l’un a 
continuació de l’altre. Aquesta disposició s’utilitza en motors de 2 a 6 
cilindres i fins a 8 en motors dièsel. 

 

 

 

 

 

Quatre cilindres en V: estan construïts per un doble bloc en V que forma 
un angle entre ells de 60º o de 90º. En aquest tipus de motor de dos 
pistons, un a cada bloc, treballen sobre un mateix colze del cigonyal. 
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Quatre cilindres oposats: els cilindres es disposen en dos blocs units 
horitzontalment per la base amb un cigonyal comú. L’altura d’aquest 
motor queda molt reduïda. Poden ser de 2, 4 o de 6 cilindres. 

 

 

 

 

Injectors de gasolina 

 

 

 

 

 

Motor de dos temps (2T) 

El motor de dos temps és una màquina tèrmica que realitza els quatre passos del cicle en dos. Són motors senzills i 
lleugers.  La major part de motors d’aquesta mena funcionen amb una barreja de benzina sense plom i oli (de 2 a 4 
% per a lubricar el pistó) com a combustible. S’utilitza especialment en alguns mitjans de transport com 
ciclomotors, quads o embarcacions fora borda, en talladores de gespa, serres a motor, veremadors, recol·lectors 
d’olives, etc.  

Els elements bàsics d’aquest motor, són:  

 Cilindre: element del bloc motor.  

 Èmbol o pistó: element mòbil que es desplaça per l’interior del cilindre, entre el punt mort 
superior (PMS) i el punt mort inferior (PMI). Té un moviment rectilini alternatiu.  

 Biela: element que uneix l’èmbol o pistó amb el cigonyal.  

 Cigonyal o manovella: element situat al càrter. Té un moviment circular.  

 Espiralls d’admissió i d’escapament: permeten l’entrada de la barreja de combustible i aire al 
cilindre, i la sortida de gasos cremats. Els espiralls són unes obertures que tenen les parets del 
cilindre.  

 Bugia: fa saltar entre els seus elèctrodes una guspira que provoca l’explosió.  

El funcionament del motor de dos temps pot descriure’s en dos passos:  

1. Admissió - compressió: el pistó puja des del PMI al PMS. El pistó tanca la boca de sortida de gasos cremats i 
obre la boca d’entrada dels gasos que venen del carburador. El buit produït al càrter provoca l’aspiració 
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dels gasos combustibles (admissió) i la mescla l’aire i gasolina i oli procedent del carburador passa a 
l’interior del càrter. El pistó continua el seu moviment cap al PMS comprimint els gasos combustibles que 
hi havia a l’interior del cilindre. 

2.  Explosió - escapament: moviment descendent del pistó degut a l’explosió provocada per la guspira de la 
bugia des del PMS a PMI (explosió). Durant aquest moviment el pistó tanca la boca d’admissió i obre la 
d’escapament i la de càrrega. Es produeix la sortida de gasos cremats (escapament) i l’entrada al cilindre, 
per la boca de càrrega, dels gasos combustibles procedents del càrter. I a continuació es torna a iniciar el 
cicle. 

Les principals característiques del motor de dos temps, són:  

 És lleuger, fàcil de construir i econòmic.  

 No porta arbre de lleves ni vàlvules. 

 Treballa més revolucionat i per tant el seu desgast és major. 

 Desenvolupa una potència més gran que el motor Otto de quatre temps, per una mateixa 
cilindrada.  

 Té un rendiment inferior al motor Otto de quatre temps, perquè durant l’explosió-escapament, 
una part de la mescla de combustible i aire surt per l’espirall d’escapament, a la vegada que els 
gasos de la combustió. 

 

En aquest tipus de motors els processos termodinàmics són els mateixos; el que varia és la forma en què es 
produeixen. 

Són motors constructivament més senzills (no porten vàlvules, ni arbre de lleves), el seu pes és més reduït, són més 
econòmics i per tant més indicats per accionar màquines de poca potència com ciclomotors, grups electrògens, 
serres mecàniques, tallagespes, ... 

Teòricament hauria de tenir el doble de potència que un de 4 temps similars característiques (cada volta produeix 
un cicle de treball), però no és així ja que els gasos de l'admissió entren al cilindre al mateix temps que surten el de 
l'explosió: barreja dels dos. 
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7 – MÀQUINES ALTERNATIVES D’ENCESA PER COMPRESSIÓ O DIÈSEL 

En aquest tipus de motors l'explosió no es produeix a través d'una guspira, sinó espontàniament a causa de les 
condicions de Temperatura i Pressió a que se sotmet el combustible dins la cambra de combustió. 

