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TEMA 4 – MÀQUINES I MECANISMES 

 

1. Velocitat angular i velocitat lineal 
2. Força, moment i potència mecànica 
3. Mecanismes i sistemes mecànics 
4. Mecanismes de transmissió lineal 

 Palanca 
 politja 

5. Mecanismes de transmissió circular 
 Arbres i eixos 
 Rodes de fricció 
 Relació de transmissió 

6. Sistemes de transmissió de politges amb corretja 
 Concepte de moment torsor 

7. Transmissió per engranatges 
 Transmissió entre eixos paral·lels 

 Dents rectes 
 Dents helicoïdals 
 Dents en V 

 Transmissió entre eixos perpendiculars 
 Transmissió entre eixos que es tallen 
 Transmissió entre eixos que es creuen 

8. Transmissió de moments de torsió 
9. Tren compost d’engranatges 
10. Mecanismes de transmissió del moviment 

 Mecanismes que transformen moviments de rotació en moviments rectilinis 
 Pinyó-cremallera 
 Cargol-femella 

 Mecanismes que transformen moviments de rotació en moviments alternatius 
 Biela-manovella 
 Cigonyal 
 Èmbol 
 Lleva 
 excèntrica 

11. Altres elements de màquines 
 Embragatge 

 De dents 
 De fricció 
 hidràulic 

 Frens 
 De disc 
 De tambor 

 Elements de fricció 
 Coixinets 
 rodaments 
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1- VELOCITAT ANGULAR I VELOCITAT LINEAL 

Existeixen dues formes de mesurar la velocitat de gir d'un eix o d'una roda d'un robot: 

 Com velocitat circular ( n ): en revolucions per minut (r.p.m.) o min -1 

 Com velocitat angular ( ω ): en radians per segon (rad/s) 

Tenint en compte que una volta completa equival a 2 radians i que un minut equival a 60 segons, l'expressió per 
calcular la velocitat angular és la següent: 

 

Per altra part, la velocitat angular a la que gira una roda o un eix, també es defineix com la variació angular 
experimentada per unitat de temps. 

 

Suposant que durant un temps "t" el punt P de la figura ha recorregut un arc "S", la velocitat lineal serà igual a: 

 

Tenint en compte que "S" és un arc de circumferència, també podem escriure: 

 

És l'angle descrit pel punt P i "r" el radi de la circumferència. Per tant substituint arribem a la següent conclusió: 
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D'aquí deduïm que la velocitat lineal (en m/s) (Vl) d'avanç de la roda, dependrà de la velocitat angular (ω) (en 
rad/s) i del radi (en m) de la mateixa. Per entendre aquest concepte cal fixar-se en les rodes d'una moto per 
exemple, aquestes giren angularment, però la moto avança linealment. 

 

2- FORÇA, MOMENT I POTÈNCIA MECÀNICA 

Sabent que la força és l'impuls o empenta necessària per moure, aturar o modificar el moviment d'un cos, o bé per 
deformar-lo. 

Si el resultat de totes les forces és nul, el cos estarà en "equilibri". 

La unitat de força és el Newton (N), i la seva expressió matemàtica és: 

 

Per altra banda, el braç d'una força respecte a un punt és la distància des d'aquet punt al punt d'aplicació del a 
força. 

El moment d'una força respecte a un punt és el producte de la força per la longitud del seu braç: 

 

Les forces provoquen desplaçaments, mentre que els moments provoquen rotacions o girs (moment de gir). 
Quan la suma de les forces i dels moments que s'apliquen sobre un cos és nul (és a dir igual a 0), el cos es troba en 
"equilibri". 

La potència mecànica d'un eix de rotació és el producte del moment de gir per la velocitat angular expressada en 
rad/s: 

 

En aquesta expressió, M és el moment de gir, i P és la potència mecànica (mesurada en watts, W). 

El moviment giratori de l'eix es pot transformar en desplaçament lineal d'una càrrega (per exemple, un torn), 
aleshores sabem: 
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On s és l'espai lineal recorregut per la càrrega, i F és la força de gir que ha desenvolupat l'eix per vèncer el pes de la 
càrrega. 

 

3- MECANISMES I SISTEMES MECÀNICS 

Un mecanisme és un conjunt d'elements, connectats entre si per mitjà d'articulacions mòbils i té com a missió:  

* transformar una velocitat en una altra velocitat. 

