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L'ésser humà necessita realitzar treballs que sobrepassen les seues possibilitats: 
moure roques molt pesades, elevar cotxes per a reparar-los, transportar objectes o 
persones a grans distàncies, fer treballs repetitius o de gran precisió, etc.  

  Per a solucionar aquest problema es van inventar les MÀQUINES.  

La funció de les màquines és reduir l'esforç necessari per a realitzar un treball.  
 
Exemples de màquines són la grua, l'excavadora, la bicicleta, el ganivet, les pinces de 
depilar, els muntacàrregues, les teixidores, els robots, etc.  
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1. PARTS D´UNA MÀQUINA 
 

De forma senzilla, es pot dir que una màquina està formada per 3 elements principals:  
 
1 . Element motriu: dispositiu que introdueix la força o el moviment en la màquina (un motor, esforç muscular, etc.).  
 
2 . Mecanisme: dispositiu que trasllada el moviment de l'element motriu a l'element receptor.  
 
3 . Element receptor: rep el moviment o la força per a realitzar la funció de la màquina.  
 
               Exemple. Per al cas d'una bicicleta tindríem:  

 
                    Element motriu: força muscular del ciclista sobre els pedals.  
 
                   Mecanisme: cadena.  
 
                   Element receptor: rodes.  

 

2. MECANISMES 

 

Per a poder utilitzar adequadament l'energia proporcionada pel motor, les màquines estan formades internament per 
un conjunt de dispositius anomenats MECANISMES.  
 
Els mecanismes són les parts de les màquines encarregades de transmetre o transformar l'energia rebuda de l'element 
motriu (una força o moviment), perquè puga ser utilitzada pels elements receptors que fan que les màquines funcionen.  
 
Exemples:  
 
 - El mecanisme intern del rellotge (engranatges) permeten comunicar el moviment a les diverses agulles (horària, mi-
nuter) amb la velocitat de gir adequada.  
 
 - El mecanisme de la bicicleta (cadena) permet comunicar la força motriu proporcionada pel ciclista des dels pedals a la 
roda del darrere. 
 

Font: http://es.123rf.com/stock-photo/engranajes.html 

Font: http://nosinmibici.com/2010/05/02/la-transmision-y-el-elevado-arte-del-

cambio-de-marchas/ 
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3. TIPUS DE MECANISMES 

 

Depenent de la funció que el mecanisme realitza en la màquina, podem distingir dues categories: 

1.  Mecanismes de transmissió del moviment. 

2.  Mecanismes de transformació del moviment. 

 

1. Mecanismes de transmissió del moviment. 

Són mecanismes que reben l'energia o moviment de l'element motriu i ho traslladen a altre lloc (element receptor).  

MOVIMENT D´ENTRADA = MOVIMENT D´EIXIDA 

Exemple: el mecanisme de transmissió per cadena de la bicicleta. 

 

2. Mecanismes de transformació del moviment. 

Són mecanismes que reben l'energia o moviment de l'element motriu, i transformen el tipus de moviment per a ade-

quar-lo a les necessitats o característiques de l'element receptor. 

MOVIMENT D´ENTRADA ≠ MOVIMENT D´EIXIDA 

Exemple: mecanisme pinyó – cremallera en el moviment de les rodes d'un cotxe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats “Introducció”: 

 

1) Quines màquines eres capaç d'identificar entre els objectes quotidians que ens envolten?  

 

2) Defineix amb les teues pròpies paraules què entens per “mecanisme”.  

 

3) Coneixes alguns exemples de mecanismes? Para quins s'utilitzen?  

 

4) En quins dos grans grups es divideixen els mecanismes? Indica un exemple de cada tipus. 

Font: http://tecnoblog-tecno.blogspot.com/2011_02_01_archive.html 
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3.1. MECANISMES DE TRANSMISSIÓ DEL MOVIMENT 

Els mecanismes de transmissió del moviment únicament transmeten el moviment a altre punt, sense transformar-lo. 
Per tant, si el moviment és lineal a l'entrada, seguirà sent lineal a l´eixida; si el moviment és circular a l'entrada, seguirà 
sent circular a l´eixida. 

Existeixen dos tipus de mecanismes de transmissió de moviment:  
 
1 . Mecanismes de transmissió lineal (màquines simples).  
 
2 . Mecanismes de transmissió circular.  

3.1.1. MECANISMES DE TRANSMISSIÓ LINEAL (MÀQUINES SIMPLES)  

Les màquines simples són dispositius molt senzills ideats en l'antiguitat per l'ésser humà per a estalviar esforços a l'hora 
de realitzar certes tasques. 

