
  

Construcció 
d'un

 CARGOL 
D'ARQUIMEDES



  

Arquimedes de Siracusa (Sicília 287aC – 212aC)
matemàtic, físic, astrònom, filòsof, enginyer grec



  

Eix metàl·lic de persiana enrotllable
(corró) 



  

Maneta per fer voltar l'eix



  

Fixament provisional de la maneta



  

Fer forats de 3m/m a dues bandes 
oposades del corró (cada 10 cm)



  

 Esprai per pintar



  

Pintant la maneta



  

Pintant el corró



  

Eix del cargol d'Arquimedes - Pintat



  

Perns i abraçadores (28 m/m)



  

Acoblament del pern amb 
l'abraçadora



  

Fixant l'abraçadora a l'eix (1)



  

Fixant l'abraçadora a l'eix (2)



  

Primera fila d'abraçadores
 (separades 10 cm entre elles)



  

Dos files d'abraçadores 
contraposades i intercalades



  

Abraçadores intercalades



  

Rull de tub coarrugat
(23 m/m de diàmetre interior)



  

Col·locant el tub



  

Col·locant el tub  (2)



  

Col·locació del tub – Fase final



  

Tub seccionat

 



  

Fixació definitiva de la maneta



  

Preparant el suport del
cargol d'Arquimedes



  

Pintant les peces del suport de fusta



  

Muntatge del suport



  

Peça (1)  Peu base



  

Peça (2)  Muntant



  

Peça (3)  Fixació peu-muntant 



  

Peça (4) Fixació suport cubeta (1)



  

Peça (5)  Fixació suport cubeta (2)



  

Peça (6) Suport cubeta



  

Detall- Encaix per l'eix inclinat



  

Col·locació de l'eix al suport



  

Cargol d'Arquimedes 
(vista posterior)



  

 Presa d'aigua



  

Recollida de l'aigua



  

Cargol d'Arquimedes
(Vista frontal) 



  

Càlcul de potència
(Josep Lluís Díez)

● Desnivell que ha pujat l'aigua: 1,20 m
● Quantitat: 2 L / minut = 0,033 L / segon

● Potència = Ep / t = Cabal (Kg/s) . 9,8 . h (m) = 0,033 
. 9,8 . 1,20 = 0,39 W



  

Gràcies
per la

vostra atenció 



  

També podeu visualitzar

● https://www.youtube.com/watch?v=Z5YoZiGh3tQ
● https://www.youtube.com/watch?v=jJHlAubQGFk
● https://www.youtube.com/watch?v=ylsQNImzis4
● https://www.youtube.com/watch?v=bqQDPXHfRiI
● https://www.youtube.com/watch?v=95kPUjhVSZQ

                                                                                     Josep Angelats
                                                                  Astrobanyoles

https://www.youtube.com/watch?v=Z5YoZiGh3tQ
https://www.youtube.com/watch?v=jJHlAubQGFk
https://www.youtube.com/watch?v=ylsQNImzis4
https://www.youtube.com/watch?v=bqQDPXHfRiI
https://www.youtube.com/watch?v=95kPUjhVSZQ

	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16
	Página 17
	Página 18
	Página 19
	Página 20
	Página 21
	Página 22
	Página 23
	Página 24
	Página 25
	Página 26
	Página 27
	Página 28
	Página 29
	Página 30
	Página 31
	Página 32
	Página 33
	Página 34
	Página 35
	Página 36
	Página 37
	Página 38
	Página 39
	Página 40
	Página 41