* transformar una força en una altra força. 

* transformar una trajectòria en una altra de diferent, o 

* transformar un tipus d'energia en un altre de diferent.  

Segons el nombre d'elements, els mecanismes es poden classificar com: 

* SIMPLES: si tenen dos elements d'enllaç. 

*COMPLEXOS: si tenen més de dos elements d'enllaç. 

A partir d'aquí, vam definir sistema mecànic: 

Un sistema mecànic o màquina és una combinació de mecanismes que transforma velocitats, trajectòries, forces o 
energies mitjançant una sèrie de transformacions intermèdies. 

Els moviments que pot descriure un element d'un mecanisme són: 

* moviment rectilini: en un únic sentit. 

* moviment alternatiu: o moviment de vaivé. 

* moment circular o de rotació. 

Els mecanismes (i per extensió els sistemes mecànics) consten dels següents elements bàsics: 

1- Sistema motriu o sistema d'entrada: rep l'energia d'entrada, la qual serà transformada o transmesa. En un 
automòbil seria el motor. 

2- Sistema transmissor: mitjà que permet modificar l'energia o el moviment proporcionat pel sistema motriu. En 
un automòbil aquest sistema estaria compost per eixos de transmissió, embragatges, caixa de canvis, ... 

3- Sistema receptor o sistema de sortida: realitza el treball amb la sortida que li proporciona el sistema 
transmissor, i és l'objectiu del sistema mecànic. En un automòbil aquest sistema estaria compost per les rodes 
motrius. 

Els mecanismes es poden classificar en dos grans grups diferenciats: 

1- Sistemes de transmissió del moviment: en aquest cas el sistema motriu i el sistema receptor tenen el mateix 
tipus de moviment. En base a això, podem trobar dos tipus de sistemes de transmissió: 

* mecanismes de transmissió lineal: moviments rectilinis en moviments rectilinis (politges, palanques, ...) 
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* mecanismes de transmissió circular: moviments de rotació en una altra rotació (transmissió per 
corretges, amb cadenes, engranatges, ...) 

2- Sistemes de transformació del moviment: en aquest cas el sistema motriu i el sistema receptor tenen diferent 
tipus de moviment. En base a això, podem trobar dos tipus de sistemes de transformació: 

* mecanismes de transformen el moviment circular en rectilini. 

* mecanismes que transformen el moviment circular en alternatiu. 

 

 

4- MECANISMES DE TRANSMISSIÓ LINEAL 

Aquests mecanismes "transformen" moviments rectilinis en moviments rectilinis. 

L'aplicació fonamental d'aquests mecanismes resideix en la transformació de forces, de manera que la força 
necessària per a realitzar una determinada acció sigui menor que la que seria precisa si no s'utilitzés el mecanisme. 
Destaquem la palanca i la politja. 

 

3.1- La palanca  

Consisteix en una barra rígida que s'articula denominant punt de suport (fulcre), que fa possible que la barra giri. 

La força que es vol vèncer amb la palanca es denomina Resistència (R), mentre que la força motriu aplicada rep el 
nom de Potència (F). Les distàncies de les línies d'acció d'aquestes dues forces al punt de suport es coneix com braç 
de resistència (dr) i braç de potència (dm), respectivament. 

Quan la palanca està en equilibri, l'expressió que defineix el seu comportament s'anomena Llei de la Palanca, que 
es pot anunciar així: 

LA POTÈNCIA DEL SEU BRAÇ ÉS IGUAL A LA RESISTÈNCIA DEL SEU  

Així, si augmentem la longitud del braç de la Potència, la Potència que hem d'aplicar per 
vèncer una resistència serà menor (l'esforç no serà tan gran). El mateix succeeix si 
disminuïm la longitud del braç de la Resistència. 

Segons la col·locació del punt de suport, hi ha tres tipus o gèneres de palanca: 
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Hem catalogat la palanca dins del mecanismes que transformen moviments rectilinis en altres també rectilinis 
(transmissió lineal), encara que en realitat els moviments de les palanques són curvilinis. Això es fa així perquè en 
general l'angle girat per la palanca és petit i en aquests casos es pot considerar que el desplaçament és 
aproximadament rectilini.  

 

3.2- La politja 

La politja és un disc que pot girar al voltant del seu eix i que disposa a la 
vora d'una estria per la qual es fa passar una corda, un cable o una 
corretja. 