Aquestes màquines només es componen d'un element: el mecanisme de transmissió lineal.  
 

MOVIMENT D´ENTRADA LINEAL = MOVIMENT D´EIXIDA LINEAL. 

Els mecanismes de transmissió lineal (o màquines simples) reben un moviment lineal a la seua entrada i ho transme-
ten lineal a la seua eixida. 

Les màquines simples més importants són: 

A)  Palanques. 

B)  Corrioles. 

A) PALANQUES.  

Una palanca és una màquina simple que consisteix en una barra o vareta rígi-
da que pot girar sobre un punt fix denominat fulcre o punt de suport. La 
palanca es va idear per a vèncer una força de resistència R aplicant una força 
motriu F més reduïda.  
 
Al realitzar un moviment lineal de baixada en un extrem de la palanca, l'altre 
extrem experimenta un moviment lineal de pujada. Per tant, la palanca ens 
serveix per a transmetre força o moviment lineal. 

Tipus de palanques: 

a)  Palanques de primer grau. 

El punt de suport (fulcre) se situa entre la força aplicada i la resistència a vèncer. 

 

 

Font: http://sites.google.com/site/8celectrico25/mecanismo-myc1 
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b)  Palanques de segon grau. 

La resistència a vèncer es situa entre la força aplicada i el punt de suport (fulcre). 

 

 

 

 

 

 

 

 

c)  Palanques de tercer grau. 

La força aplicada es situa entre la resistència a vèncer i el punt de suport (fulcre). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats de Palanques: 

 

5) Hem vist alguns exemples de palanques en objectes molt quotidians: balancí, carretó, canya de pescar. Pensa en 

més objectes quotidians que funcionin com una palanca.  

 

6) Inventa situacions que utilitzaries les diferents palanques per a solucionar problemes. Per exemple: una palanca per 

a moure una pedra gran que obstaculitza un camí.  

 

7) Quan vam usar un tornavís per a obrir un pot de pintura Que tipus de palanca estem emprant?  

 

8) Indica en el quadre següent el tipus de palanca (1º, 2º o 3er grau) al que pertany cadascun dels mecanismes o 

màquines citats. 

 

Fonts: http://sites.google.com/site/8celectrico25/mecanismo-myc1 
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10) Els següents elements són palanques. Indica de quin grau és cadascuna d'elles. Pot ajudar-te si dibuixes el punt de 
suport, el lloc on vam aplicar la força (F) i la resistència (R).  

9) Per a les següents palanques, explica el seu funcionament i indica el grau de cadascuna d'elles:  

B) CORRIOLES. 

La corriola és una roda amb una acanaladura per la qual es fa passar una co-
rda o cable, i un forat en el seu centre per a muntar-la en un eix.  
 
Una corriola ens pot ajudar a pujar pesos estalviant esforç:  
 
la càrrega que es vol elevar se subjecta a un dels extrems de la corda i des de 
l'altre extrem es llença, provocant així el gir de la corriola entorn del seu eix.   

 

 

Existeixen dos tipus de corrioles:  
 
a) Corriola fixa (corriola simple).  
 
Es tracta d'una corriola on el seu eix es fixa a un suport, mantenint-la immòbil.  
 
No proporciona estalvi d'esforç per a pujar una càrrega (F = R). Només s'usa per 

a canviar l'adreça o sentit de la força aplicada i fer més còmode el seu alçament  

(perquè el nostre pes ens ajuda a tirar). 

Font: http://sites.google.com/site/8celectrico25/mecanismo-myc1 

Font: http://www.iespedrocerrada.org/index.php?option=com_content&view=article&id=151:poleas&catid=374:imagenes&Itemid=137 

Font: http://iesvillalbahervastecnologia.wordpress.com/2008/08/18/sistemas-de-poleas/ 
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b) Polipast. 

A un conjunt de dos o més corrioles se li anomena polipast.  

El polipast està constituït per dos grups de corrioles:  
 
        Corrioles fixes: són corrioles immòbils, perquè estan fixes a un suport.  
 
        Corrioles mòbils: són corrioles que es mouen.  
 
A mesura que augmentem el nombre de corrioles en un polipast, el mecanisme és 

més complex, però permet reduir molt més l'esforç necessari per a alçar una càrrega.  
 
Els polipastos s'usen per a elevar càrregues molt pesades amb molt menys esforç. 