Utilitzen el gasoil com a combustible. La combustió s’inicia amb la inflamació del gasoil injectat finament 
polvoritzat i a alta pressió, sobre l’aire fortament comprimit i a una temperatura elevada. Els seus components han 
de ser robustos i pesants per a poder suportar les altes pressions a què treballen. Això fa que les rpm màximes de 
funcionament quedin limitades. 

Es diu així en referència a l’enginyer Rudolf Diesel. L’any 1895 el va dissenyar i patentar.  

S’utilitza en automòbils, camions, màquines d’agricultura (tractors, recol·lectores…), màquines de propulsió per a 
mitjans de transport (trens, vaixells, avions…), grups generadors d’energia elèctrica i accionament industrial 
(bombes, compressors…).  

El motor dièsel és semblant al de gasolina, però amb algunes diferències; la principal és que l’explosió 
s’aconsegueix per compressió i no necessita guspira. Es fabrica en models de dos i quatre temps. 

Els quatre temps d'un motor de gasoil són els mateixos que en els motors de gasolina: 

1. Admissió: comença quan el pistó està a punt d’arribar al PMS. Durant aquest temps s’obre la vàlvula 
d’admissió i el desplaçament del pistó fins a la part inferior del cilindre provoca l’entrada d’aire (sense 
combustible). Tot seguit és tanca la vàlvula d’admissió. 

2. Compressió:  amb les vàlvules tancades el pistó, desplaçant-se cap a la part superior del cilindre, 
comprimeix l’aire. La compressió és forta i ràpida i provoca que la temperatura de l’aire arribi a valors molt 
elevats. 

3. Explosió: després de la compressió, uns injectors introdueixen a pressió la dosi de gasoil necessària. En 
aquest moment i a causa de l’alta temperatura (>600 ºC)  i la pressió (>150 atm) que s’assoleix dins la 
cambra de combustió, el combustible s’inflama i es produeix una gran quantitat de gasos que empenyen 
amb força el pistó cap a la part inferior del cilindre. 

4. Escapament: un cop el pistó ha arribat el PMS, s’obre la vàlvula d’escapament i surten els gasos gràcies al 
moviment ascendent del pistó. Quan el pistó arriba a la part superior del cilindre, la vàlvula d’escapament 
es tanca, s’obre la d’admissió i el cicle comença de nou. 
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Un element característic dels motors dièsel és la bomba d'injecció, accionada pel mateix motor, que és 
l'encarregada de fer arribar el combustible als injectors a la pressió adequada. 

Comparant els motors dièsel amb els de gasolina: 

 tenen rendiments més elevats 

 són més robustos 

 tenen menys avaries i per tant són més duradors 

 tenen menys consum 

 treballen a pressió més elevada, però no a major temperatura 

 cada cop estan més equiparats pel que fa a pes i prestacions 

 no tenen bugies ni delco, per tant té menys avaries 

 

7.1- Característiques dels motors 

NOMBRE DE CILINDRES I CILINDRADA: els motors solen tenir 1,2,4,5,6,8 o 12 cilindres. El 
més habitual és 4 cilindres per a cotxes i 1 ó 2 per a motos. El volum de cada cilindre és el 
que es genera entre el PMS i el PMI. 

Està directament relacionada amb la seva potència; de manera que normalment, a major 
cilindrada, major potència. Per calcular el volum d’un cilindre, hem de conèixer:  

 L’àrea de la secció, o el radi (r).  

 La llargada, que és la distància entre el PMS i el PMI, i s’anomena cursa (c).  

Cal recordar que: 

 

I com que la majoria de motors tenen més d’un cilindre, la cilindrada total depèn del nombre total de cilindres (n) i 
s’expressa com a: 

 

 La cilindrada és la suma dels volums útils de tots els cilindres del motor, que és l’espai on 
es produeix l’explosió. Moltes vegades s’expressa en centímetres cúbics.  

En el món del motor, els centímetres cúbics sovint s’expressen com a cc.  

 

 

RELACIÓ DE COMPRESSIÓ: indica la relació entre el volum màxim quan el pistó està al PMI, inclou el volum del 
cilindre i el volum de la cambra de combustió) i el mínim (volum de la cambra de compressió) dins del cilindre. 
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 Per a motors OTTO: 7 – 10 a 1 

 Per a motors DIÈSEL: 14 – 22 a 1 

 

 

POTÈNCIA I PARELL MOTOR: els fabricants faciliten les dades de potència i parell màxim per 
a un determinat règim de velocitat angular. Aquesta informació la podem veure a les 
gràfiques. 