La funció que exerceix una politja fixa és la de modificar la direcció de la 
força aplicada. 

Les politges poden ser: 

* FIXES: si el seu eix de rotació roman fix. 
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* MÒBILS: si el seu eix de rotació es pot desplaçar de forma lineal. 

* POLITJA FIXA: en aquest cas, els valors de la potència i la resistència són iguals. 

F = R 

 

* POLITJA MÒBIL: en aquest cas la potència que cal aplicar és igual a la meitat de la resistència que es tracta de 
vèncer. 

 

En el cas general d'un mecanisme constituït per n politges mòbils, la potència F necessària per vèncer una 
resistència R ve donada per l'expressió: 

 

 

A més, en aquest cas, la distància recorreguda per la 
resistència és 2n vegades menor que la que recorre la 
potència.  

Es detallen a la imatge diferents models de politges mòbils 
múltiples. 

 

5- MECANISMES DE TRANSMISSIÓ CIRCULAR 

Aquests mecanismes "transformen" moviments de rotació en altres moviments de rotació. 

La principal utilitat d'aquest tipus de mecanismes rau en poder augmentar o reduir la velocitat de gir d'un eix tant 
com es vulgui. Per exemple: el motor d'una rentadora gira a alta velocitat, però la velocitat del tambor que conté la 
roba, gira a menor velocitat. Cal, doncs, aquest tipus de mecanisme. 

Per exercir la seva missió, les màquines disposen de parts mòbils encarregades de transmetre l'energia i el 
moviment de les màquines motrius a altres elements. Aquestes parts mòbils són els elements transmissors, que 
poden ser directes i indirectes. 

Elements transmissors directes: arbres i eixos, rodes de fricció, engranatges i cargol sense fi 

Elements transmissors indirectes: politges amb corretges i cadenes 
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4.1- Arbres i eixos 

 

Un eix és un element, normalment cilíndric, que gira  sobre si mateix i serveix per sostenir 
diferents peces. Atenent a la  forma de treball, els eixos poden ser: 

* EIXOS FIXOS: permeten el gir dels elements mecànics situats sobre ells, però no giren 
solidàriament amb ells, és a dir, els elements mecànics giren lliurement sobre ells. 

* EIXOS GIRATORIS: poden girar solidàriament amb alguns dels elements situats sobre 
ells. Un arbre és un element d'una màquina, cilíndric o no, sobre el qual es munten 
diferents peces mecàniques, per exemple, un conjunt d'engranatges o politges, als quals 
es transmet potència. Poden adoptar diferents formes (rectes, recolzats, flexibles, ...) Els 
arbres (també anomenats arbres de transmissió) giren sempre juntament amb els òrgans 
suportats. 

La diferència essencial entre els eixos i els arbres és la següent: els primers són elements 
que sustenten (sostenen o tenen) els òrgans giratoris de les màquines i no transmeten 
potència (es diu que no estan sotmesos a esforços de torsió), mentre que els arbres són 
elements que transmeten potència i si estan sotmesos a esforços de torsió. 

 

Aparentment, els eixos tenen un diàmetre menor que els arbres, ja que 
aquests estan sotmesos a esforços grans. 

Identifica cada una de les peces senyalades i indica, en cada cas, si es tracta 
d'un eix o d'un arbre, segons els esforços que suporta. 

 

 

 

4.2- Rodes de fricció 

Són elements de màquines que transmeten un moviment circular entre dos arbres de transmissió gràcies a la força 
de fregament entre dues rodes que es troben en contacte directe. A aquest tipus de transmissió també se li coneix 
com a transmissió per fricció. 
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Característiques: 

* Els materials que s'utilitzen tenen un alt coeficient de fregament per evitar que les 
roden rellisquin entre si. 

* Normalment aquestes rodes de fricció s'empren en arbres de transmissió molt propers 
i quan la potència que cal transmetre és petita. 

Aquest tipus de transmissió té l'avantatge que és molt fàcil de fabricar, no necessita tot 
just manteniment i no produeix sorolls. 

 

 

 

Tipologia:  

 

* rodes de fricció exteriors: Tenen forma cilíndrica. En elles, el contacte es produeix 
entre les seves superfícies exteriors. Aquestes rodes giren en sentit invers una de l'altra. 

