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14.  Proposta d’activitats amb la plegadora

14.1.  Anàlisi de la plegadora i el seu funcionament

La primera activitat ha realitzar amb la plegadora és l’estudi de la
màquina i el seu funcionament. En el cas de l’emmotlladora aquesta
ens oferia moltes possibilitats, la plegadora és més limitada. Els
temes que es poden treballar són els següents:

- Disseny de la màquina, característiques i justificació dels mate-
rials emprats. Elements de control i comandament. (interruptor
amb pilot, fusible)

- Esquema del circuit elèctric. (Treure la carcassa i observar l’interior)
- Paper del transformador
- Mesures de tensió, intensitat i resistència. Consum elèctric de la

màquina. Variació de la resistència en el filferro calefactor al
variar la seva temperatura.

- Seguretat. Analitzar els possibles perills pel mal ús de la màquina.

14.2.  Portaretrats

Els portaretrats són uns dels objectes més característics per realitzar per
plegatge de plàstic. Es poden trobar a moltes botigues d’objectes de
regal, on es pot comprovar les possibles variants en el disseny. El tamany
depèn evidentment del tamany de les còpies. En principi les més populars
són 9 x 13 cm i 13 x 15 cm. Les mides no són sempre exactes al mil·límetre,
per això i per la dificultat de preveure exactament la variació a causa del
plegament, és millor afegir uns mil·límetres de marge.

El material que recomanem és el PMMA de colada transparent de 2
a 3 mm de gruix segons el tamany de la fotografia. (Pel tallat de la
planxa de plàstic veure secció 3.5. )

Al efectuar plegatges de 180 º és convenient col·locar una tira
de cartó prim o cartolina en la part interior del plegament per
garantir que el plegament retingui bé la fotografia, «fent pinça»,
i per deixar una mínima separació que faciliti la introducció de
la foto per una de les seves puntes.

Observacions

El poliment de les vores s’ha de realitzar un cop efectuat el plegatge.
Si és vol treballar més la mecanització poden afegir-se algunes variants:

a) forat circular de 30 mm de diàmetre en la part posterior per
encabir més fàcilment la fotografia

b) aixamfranat de la base

Per tal d'evitar que un
plegament de 180º tingui
tendència a obrir-se, é
molt pràctic  plegar-lo
sobre un cartró de poc
gruix
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Portaretrats horitzontal

Portaretrats múltiple

Portaretrats díptic

Peu (PS)

Funda pel paper del menú
(PMMA)

Les tapetes laterals són opcionals.

14.3.  Portamenús

És un objecte semblant al portaretrats. En
aquest cas es pot utilitzar PMMA transparent
(2 mm de gruix) i, per a la base, un altre
plàstic de color que pot ser també PMMA o
bé PS o PVC de 3 mm de gruix).

Exemples de portaretrats
Els números indiquen la seqüència del plegatge

Portaretrats vertical

1

2

1

2

1 2

3

21

7
5 6

43
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14.4.  Pales de molins

El conjunt de pales d’un molí de vent per
arrossegament (d’un extractor, per exemple)
és pot fer d’una sola peça. En primer lloc
cal efectuar els talls segons el croquis. Els
talls es fan amb la serra elèctrica de vogir
amb fulla per tallar plàstic (veure secció
3.5.) i per col·locar en posició la serra es
forada el plàstic amb una broca de 8 mm
tal com indica el croquis. El plàstic emprat
pot ser PS, PVC o PMMA de 2 o 3 mm.

forats per a la inserció
de la serra de vogir

En primer lloc es retalla un cercle amb
el radi desitjat. A continuació es
tracen els radis i els centres dels
forats per on entrarà la serra de vogir.

punts de plegatge

14.5  Vores dels blisters

Ja hem dit en algun altre ocasió que a l’aula de Tecnologia l’alumnat
pot endegar petits projectes reproduint a petita escala la producció en
sèrie d’objectes senzills que poden posar a la venda per col·laborar en
la financiació de viatges, excursions o altres activitats extraescolars.
Aquests projectes poden estimular l’interès per la Tecnologia i
evidencien de cara als alumnes la importància i la necessitat
d’organització en el treball en equip. Aquests petits objectes han de
rebre també una presentació similar a la comercial . Amb

l’emmotlladora i els motlles corresponents
es poden elaborar blisters a la mida dels
objectes. El paper de la plegadora és el de
fer possible el plegatge de les vores dels
blisters subjectant el cartronet que els
tanca per darrera. El plegatge es pot fer
sobre el cartró definitiu del blister. Es
poden plegar les quatre vores, ficant
l’objecte prèviament, o bé només tres i
col·locar-lo més tard.