 

 

ELASTICITAT DEL MOTOR: un motor elàstic és aquell que obté el parell màxim a baixes revolucions, per tant 
respondrà amb bona acceleració a un règim de voltes baix. 

En canvi, un motor poc elàstic és aquell que necessita que el portin a un règim de voltes alt per a obtenir una bona 
resposta en l'acceleració, és a dir té el parell màxim situat a prop del límit de la velocitat angular màxima. 

CONSUM: es sol indicar en: 

 litres o quilograms de combustible consumits en una hora de funcionament (l/h) o bé (Kg/h). 

 litres cada 100 quilòmetres (Km) recorreguts a una velocitat determinada. 
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7.2- Augment de la potència en motors: sobrealimentació 

L'altre sistema és la sobrealimentació del motor, que consisteix a forçar 
l'entrada d'aire durant l'admissió a través d'un compressor. 

Amb això aconseguim: 

 Una combustió molt més efectiva 

 No suposa un augment de consum de combustible, fins i tot es 
redueix, ja que augmenta el rendiment al produir-se un millor emplenat del 
cilindre. 

El compressor usat per a la sobrealimentació sol ser una turbina accionada 
pels mateixos gasos d'escapament, són els motors turbo. 

 

 

El fet que l'aire o la mescla siguin 
introduïts a pressió dins el cilindre 
fa que augmenti la seva 
temperatura i, per tant, el seu 
volum específic, que redueix l'efecte 
de la compressió. Per tal d'evitar 
aquest efecte, se situa un 
bescanviador de calor o intercooler 
a la sortida del compressor per tal 
de refrigerar l'aire abans de que 
entri al cilindre. 
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8 – EL MOTOR ROTATIU WANKEL 

El motor Wankel és una màquina tèrmica amb un rotor que gira de manera excèntrica en una superfície amb forma 
ovalada o de «8». El moviment rotatiu es genera directament en un pistó de secció triangular que gira dins una 
carcassa on forma tres cambres. El rotor transmet el seu moviment de rotació a un cigonyal que hi ha a l’interior.  

Es diu així en referència a l’enginyer Felix Wankel. L’any 1924 el va dissenyar i el 1929 el va patentar.  

El motor duu a terme els mateixos cicles que un motor Otto, però l'un darrere de l'altre en una sola rotació de l'eix 
motriu. 

Durant un gir del rotor es duen a terme tres admissions, tres compressions, tres explosions i tres escapaments. 

Per fer-ho, el motor duu un rotor, en forma de triangle equilàter amb els costats corbats enfora i que gira 
excèntricament dins d'una superfície interior que té la forma d'una cambra ovalada. Els vèrtexs del rotor duen unes 
barres prismàtiques que fan pressió damunt la concavitat de la cambra i asseguren l’estanquitat d’un cantó del 
rotor a l’altre. 

El moviment del rotor es transmès a l'arbre motriu per una corona interior dentada que engrana amb l'engranatge 
exterior de l'arbre. 

Mai no ha tingut èxit en el món de l’automoció i la indústria. Actualment, només es pot veure en alguns cotxes de 
la marca Mazda, com el Mazda RX8.  

El funcionament del motor Wankel també pot descriure’s en quatre temps.  

En una posició del rotor es generen tres espais o cambres: la mescla de combustible i aire entra en una; en una 
altra, la mescla es comprimeix; i a la tercera es produeix l’escapament dels gasos de la combustió.  

A mesura que el rotor gira, se succeeixen les fases. En una volta completa del rotor, es produeixen tres admissions, 
tres compressions, tres explosions i tres escapaments.  

Les principals característiques del motor Wankel són:  

 És molt complicat controlar-ne les emissions contaminants, i això en limita cada cop més l’ ús.  

 És molt fiable perquè té poques peces mòbils.  

 Tots els components giren en el mateix sentit. 

 És molt complicat assegurar l’estanquitat de les tres seccions del bloc.  

 El manteniment és car. 