* rodes de fricció interiors: també de forma cilíndrica, el contacte es produeix entre la 
superfície interior de la roda major i l'exterior de la roda menor. Totes dues giren en el 
mateix sentit. 

* rodes de fricció troncocòniques: Tenen forma de tronc de con i el contacte es produeix 
entre les seves superfícies laterals. S'utilitzen quan els arbres de transmissió no són 
paral·lels. Com en el cas de les rodes exteriors, també produeixen la inversió de gir. 

 

 

 

 

4.3- Relació de transmissió 

És la relació de velocitats entre la roda conduïda (o receptor) i la roda conductora (o motriu), o el que és el mateix, 
entre la roda de sortida i la roda d'entrada. 

 

n2 és la velocitat de la roda conduïda, n1 és la velocitat de la roda motriu, i és la relació de 
transmissió. 
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Veurem ara com es troba la relació de transmissió per a cada un dels tipus de rodes de fricció: 

RODES DE FRICCIÓ EXTERIORS: la relació de transmissió és: 

D1 és el diàmetre de la roda motriu. 
D2 és el diàmetre de la roda conduïda. 

 

 

 

RODES DE FRICCIÓ INTERIORS: la relació de transmissió és igual al cas anterior. 

 

 

RODES DE FRICCIÓ TRONCOCÒNIQUES: la relació de transmissió és: 

 

β és l'angle que forma l'eix de la roda motriu (línea PA). 
α és l'angle que forma l'eix de la roda conduïda (línea PA). 
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6- SISTEMES DE TRANSMISSIÓ DE POLITGES AMB CORRETJA 

Aquest tipus de transmissió està basat en la politja, i s'utilitza quan la distància entre els dos eixos de rotació és 
gran. El mecanisme consisteix en dos politges que estan unides per una mateixa corretja o per un mateix cable, i el 
seu objectiu és transmetre l'eix d'una de les politges al de l'altra. Les dues politges giren solidàries a l'eix i 
arrosseguen la corretja per adherència entre ambdues. La corretja, al seu torn, arrossega i fa girar l'altra politja 
(politja conduïda o de sortida), transmetent així el moviment. 

Igual que en el cas de les rodes de fricció, el nombre de revolucions (o voltes) de cada eix vindrà donat per la 
grandària de les politges, de manera que, la politja major girarà a una velocitat més baixa que la politja menor. 

Basant-nos en aquesta idea, podem trobar dos casos bàsics: 

 

1- La politja de sortida (conduïda) gira a menor velocitat que la politja d'entrada 
(motriu). Aquest és un sistema de politges reductor de velocitat. 

 

 

2- La politja de sortida gira a menor velocitat que la politja d'entrada. Aquest és un 
sistema de politges multiplicador de velocitat. 

 

La relació de transmissió entre les dues politges es defineix de manera similar el sistema de rodes de fricció. 

n2 és la velocitat de la roda conduïda. 
n1 és la velocitat de la roda motriu. 
D1 és el diàmetre de la roda motriu. 
D2 és el diàmetre de la roda conduïda. 

 

Fixa't que si el sistema de politges és reductor, la xifra del numerador és més petita que la xifra del denominador 
i si el sistema és multiplicador, la xifra del numerador és més gran que la del denominador. 

 

Exemple: Si és aquesta la relació de transmissió del sistema de politges, ens trobem davant d'un 
reductor de velocitat. En aquest cas, per cada volta que giri la politja conduïda, la politja motriu 
girarà deu voltes. en aquest cas i < 1. 

 

Si és aquesta la relació de transmissió del sistema de politges, ens trobem davant d'un 
multiplicador de velocitat. En aquest cas, per cada deu voltes que giri la politja conduïda, la 
politja motriu girarà una volta. En aquest cas i > 1. 
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Tots aquests conceptes s'apliquen també per a les rodes de fricció. 

 

5.1- Concepte de moment torsor 

Quan una força actua sobre un cos capaç de girar sobre un eix, produeix un moviment de rotació o gir. La magnitud 
que mesura la intensitat del gir s'anomena moment torsor, (és una cosa així com la intensitat o potència de 
l'empenta que fa girar el cos). 

El moment torsor i la velocitat transmesos per un sistema de politges estan estretament relacionats amb el valor 
de la relació de transmissió del sistema. En aquest cas: 

 
M1 és el moment torsor de la politja motriu o politja d'entrada. 
M2 és el moment torsor de la politja conduïda o politja de sortida. 