 

 

 

  

 Activitats de corrioles:   

11) Defineix amb les teues pròpies paraules què és una corriola.  

A continuació, feix un esquema resumit dels diferents tipus de corrioles, les seues característiques i aplicacions.  

 

12) En les següents figures:  

a) Indica quins són corrioles fixes, i quins polipastos.  

b) Amb quin mecanisme t'estalviaries més esforç per a elevar un poal d'aigua?  

c) Calcula la força a realitzar per a pujar un poal de 20 Kg en els tres casos. 

 

a) Aquest polipast permet 
reduir la força a la meitat 

(F = R/2). 

b) Aquest polipast permet re-
duir la força a la tercera part 

(F = R/3). 

c) Aquest polipast permet reduir 
la força a la quarta part 

(F = R/4). 

Font: http://www.aulatecnologia.com/ESO/SEGUNDO/teoria/mecanismos/mecanismos.htm 

Font: http://www.tecneweb.com.ar/Apuntes/mecanismos.htm#Polipasto 

Font: http://explicandotecnologia.blogspot.com/2011/03/los-mecanismos-en-la-web-i.html 
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A) Rodes de fricció. 

Consisteixen en dues rodes que es troben en contacte directe. La roda d'entrada (connectada a l'eix motor) trans-
met per fregament el moviment circular a la roda d'eixida (connectada a l'eix conduït). . 

   Característiques:  
 
- la roda conduïda sempre gira en sentit contrari al de la roda motriu.  
 
- Les rodes de fricció poden patinar: no es poden usar per a transme-
tre grans potències.  
 
- La roda de major grandària sempre gira a menor velocitat que la 
roda més menuda: permeten sistemes d'augment o reducció de la 
velocitat de gir.  
 
Aplicacions: dinamos de bicicletes, transmissió en sínies, balancins, 
tocadiscs, etc.  

 

 

 

 

Font: http://aprendealgo.wordpress.com/10-mecanismos-
sistema-de-poleas-simple/ruedas-de-friccion/ 

 

Font: http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material107/mecanismos/mec_rueda_friccion.htm 

3.1.2. MECANISMES DE TRANSMISSIÓ CIRCULAR  
 

El moviment circular és el més habitual en les màquines. En general, aquest moviment és proporcionat a la màquina 

pel motor.  

Però, qui s'encarrega de transmetre aquest moviment circular d'unes parts a unes altres de les màquines? → Els me-

canismes de transmissió circular.  

Els mecanismes de transmissió circular reben el moviment circular de l'eix del motor (eix motor) i ho transmeten cir-

cular a l'eix de l'element receptor (eix conduït).  

 

Mecanismes de transmissió circular:  

         A) Rodes de fricció.  

         B) Transmissió per corretja.  

         C) Engranatges.  

         D) Transmissió per cadena.  

         I) Caragol sense fi – corona. 
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B) Transmissió per corretja. 

És un mecanisme que permet transmetre un moviment circular entre dos eixos situats a certa distància. Cada eix 
es connecta a una roda o corriola, i entre ambdues es fa passar una corretja que transmet el moviment circular per 
fregament.  

                                                                                                                                                    
Característiques:  
 
- La transmissió per fregament de la corretja pot patinar. El 
lliscament disminueix usant corrioles en comptes de rodes.  
 
- La roda corriola de major grandària sempre gira a menor 
velocitat que la roda/corriola més menuda. Permet cons-
truir sistemes d'augment o disminució de velocitat de gir.  
 
En funció de la posició de la corretja es pot aconseguir que 
la corriola conduïda gire en el mateix sentit o en sentit in-
vers. 

 

 

C) Engranatges.  

Els engranatges són rodes dentades que transmeten el moviment circular entre eixos propers mitjançant l'espenta 

que exerceixen les dents d'unes peces sobre unes altres. 

    Característiques:  
 
- Les dents de l'engranatge motriu i conduït ajusten perfectament 
(engranen) pel que mai patinen. Es poden emprar per a transmetre 
grans potències.  
 
L'engranatge conduït gira en sentit invers que el motriu. 

Aplicacions: caixa de canvi d'automòbils, rellotgeria, trepants, 
torns i especialment com sistemes de reducció de velocitat de 
motors en màquines, etc. 

 

- En funció de la grandària de cada roda dentada (nombre de dents), es poden construir sistemes d'augment o reducció 
de la velocitat de gir. 

