
El motor de la revolució industrial

EL MOTOR DE LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL: LA MÀQUINA DE 
VAPOR

La màquina de vapor va suposar un canvi radical en l'ús 
de l'energia i els seus efectes sobre la industrialització. 
Disposar d'una energia que no depengués de les forces 
de la naturalesa ni de l'energia animal va permetre la 
producció contínua a les fàbriques. El carbó nodria les 
calderes de generació del vapor que alimentava les 
màquines.

Sabies que....

La màquina de vapor és un motor de combustió externa? El carbó crema en un fornal per 
escalfar l'aigua d'un circuit tancat fins aconseguir transformar-la en vapor a pressió. Aquest 
és el que entra a la màquina de vapor per transformar-se en energia mecànica de rotació.

La invenció de la màquina s'atribueix popularment a 
James Watt (1736-1819), però en realitat Watt només 
va aportar millores a la màquina per obtenir un major 
rendiment energètic i aconseguir un moviment més 
estable. Va partir de la màquina de vapor atmosfèrica 
de Newcomen que tenia alguns inconvenients 
d'usabilitat i de baix rendiment energètic.

 Màquina de vapor. Font: Viquipèdia.
La màquina de vapor va se el motor de la revolució industrial a tot Europa, i de Catalunya.

Explora i investiga el carbó

El carbó és un material fruit de l'evolució de matèria 
orgànica (vegetal i animal) que ha sofert un procés de 
transformació que ha durat milers o milions d'anys a 
l'escorça terrestre. El resultat d'aquesta transformació és 
un material de color negre amb un elevat contingut de 
carboni, d'aquí el seu nom, i d'altres substàncies com el 
fòsfor i el nitrogen.  

Segons l'estat de transformació en que es troba un carbó hi 
ha les seves diverses varietats (per odre creixent de 
profunditat i capacitat calorífica): torba, lignit, hulla i 
antracita.                                                                                 Carbó Font: Viquipèdia

La combustió del carbó genera una gran quantitat de gasos que provoquen la pluja àcida i 
l'efecte hivernacle. La llegendària boira de Londres (smog) era fruit de la combustió del 
carbó a les indústries i a les calefaccions domèstiques. Amb el pas del temps el petroli i els 
seus derivats i el gas natural l'ha anat substituint.

Entra a la secció Energia del web Un procés tecnològic i humà, del mNACTEC, i llegeix la 
informació. 
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El motor de la revolució industrial

Explora i investiga la màquina de vapor

La màquina de vapor va ser el motor que movia totes les 
màquines tèxtils d'una fàbrica. Un sol motor per a totes les 
màquines, les quals obtenien el moviment a través d'un sistema 
d'eixos i politges, els embarrats, i corretges.

A les calderes es cremava el carbó per escalfar l'aigua fins el 
punt d'ebullició per convertir-la en vapor a pressió. L'aigua 
estava en un circuit tancat que circulava en forma de vapor cap 
al cilindre de la màquina i retornava a la caldera en forma d'aigua 
calenta per tornar a fer el cicle. En el cilindre, el vapor empenyia 
l'èmbol o pistó transferint l'energia de pressió en moviment.

Animació BBC
Posa en marxa l'animació adjunta que t'ajudarà a comprendre el funcionament de la 
màquina i després realitza el trencaclosques que et proposa.
 
Visita la secció El vapor del web Un procés tecnològic i humà, del mNACTEC,  llegeix la 
informació i contesta les dues activitats interactives proposades. 

Visita l'exposició “La fàbrica tèxtil” (mNACTEC)

En la visita presencial a l'exposició “La fàbrica tèxtil” al museu Nacional de la Ciència i de la 
Tècnica de Catalunya, imprimeix i segueix el guió de treball annex “El motor de la revolució 
industrial: la màquina de vapor” (MA_Guio_Maquina_Vapor.pdf). Omple'l amb les dades 
demanades amb la informació que obtinguis a la part de les carboneres, calderes i màquina 
de vapor.
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