Es pot observar que: 

* Si < 1 (reductor), M2 > M1. En aquest cas, la velocitat de lar roda conduïda és menor que 
la de la politja motriu, però el moment torsor resultant és més gran. 

* Si i > 1 (multiplicador), M2 < M1. En aquest cas, la velocitat de la roda conduïda és més gran que la de la politja 
motriu, però el moment torsor resultant és menor. 

al moment torsor també se li denomina parell de forces o parell motor. 

 EN CONCLUSIÓ: 

* si volem major moment torsor, utilitzarem un sistema reductor. 

* si volem desenvolupar major velocitat, utilitzarem un sistema multiplicador, però desenvolupa un moment 
torsor menor. 

 

7- TRANSMISSIÓ PER ENGRANATGES 

 
Es coneix amb el nom de tren d'engranatges al conjunt de dues o més rodes dentades que tenen en contacte les 
seves dents de manera que, quan gira una, giren les altres. Els engranatges són el mitjà de transmissió de potència 
més   utilitzat.  

Tenen els següents avantatges: 

* les rodes no poden relliscar una respecte a l'altra. 

* transmeten grans esforços. 

* la relació de transmissió es conserva sempre constant. 

A l'engranatge que transmet el moviment se l'anomena pinyó, i al que rep, roda. 
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Com es pot observar és un sistema de transmissió circular directe. Per mitjà d'engranatges es poden transmetre el 
moviment de dues maneres, segons com es disposin els eixos: 

1- Entre eixos paral·lels, que poden ser: Engranatges entre dents rectes, engranatges entre dents helicoïdals i 
engranatges entre dents en V. 

2- Entre eixos perpendiculars, que poden ser: Transmissió entre eixos que es tallen i transmissió entre eixos que es 
creuen. 

 

6.1- Transmissió entre eixos paral·lels 

S'utilitza per a la transmissió entre eixos (o arbres) amb poca separació, sent la forma dels pinyons o rodes 
dentades o cilíndriques. Normalment el tallat de les dents és sobre la superfície exterior de la roda, encara que 
també pot ser interior.  

DENTS RECTES: Són els més senzills de fabricar i s'utilitzen en 
màquines per transmetre petits esforços. S'empra en maquinària que 
utilitza eixos la velocitat no és molt elevada, ja que és un sistema 
sorollós i causa vibració. A més de produir molt soroll, té l'inconvenient 
de transmetre l'esforç només sobre la dent que està engranant. 

Per caracteritzar una roda dentada amb dents rectes, cal definir una 
sèrie de paràmetres bàsics que són: 

* DIÀMETRE PRIMITIU (dp): és el corresponent a la denominada 
circumferència primitiva. Aquesta circumferència és la que tindrà una 

roda de fricció amb la mateixa relació de transmissió. Per això, quan dues 
rodes dentades engranen, les seves circumferències primitives són tangents 
entre sí. 

* DIÀMETRE EXTERIOR (de): és el corresponent a la circumferència que limita 
exteriorment les dents. 

* DIÀMETRE INTERIOR (di): és el que correspon a la circumferència que limita 
interiorment les dents. 

* MÒDUL (m): és el quocient entre el diàmetre primitiu dp i el nombre de 
dents z que posseeix la roda: 

 

Aquesta magnitud es mesura en mm, 
normalment. 

 

 

* PAS CIRCULAR (p): és l'arc de la circumferència primitiva limitat entre dos 
flancs homòlegs de dues dents consecutives. El pas es pot obtenir dividint la longitud de la circumferència primitiva 
Lp entre en nombre de dents: 
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La relació entre el mòdul mi el pas p d'una roda vindrà donat per la següent 
expressió: 

 

 

 

 

DENTS HELICOÏDALS: Tenen la particularitat que diverses dents estan engranats 
alhora. Això dóna lloc al fet que l'esforç de flexió es reparteix entre ells durant la 
transmissió, el que fa que les possibilitats de trencament siguin menors. A més, així es 
disminueix el soroll durant el funcionament. 

 

L'únic inconvenient és que en estar inclinats a les dents es produeix una força axial 
(en el sentit dels eixos) sobre els coixinets de suport de l'eix. 