Aplicaciones: lavadoras, ventiladores, lavaplatos, 

pulidoras, videos, cortadores de carne, taladros, 

generadores de electricidad, cortadoras de césped, 

transmisión en motores, etc  

Aplicacions: llavadores, ventiladors, llavaplats, pulidores, vídios, talladors de carn, trepants, generadors d'e-
lectricitat, talladores de gespa, transmissió en motors, etc. 

 

    A) Reducció de la velocitat                          B) Es manté la velocitat                      C) Augment de la velocitat 

Font: http://www.tecneweb.com.ar/Apuntes/mecanismos.htm#Multiplicador de velocidad (poleas) 

                   Font: http://tecnoblog-tecno.blogspot.com/2011_02_01_archive.html 

Font: http://www.tecneweb.com.ar/Apuntes/mecanismos.htm#Tren de engranajes 
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 D) Transmissió per cadena.  

Es tracta d'un sistema de transmissió entre eixos situats a certa distància. Cada eix es connecta a una roda den-
tada, i entre elles es fa passar una cadena que engrana ambdues rodes transmetent el moviment circular. 

                                                                                                                                     
Característiques:  
 
- La transmissió es produeix per embranzida de la 
cadena sobre les dents de les rodes s'eviten els rellis-
caments.  
 
- Només es pot emprar per a transmetre moviment 
circular entre eixos paral·lels.  
 
- La roda dentada conduïda gira en el mateix sentit 
que la roda dentada motriu. 

 

 

 

E) Caragol sense fi – corona.  

Es tracta d'un caragol connectat a l'eix motriu que s'engrana a una roda dentada (corona) connectada a l'eix con-

duït. El moviment circular es transmet del caragol a la corona per espentament. 

 

 

                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

Aplicacions: principalment sistemes que requerisquen una gran reducció de velocitat (eixugaparabrisa dels cotxes, 
contakilòmetres, clavilles de guitarres, reductores per a motors elèctrics, etc.). 

Aplicacions: Bicicletes, motos, portes elevables, portes d'obertura automàtica (ascensors, supermercats), 
mecanismes interns de motors, etc. 

 

Activitats “Mecanismes de transmissió circular”: 

 

13) Realitza un esquema-resum dels mecanismes de transmissió circular estudiats en classe, indicant el seu nom i 
principals característiques.  
 
14) Indica les diferències existents entre un sistema reductor i un sistema multiplicador de velocitat de transmissió 
circular.  
 
15) Què són els engranatges? Quins avantatges tenen respecte dels sistemes de transmissió de corrioles? 

Característiques: 

- És un mecanisme que s'usa per a transmetre un moviment 

circular entre eixos perpendiculars.  

 

- És un mecanisme que proporciona una gran reducció de la 

velocitat de gir. 

          Font: http://www.tecneweb.com.ar/Apuntes/mecanismos.htm#Cadena-piñón 

Font: http://www.tecneweb.com.ar/Apuntes/mecanismos.htm#Cadena-piñón 
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16) Identifica els següents mecanismes, i indica si són multiplicadors de velocitat, reductors de velocitat, o mantenen 
la velocitat. 

 

 

 

 

 

17) Indica el sentit de gir de totes les corrioles, si la corriola motriu (la de l'esquerra) girara en el sentit de les agulles 
del rellotge. Indica també si se són mecanismes reductors o multiplicadors de la velocitat. 

 

 

 

 

 

18) Els següents trens de mecanismes estan formats per un sistema de corrioles i altre d'engranatges.  
 
       a) Indica amb fletxes el sentit de gir de cada element. b) Envolta amb un cercle la resposta correcta 

 



TEMA 6 MÀQUINES I MECANISMES 

Pàg. 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mecanismes de transformació del moviment: 

A) Caragol – rosca.  
 
B) Pinyó – cremallera.  
 
C) Lleva.  
 
D) Biela – manovella.  
 
E) Cigonyal.  

 

A) Caragol - rosca. 

Aquest mecanisme consta d'un caragol i una rosca que tenen com objecte transformar el moviment circular en lineal.  

         Funcionament: 

a) Si es fa girar el cargol, la rosca avança amb moviment rectilini. 

b) Si es fa girar la rosca, el cargol avança amb moviment rectilini.  

 

 

 

 

 

Aplicacions: gats de cotxes, sergents, torns de banc, aixetes, premses, 
premses, llapis de llavis, cola en barra, etc. 