S'utilitzen dos tipus de PVC per a blister: el rígid i el flexible.
El rígid s'emmotlla sobre un motlle i el flexible s'emmotlle
directament sobre l'objecte col.locat sobre una cartolina. Si
el blister es de PET s'emmotlla sempre a part.
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tapa

14.6.  Capses

Utilitzant PS, PVC o PMMA i
combinant les tècniques del
plegatge i les unions es poden
construir capses amb plàstic
transparent o de colors. Amb una
mica d ’ imaginació es pot
combinar el transparent amb la
nombrosa gamma de colors en
què es troben. (Veure secció 3.5.
pel tallat i 3.6. pel mecanitzat i
les unions)

14.7.  Suport per a fitxes de
dòmino

En si mateix no és un objecte
massa important però permet
practicar el plegatge amb un
objecte de poc tamany i
plegaments de diferents angles
propers els uns als altres. Les
mides d’aquest pet i t  suport
depenen del tamany de les peces
a les quals vagi destinat.

14.8  Carrosseries i carcasses

A la secció 11.11. ja s’ha tractat de
l’elaboració de carrosseries i
carcasses amb l’emmotlladora. La
plegadora també es pot utilitzar per
construir aquest tipus d’estructures,
especialment si han de ser de
metacrilat transparent. Al igual que
dèiem en el cas de les capses (veure
secció 14.6.) cal combinar la tècnica
del plegatge amb les unions
mecàniques o mitjançant adhesius
(veure secció 3.6.).

Carcassa per motoret elèctric
amb reducció

Per a l ’exemple suposem
metacrilat transparent de 2 mm.
Faran falta vuit plegaments i la
corresponent unió per la base.

cubeta de la capsa

suport per a
fitxes de dòmino

El plegament s'efectua
sobre un bloc de fusta
amb les dimensions
internes que ha de tenir
la carcassa.

Carcassa per a motoret elèctric
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Carrosseria

Utilitzarem el mateix exemple utilitzat per la
carrosseria a la secció 11.11. (Veure també 12.5.1.)

14.9. Targeter

Es tracta d'un petit objecte molt senzill
de realitzar però d'un cert efecte i
d'utilitat per a mostradors i escriptoris.

14.10.  Molí hidràulic

Un cop més insistirem en què el plegatge dels plàstics és una tècnica
que ha de combinar-se amb altres. En aquest exemple, que desitgem
pugui inspirar d’altres, la mecanització i les unions juguen un paper
tan important com el plegatge.

coberta feta amb la plegadora

franja a encolar

Es recomanable la utilització
d'un rectangle de contraplacat
com a platilla.

raig d'aigua

Els forats sobre els
quals descansen els
eixos han de reforçar-se
amb casquets de llautó.

forats de desguàs

base

suport per a mecanismes,
motoret com a dinamo, etc.
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Aquest molí hidràulic està pensat per poder funcionar i realitzar
assaigs amb la força del doll d’aigua de l’aixeta d’una aigüera. No
presentem un projecte acabat, tan sols els suggeriments mínims per
poder adaptar-lo al disseny de cadascú. La raó d’utilitzar la plegadora
és la necessària resistència a l’aigua que han de tenir els materials
emprats. El plàstic no ha de ser protegit contra la humitat. Recomanem
per l’estructura planxa de PS de 2 mm de gruix i per la roda planxa
de PS de 1 mm de gruix.

L’aprofitament de l’energia a partir de la roda hidràulica es farà amb
un motoret elèctric de 6 V que farà el paper de dinamo. La transmissió
entre la roda hidràulica i el motor es verifica mitjançant politges. El
motoret es pot protegir de les esquitxades amb una carcassa de
PMMA transparent o de PS cristall de 2 mm de gruix. Pels eixos s’ha
d’utilitzar barreta de llautó de 4 mm roscada, al menys en els seus
extrems.

1 2

3

plegatge dels àleps

Casquet amb topall per a la
fixació de la roda sobre l'eix.

La roda pot estar formada per cercles
sencers o buidada, deixant només els radis.

Plàstics a l'aula de Tecnologia. Tècniques i equipament. A. Pallí Aguilera