 

DENTS EN V: Aquests engranatges conserven els avantatges dels anteriors amb un 
disseny que contraresta les forces axials. 
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6.2- Transmissió entre eixos perpendiculars 

a- Transmissió entre eixos que es tallen: 

Els engranatges solen ser: 

* de dents rectes: engranatges cònics. 

* de dents helicoïdals: engranatges cònics helicoïdals. 

Tots dos tipus tenen les superfícies primitiva troncocòniques. Aquesta transmissió permet transferir esforços 
importants però, al mateix temps, es generen grans forces axials. 

 

 

b- Transmissió entre eixos que es creuen: 

Hi ha dues formes bàsiques: 

CARGOL SENSE FI I RODA CÒNCAVA: té l'avantatge que només es pot transmetre 
el moviment del cargol a la roda còncava (corona) i mai a l'inrevés, el que permet 
que es pugui utilitzar en aplicacions en les que una vegada que el motor s'ha 
aturat, no sigui arrossegat pel propi pes. Permet la transmissió d'esforços molt 
grans i alhora té una relació de transmissió molt baixa. El mecanisme consta 
d'una roda conduïda dentada i un cargol, que és la roda motriu. Exemple d'això 
poden ser els torns per treure aigua o pujar materials, ascensors, ... La relació de 
transmissió és 

 

Z és el nombre de dents de la roda conduïda. 
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ENGRANATGES HELICOÏDALS 

 

 

 

 

8- TRANSMISSIÓ DE MOMENT DE TORSIÓ 

 
Com succeïa en la transmissió mitjançant politges, la relació de transmissió és igual al quocient entre el moment 
torsor que resulta en la roda motriu (M 1) i el que s'aplica en la roda conduïda (M 2). 

En conseqüència, la relació de transmissió es pot posar també com: 

i un cop més, passa el mateix que en els altres sistemes de transmissió ... 

* Si volem major moment de torsió, farem servir un sistema reductor. 

* Si volem desenvolupar major velocitat, farem servir un sistema multiplicador. 

 

 

9- TREN COMPOST D’ENGRANATGES 

 
Si disposes de dos o més arbres proveïts de diverses rodes dentades de manera que 
almenys dues d'elles giren solidàriament sobre el mateix arbre, obtenim un tren 
compost d'engranatges. 

El tren compost que apareix a la figura està format per dos engranatges simples, el 
format de les rodes 1 i 2, i els que formen les rodes 3 i 4. 

* Suposant l'arbre M com a arbre motriu. Sobre ell va muntada la roda 1, que actua 
com a conductora de la roda 2. 

* L'arbre I és un arbre intermedi. Sobre el que es munta la roda 2 -conduïda-, que rep 
el moviment de la 1, i la roda 3, que actua de conductora i transmet el moviment de la 
roda mòbil. 
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* L'arbre R és l'arbre resistent. La roda 4 -conduïda- rep el moviment que transmet la roda 3. El càlcul de la relació 
de transmissió és idèntic al del sistema de politges compost. 

 

 

 

10- MECANISMES DE TRANSMISSIÓ DEL MOVIMENT 

 

Els mecanismes que hem considerat fins ara no modifiquen el tipus de moviment, és a dir, "transformen" 
moviments rectilinis en moviments rectilinis, o moviments de rotació en altres moviments de rotació. 

9.1- Mecanismes que transformen moviments de rotació en moviments rectilinis 

a- PINYÓ-CREMALLERA 

Aquest sistema transforma el moviment circular en rectilini per mitjà de dos elements 
dentals; un pinyó que gira sobre el seu eix i una barra dentada anomenada cremallera. 
Les dents poden ser rectes o helicoïdals. Té diferents aplicacions: 

 

 

* Trepant de columna: el conjunt pinyó-cremallera el composen la maneta de 
comandament, que porta en un extrem un pinyó, i l'eix portabroques, que porta tallada 

la cremallera. En girar la maneta, l'eix 
portabroques avança en sentit rectilini. 

 

* Caixa de direcció d'un automòbil: el pinyó està 
solidari a la barra de direcció i al volant, i els 
extrems de la cremallera s'encarreguen d'orientar 
les rodes. La cremallera pot considerar-se com una 
roda dentada de radi infinit, el mòdul ha de 
coincidir amb el del pinyó. 
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b- CARGOL I FEMELLA 

Aquest sistema serveix com a element d'unió entre dues o més peces. Però, a més té unes característiques que li 
permeten que es pugui utilitzar per transmetre el moviment. Es compon d'una vareta roscada i una peça amb un 
forat roscat. En girar la vareta romanent fixa a la femella, fa que aquesta última es desplaci a sentit longitudinal de 
l'eix, amb el que s'aconsegueix transformar un moviment circular uniforme en un altre lineal.  

