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LA MÀQUINA DE VAPOR: ENERGIA PER A LA FÀBRICA TÈXTI L 
 

CARBÓ 

 

 

VAPOR 

 

Ve de 

És del tipus 

És crema a 

A la caldera 
l’aigua es 
transforma 
en 

El fum surt per la  

Es comprimeix a unes 
________ atmosferes 

LA MÀQUINA  
DE VAPOR 

Genera energia 

Formada per 

Cilindre 

Biela 

Volant d’inèrcia 

Regulador de Watt 

 

Que es transmet 
a través d’un 
sistema de  

 

Es distribueix a tota la 
fàbrica a través d’uns 
eixos  anomenats 

EMBARRATS  

La potència era d’uns 
________ CV 

MÀQUINES 

Paraules clau 
Hulla 
Astúries 
Xemeneia 
Politges 
Corretges 
Mecànica 
Anglaterra 
Fogar 
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VISTA GENERAL DE LA MÀQUINA 
  
 
 

 

   

  

Paraules clau 
Volant d’inèrcia 
Cilindre 
Corretja 
Regulador de Watt 
Conducte d’entrada de  vapor 
 



La màquina de vapor  ICE-UPC 

-4- 

 
 

EL CILINDRE  

  

  

 

 

A l’interior del 
cilindre hi ha l’ 
 
 ___________ 
 
que es desplaça 
alternativament 
de dreta a 
esquerra per la 
força del vapor a 
pressió 

Feu un croquis del cilindre seccionat, en el que es vegi l’èmbol, l’eix d’aquest, i les quatre 
vàlvules, l’entrada i la sortida de vapor. 

Paraules clau 
Vàlvula d’admissió 
Vàlvula d’escapament 
Sortida del vapor 
Entrada de vapor 
Èmbol 
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Les vàlvules regulen l’entrada i la sortida del vapor en el cilindre. Les posicions d’obertura i 
tancament són: 
 
 Vàlvula  

admissió esquerra 
Vàlvula 
escapament esquerra 

Vàlvula 
escapament dreta 

Vàlvula 
admissió dreta 

Èmbol a l’esquerra 
(Mov. cap dreta) 

    

Èmbol a lla dreta 
(Mov. cap esquerra) 

    

 
Les vàlvules que estan en diagonal tenen la mateixa situació d’obertura i tancament. Per 
què? 
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LA TRANSFORMACIÓ DEL MOVIMENT  

El moviment lineal alternatiu de l’èmbol s’ha de transformar en un moviment giratori a la 
sortida de la màquina per tal de poder-lo transmetre a la fàbrica. 
 
Aquest procés de transformació es fa amb el sistema biela-manovella . L’eix de la 
manovella és comú amb el del volant d’inèrcia , que alhora fa de politja de transmissió. 
 

 

 

Paraules clau 
Biela 
Manovella 
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LA TRANSMISSIÓ DEL MOVIMENT  

  

La velocitat de la politja de sortida és més _______________ que la velocitat del 
volant d’inèrcia. Es tracta d’un sistema de transmissió ___________________ . 
 

El volant o roda 
d’inèrcia  a més  
de fer la funció de 
politja per transmetre el 
gir als embarrats  
mitjançant la corretja, té 
la funció de regularitzar 
el gir. El fet que el 
moviment giratori s’obté 
per transformació d’un 
moviment lineal 
alternatiu comporta una 
variació de velocitat al 
llarg d’una volta. Per 
evitar els efectes 
nocius d’aquesta 
irregularitat, es posa el 
volant d’inèrcia. 
 

Paraules clau 
Roda d’inèrcia 
Politjes de sortida 
Corretja 
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EL REGULADOR DE BOLES DE WATT  

La màquina de vapor és el motor que proporciona energia a tota la fàbrica a través dels 
embarrats. El fet de connectar o desconnectar màquines fa variar el parell resistent. 
L’increment del parell resistent provoca una reducció de la velocitat de la màquina. La 
disminució del parell provoca l’efecte contrari: un augment de velocitat. 
 
Per recuperar el règim de gir constant cal intervenir augmentant o disminuint l’entrada de 
vapor al cilindre. 
 
El regulador de boles de Watt  és un regulador automàtic que fa justament la funció de 
mantenir constant la velocitat de la màquina de vapor actuant sobre la quantitat de vapor 
entrant, augmentant-lo o disminuint-lo segons la necessitat del moment. 
 
El regulador rep una fracció de la velocitat de gir del volant d’inèrcia a través d’una politja i una 
corretja. En girar, la força centrífuga provoca el moviment de les boles, les quals tendeixen a 
elevar-se en la mida que la velocitat augmenta, i a l’inrevés si baixa. El moviment ascendent i 
descendent de les boles actua sobre el sistema d’obertura de les vàlvules d’admissió, 
incrementant o disminuint l’entrada de vapor al cilindre. 
 
El regulador s’ajusta per mantenir la velocitat entre uns límits predeterminats 

 

 

 

Paraules clau 
Politja d’entrada 
Barra de transmissió 
Regulador de desplaçament 
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 LA GENERACIÓ DE VAPOR  

 

 

 

 

 

El circuit de vapor 

Paraules clau 
Vàlvula de seguretat 
Caldera 
Fogar 
Tubs de vaporització 
Carbonera 