 No produeix moviments alternatius (no vibra) 

 És silenciós 

 Pesa poc i els seu volum és reduït 

 Cost de fabricació baix 

 En una sola rotació es produeixen tres explosions 

 Mostren problemes de refrigeració i de lubricació 

 Tenen una vida útil curta 
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9 – TURBINES DE GAS DE CICLE OBERT 

S'utilitzen bàsicament per a la propulsió d'aeronaus i per a la producció d'energia elèctrica a les centrals de gas de 
cicle combinat. 

A través d'un conducte s'aspira aire de l’atmosfera i es comprimeix dins d'una cambra on s'injecta el gas o un 
combustible líquid polvoritzat que barrejat amb l'aire inicia la combustió. 

Els gasos produïts en la combustió surten a gran velocitat, passen pels àleps fr la turbina i la fan girar a gran 
velocitat. 

Sobre el mateix arbre de la turbina està muntat el compressor, de manera que part del treball efectuat pels gasos a 
la turbina s'inverteix en l'accionament del compressor. 
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Els turboreactors funcionen de forma similar 

 

 

 

10 – MÀQUINES CONSUMIDORES D’ENERGIA: FRIGORÍFIC O REFRIGERADOR 

 

Funciona com un circuit tancat, en el què un gas se sotmet a un procés de compressió 
que el fa condensar i a un altre de vaporització. 

Aquest gas pertany a un grup de fluids anomenats fluids criogènics, que es caracteritzen 
bàsicament per tenir una elevada calor latent de vaporització i una pressió d'evaporació 
superior a l'atmosfèrica. 

Fins fa ben poc s'utilitzaven els compostos CFC (responsables en part de la destrucció de 
la cap d'ozó). Actualment s'han substituït per FC 
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11 – MÀQUINES CONSUMIDORS D’ENERGIA: BOMBA DE CALOR 

És essencialment un refrigerador on s'aprofita la calor cedida al condensador per 
escalfar un recinte i que actua com a sistema de calefacció.  

S'anomena bomba perquè bombeja calor des d'una font freda a una de calenta. 

Una bomba de calor també pot actuar com a refrigerador si el fem actuar a l'inrevés. 

 

 

 

 

 

12 – MÀQUINES CONSUMIDORES D’ENERGIA: ELS MOTORS D’AVIONS 

Hi ha dos tipus principals de motors: 

TURBOREACTOR, TURBOFON I TURBOHÈLIX: posseeixen una turbina compressora i es fan sevir fonamentalment 
en els avions comercials. 

ELS TIPUS ESTATOREACTOR I PULSOREACTOR: no posseeixen turbina i el fan servir els avions experimentals no 
comercials. 

 

12.1- Turboreactor 

 

 

El turboreactor és un motor en el què l'aire és aspirat per un compressor. A la cambra de combustió l'oxigen de 
l'aire (que és el comburent) entra comprimit i reacciona amb el querosè (combustible). Quan els gasos surten a 
altíssimes temperatures de combustió, s'expandeixen i surten per la part posterior a gran velocitat, impulsant l'avió 
cap endavant. 
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12.2- Turbopropulsor 

És molt semblant al turboreactor, la 
diferència rau en el fet que la turbina 
posterior fa girar el compressor i l'hèlix  
davantera exterior. La propulsió es deu a 
dos causes: als gasos que surten per la part 
posterior, amb poca velocitat, i a l'empenta 
que dóna l'hèlix. 

 

 

12.3- Estatoreactor 

Consisteix en un tub obert pels dos extrems. Per la part 
anterior penetra l'oxigen a gran velocitat i reacciona 
amb el combustible. Els gasos resultants, s'expandeixen 
a causa de l'enorme temperatura que s'aconsegueix per 
la ignició iniciada per una espurna de la bugia. Els gasos 
surten per la part posterior a gran velocitat, a causa del 
gradient tan gran de pressió. L'avió adquireix grans 
velocitats. El motor és molt senzill. S'utilitzen per a 
avions que volin a cotes elevades i a gran velocitat 
(avions espia). El control de la velocitat és evitar que els 
gasos surtin per l'entrada i disminuir el rendiment. 

 

12.4- Pulsoreactor 

És semblant al motor anterior però la diferència 
és que posseeix una vàlvula d'entrada en 
l'admissió, per evitar que els gasos 
retrocedeixin. Aquesta vàlvula es tanca quan 
explota la barreja. La combustió es produeix a 
polsos, obrint i tancant la vàlvula, per això es 
denominen pulsoreactors. S'instal·len en avions 
que suporten poc pes i que volen a cota baixa. 
També se sol utilitzar com a motor d'arrencada 

dels velers. 