 

 

9.2- Mecanismes que transformen moviments de rotació en moviments alternatius 

a- MECANISMES BIELA-MANOVELLA 

 

 

 

 

 

 

 

Aquest mecanisme consta de dues peces bàsiques articulades entre si i de les que rep el nom: la maneta i la biela. 

* La maneta OB és una peça que gira al voltant d'un punt O i descriu un moviment circular. 

* La biela AB és una peça rígida acoblada a la maneta en el punt B. Aquest extrem, denominat cap de la biela, 
segueix al mateix moviment circular que la maneta, mentre l'altre extrem A, denominat peu de biela, descriu un 
moviment alternatiu o de vaivé. Les bieles consten de tres parts. Habitualment, la maneta actua com a element 
motriu i la biela, com a element conduït. D'aquesta manera podem transformar moviments circulars en moviments 
alternatius. 
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b- CIGONYAL I BIELA 

El cigonyal és un element que, al costat de la biela, transforma el moviment circular en 
alternatiu o viceversa. Consisteix en un arbre recolzat (a) amb els monyons (m) i unes 
monyeques (n) on es col·loquen les bieles. Sobre cadascuna de les monyeques 
s'insereix al cap d'una de les bieles per mitjà d'una peça anomenada barret. 

 

En aquest cas, la biela actua com a 
element motriu i el cigonyal com a 
element conduït. L'altre extrem de la biela, 
denominat peu de biela, està unit a 
l'anomenat èmbol, que realitza un 
moviment alternatiu, l'èmbol i el peu de la 
biela estan units per una peça denominada 
boló. 

 

 

c- ÈMBOL 

L'èmbol o pistó és un element mòbil de forma 
cilíndrica que es desplaça a l'interior d'un cilindre. 

El conjunt èmbol-biela-cigonyal són bàsics en els 
motors de combustió interna i en altres màquines. 

 

 

 

 

d- LLEVA   

La lleva és un disc de forma irregular sobre el qual es recolza un element 
mòbil denominat vareta, seguidor o plançó. Tots dos elements han d'estar 
permanentment en contacte. Quan el disc gira, el seu moviment circular es 
transforma en moviment alternatiu de la vareta, el qual s'intercalen períodes 
de repòs. La diferència entre el punt més alt del recorregut de la tija i el més 
baix rep el nom de carrera de la lleva. El perfil del disc determina el tipus de 
moviment de la lleva. 
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e- EXCÈNTRICA  

L’excèntrica consisteix bàsicament en una peça de forma geomètrica diversa en 
la qual l'eix de gir no coincideix amb el seu eix geomètric. La distància entre els 
dos eixos s'anomena excentricitat. Quan se situa una peça rectilínia anomenada 
tija en contacte amb l'excèntrica, el moviment circular d'aquesta es converteix en 
moviment alternatiu de la tija. L'excèntrica més senzilla que es pot trobar té 
forma de disc circular. 

 

 

 

 

 

 

11- ALTRES ELEMENTS DE MÀQUINES 

11.1- Embragatges 

És un element de màquines que s'encarrega de transmetre, a voluntat de l'operari, 
el moviment entre dos eixos alineats. Un d'ells rep el moviment del motor (eix 
motriu), i l'altre acoblat a l'eix de sortida (eix conduït o resistent), que transmet el 
moviment als altres òrgans. Quan l'embragatge produeix la transmissió entre tots 
dos eixos, es diu que està en la posició d'embragat. Per contra, si no es transmet el 
moviment entre els eixos (cada eix pot girar a diferent velocitat), es diu que està en 
la posició de desembragat. els embragatges poden ser de tres tipus: 

a- EMBRAGATGES DE DENTS 

En aquest tipus d'engranatges, els arbres que es van a acoblar porten en els seus 
extrems dues peces dentades que encaixen una a l'altra. 

Per poder embragar i desembragar, cal que tots dos arbres estiguin aturats, ja que, 
si s'intenten acoblar en moviment, pot produir-se el trencament de les dents. 
 