 

 

 

3.2. MECANISMES DE TRANSFORMACIÓ DEL MOVIMENT 

Fins ara hem vist mecanismes que solament transmeten el moviment, sense canviar-lo:  
 
    - Mecanismes de transmissió lineal: reben un moviment lineal i ho transmeten mantenint-lo lineal.  
 
    - Mecanismes de transmissió circular: reben un moviment circular i ho transmeten mantenint-lo circular.  
 
 
En ocasions, són necessaris mecanismes que no només transmeten el moviment, sinó que també ho transformen:  
 
                    a) de circular a lineal.  
 
                    b) de lineal a circular.  
 
D'això s'encarreguen els mecanismes de transformació de moviment.  
 
Exemple: per a pujar-baixar la banqueta del fotomató (moviment lineal) cal girar el seient (moviment circular).  

Font: http://iesvillalbahervastecnologia.wordpress.com/2009/03/20/mecanismo-tornillo-tuerca/ 

Font: http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material107/mecanismos/mec_tornillo-tuerca.htm 
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B) Pinyó – cremallera.  

Es tracta d'una roda dentada (pinyó) que es fa engranar amb una barra dentada (cremallera). És un mecanisme de 
transformació de circular a lineal, i viceversa (lineal a circular). 

     Funcionament:  

a) Si la roda dentada gira (per l'acció d'un motor), la cremallera es desplaça amb moviment rectilini.  
 
b) I viceversa: si a la cremallera se li aplica un moviment lineal, espenta a la roda dentada fent que aquesta gire.  

 

Aplicacions: moviments lineals de precisió 

(microscopis), trau-suros, regulació d'altura dels 

trípodes, moviment de prestatgeries mòbils en 

arxius, farmàcies o biblioteques, panys, funicu-

lars, obertura i tancament de portes automàti-

ques de corredissa, desplaçament màquines eines 

(trepants, torns), gats de cotxe, etc.  

C) Lleva. 

Mecanisme que permet convertir un moviment rotatiu en un mo-
viment lineal (però no viceversa).  
 
.Funcionament: L'eix motriu fa girar a la lleva (moviment circular); 
el seguidor està sempre en contacte amb ella gràcies a l'espenta 
del moll, pel que realitzarà un recorregut ascendent i descendent 
(moviment lineal) que depèn del moviment i la forma de la lleva.  
 
Aplicacions: motors d'automòbils (per a l'obertura i tancament de 
les vàlvules), programadors de llavadores (per a l'obertura i tanca-
ment dels circuits que governen el seu funcionament), rodets de 
pesca (mecanisme d'avanç-reculada del rodet), tallapèls, depila-
dores, panys, etc. 

 
Font: http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material107/mecanismos/mec_cremallera-pinon.htm 

Font: http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material107/mecanismos/mec_cremallera-pinon.htm 
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D) Biela – manovella. 

Està format per una manovella i una barra denominada *biela. La *biela es troba articulada per un extrem amb 
la manovella, mentre que per l'altre extrem descriu un moviment lineal en l'interior d'una guia.  
 
Funcionament: La manovella es connecta a eix motriu, que li proporciona el moviment giratori. AL girar, la ma-
novella transmet un moviment circular a la *biela que experimenta un moviment de vaivé (moviment lineal).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E) Cigonyal. 

Si es disposen diversos sistemes biela - manovella connectats a un eix comú, es forma un cigonyal.  
 
S'utilitza en objectes tan distints com un motor de gasolina o les atraccions de fira. Si se disponen varios sistemas 
biela - manivela conectados a un eje común, se forma un cigüeñal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats “Mecanismes de transformació”: 

 

19) En què es diferencien els mecanismes de transmissió dels mecanismes de transformació?  
 
20) Realitza un breu esquema resum dels mecanismes de transformació de moviment que hem vist en classe. 

Aquest sistema també funciona al revés, és a 
dir, transforma el moviment rectilini de la ma-
novella en un moviment de rotació en la biela. 

 

Aplicacions: antigues locomotora de vapor, mo-

tor de combustió (motor dels automòbils), eixu-

gaparabrises, roda d'afilar, màquina de cosir, 

compressor de pistó, serres automàtiques, etc.  

Font: http://www.kalipedia.com/tecnologia/tema/aplicacion-mecanismo-biela-manivela.html?x=20070822klpingtcn_62.Kes&x1=20070822klpingtcn_59.Kes 

Font: http://tecnocamposcalatrava.wordpress.com/2009/01/15/imagenes-de-mecanismos-3%C2%BA-eso/biela-manivela-emb02/ 
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