 

b- EMBRAGATGES DE FRICCIÓ  

Consta de dos discos, les superfícies són llises i tenen un alt poder 
de fricció quan es posen en contacte. Aquest fregament s'acobla 
tots dos eixos, igualant les seves velocitats. La fricció pot ser metall 
amb metall i de metall amb ferodo (un tipus de cautxú). Tenen la 
particularitat que el embragat i el desembragat amb els arbres de 
transmissió poden realitzar-se en moviment, sent l'arrencada suau i 
continu. 

Un cas particular és l'embragatge de fricció de disc, l'aplicació més 
característica és en automoció. S'utilitza per transmetre el 



               Tecnologia – 3r ESO                                                                     UD 4 MÀQUINES I MECANISMES       - 21 - 
 

©© Aula Z – Mario Domènech i Conxita Sabartrés   

moviment del motor a les rodes a voluntat del conductor. Per això es disposa d'un pedal (pedal de l'embragatge) 
que en accionar mou un mecanisme que es per als discos (posició de desembragat). En deixar anar el pedal 
(progressivament), el moviment del motor es transmet a les rodes (posició d'embragat), perquè els discos 
s'acoblen. 

 

 

 

c- EMBRAGATGES HIDRÀULIC 

Utilitzem un fluid per transmetre el moviment entre arbres conductors. Un símil 
d'aquest tipus d'embragatge podia ser l'efecte que produeix un ventilador elèctric 
connectat davant d'un altre: el corrent d'aire que provoca el primer fa girar el 
segon. Aquests embragatges consten de dues turbines, solidàries cadascuna a un 
eix, submergides en un fluid dins d'una caixa. En girar l'eix conductor, aquest fa 
moure la turbina, impulsa el fluid cap a l'altra turbina i li transmet el moviment. 

 

 

 

 

 

11.2- Frens 

 

Redueixen o per al moment d'un o diversos elements d'una màquina quan és 
necessari. L'energia mecànica es converteix en calorífica mitjançant la fricció entre 
dues peces anomenades frens. els frens més utilitzats són els de disc i els de 
tambor. 

 

a- DE DISC 

Es componen bàsicament d'un disc, col·locat a l'eix de gir, i dues peces o 
pastilles fixes que s'apliquen sobre les dues cares del disc per reduir el seu 
moviment. Actualment són el tipus de frens més utilitzat en els automòbils. 
Les pastilles estan fetes d'un material de fricció anomenat ferodo i estan 
fixes al xassís. 
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b- DE TAMBOR 

Consten d'una peça metàl·lica cilíndrica que gira, anomenada tambor, solidària 
a l'arbre (a la roda del vehicle), i un conjunt de dues sabates que actuen sobre 
el tambor perquè frega amb ell i produir la frenada. Les sabates estan fixes al 
xassís. 

 

 

 

 

 

 

11.3- Elements de fricció 

Les parts de la màquina que posseeixen moviment de rotació necessiten recolzar-se en una superfície per girar. 
Entre unes i altres s'intercalen uns elements especials anomenats elements de fricció. 

En definitiva, els elements de fricció són elements de màquines que se situen entre una part mòbil i el seu suport 
per tal de suportar el fregament i el desgast i evitar que aquest es produeixi en altres elements (de major cost). Hi 
ha dos tipus. coixinets i rodaments. 

a- COIXINETS 

És una peça o conjunt de peces on es recolza i gira l'eix d'una màquina. Els coixinets són peces fàcilment 
desmuntables que s'adapten entre l'eix i el suport. Els coixinets s'empren perquè si una peça es mou respecte a 
una altra, es produeix fregament i, per tant, desgast de les mateixes. 

Els coixinets romanen fixos al suport i, durant el gir de l'eix, freguen amb aquest. Són peces de revolució, de 
manera que el diàmetre interior on s'allotja l'eix és superior al del propi eix, per facilitar el seu gir. 

Els coixinets es fabriquen de diferents materials, generalment més tous que el que constitueix l'arbre o eix. 
D'aquesta manera, el fregament provoca el desgast del coixinet. 

 

b- RODAMENTS 

Els rodaments són elements de fricció formats per 
dos cilindres concèntrics, un fix al suport i un altre 
fix a l'eix o arbre, entre els quals s'intercala una 
corona de boles o rodets, que poden girar entre 
tots dos, la qual cosa proporciona una menor 
pèrdua d'energia. 


