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PP22::  TTrreebbaallll  aammbb  mmeettaallllss  

 
Objectius 
 
1. Mesurar i marcar amb el peu de rei. 
2. Serrar i llimar diferents classes de metalls. 
3. Reconèixer i utilitzar les eines i els instruments adequats pel treball amb metalls. 
 
 
Descripció 
 
El peu de rei 
Aquest instrument és adequat per fer 
mesures de precisió. Permet mesurar 
gruixos o diàmetres (A), amplades o 
diàmetres interiors (B) o profunditats de 
forats (C). 
 
Per obtenir el valor de la mesura, primer es llegeixen els mil·límetres observant entre quines 
línies del regle fix es troba el 0 del nònius mòbil (en el dibuix inferior entre 23 i 24 mm). No 
ho confongueu amb l’inici de la part mòbil (entre 22 i 23). El segon pas serà llegir les 
dècimes de mil·límetre mirant quina és la ratlla del nònius mòbil que coincideix exactament 
amb una línia del regle fix. (el 7 en el dibuix). Per tant, en aquest cas la lectura és 23,7 mm. 

 
http://teleformacion.edu.aytolacoruna.es/FISICA/document/fisicaInteractiva/nonio/nonio_indice.htm 

 
 
El peu de rei es pot utilitzar com un rosset (gramil) per traçar línies paral·leles als laterals.  
 
� Per trobar i marcar l’eix d’una barra o d’un perfil: es 

mesura l’amplada d’aquest, s'ajusta el peu de rei a la 
meitat d'aquest valor i es fixa amb el cargol (si en 
porta). Recolzant una punta a l’exterior de la peça es 
desplaça pel lateral marcant una línia (ratllant el 
material). Es repeteix l’operació en l’altre lateral. Si les 
dues línies coincideixen serà l’eix. Si hem traçat dues 
línies pròximes, l’eix estarà entre les dues línies. 
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� Per marcar els centres dels forats en un extrem d’una planxa, es fa una 

passada per cada lateral a la mida que correspongui.  
    

 
Aquesta tècnica per marcar els materials és la mateixa que s’utilitza amb la 
punta de marcar. Al ser construïda amb un metall dur (acer o de carbur de 
tungstè) permet ratllar els metalls i deixar-hi una marca com si fos un llapis. 
 

 

 
El cargol de banc 
És adequat per subjectar peces de metall per mecanitzar-les, tot i 
que podem subjectar-hi qualsevol tipus de peça sempre que no 
l’aixafem. Les mordaces tenen unes estries per millorar la 
subjecció però deixen la marca en la peça. 
 
  
� Per evitar les marques en les peces, es posa un gruix de 

paper, cartró, fusta o un perfil d’alumini en L, entre la boca de 
les mordaces i la peça. També hi ha galteres de plàstic o 
magnètiques.   

� Si estrenyeu massa, deformareu o aixafareu les peces.  
� Al llimar o serrar s'ha d’evitar fer-ho a les mordaces. 
 
 
Les llimes 
Són eines per rebaixar, polir i allisar manualment. S’ha d’escollir el tipus de llima a utilitzar. 
N'hi ha de diferents formes (amb punta o no), mida del dent (fi, entrefí i bast) i de diferent 
longitud de fulla (en polzades).  
 
La Forma 

..... 
 
      Plana         Mitja canya      Rodona      Quadrada   Triangular  Oval     de Ganivet 
 
 
El gra            Fi         Entrefí           Bast 

 

 
 
 
 

La forma s'ha d'escollir per la feina que s’hagi de realitzar. La mida del dent depèn del tipus 
de material que s’hagi de llimar. Com sempre, la dent més fina s’utilitza en els materials més 
durs o per deixar un acabat més fi. Les llimes estan pensades per llimar metalls, tot i així, 
podem utilitzar les de dent més gran en la fusta. 
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A l’ hora de llimar s'ha de fixar perfectament la peça al cargol de banc o a la taula amb 
serjants.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La raspa és el tipus de llima exclusiva per la fusta. N’ hi ha de diferent picat. El picat és el 
nom que reben les seves dents per la forma que tenen (com si es piqués amb una punta 
sobre el ferro). Com sempre les més grosses són les més bastes. La més habitual és la de 
mitja canya. 
 
• Les llimes s’han de netejar periòdicament raspallant-les amb una 

carda en la direcció paral·lela a la dent per no malmetre-la. Si 
queden partícules s'han de treure una a una amb una punta.  

• Procureu no fregar les llimes una contra l’altra, es fan malbé.  
• No utilitzeu mai una llima sobre material més dur pel que està 

preparada. Trencareu les dents i no servirà més. 
 
 
 
La serra de metall o de mecànic 
També anomenada serra de mà. És utilitzada normalment per serrar metalls i, per tant, les 
dents de la fulla són més petites que les que són per la fusta. Habitualment la fulla té de 22 o 
24 dents per polzada, també se’n fabriquen de 12 fins a 32 z”(dents per polzada). 
 
La posició de la fulla és molt important. Sempre ha d’anar la punta de la dent cap endavant. 
L’esforç al serrar, s'ha de fer  en aquesta direcció ajudant-nos amb el pes del cos. 
 

 
 

La fulla ha d’estar tensada. Al cap d’una estona de serrar, 
haurem de tensar-la de nou. Amb la calor es dilata i es 
destensa. 
 
 
La serra s’ha de subjectar amb les dues mans i s’ha de 
desplaçar per tot el recorregut de la fulla regularment. Si 
utilitzem solament una part de la serra, aquesta es 
sobreescalfarà i perdrà el tremp. És molt recomanable utilitzar 
guants. 
 
 

La llima es subjecta amb les dues mans i es fa 
lliscar endavant i endarrere perfectament plana 
sense fer la barca o la peça quedarà bombada. 
Heu de treballar drets i fer l’esforç amb els 
braços i el cos simultàniament a l’anar endavant. 
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Al començar a serrar s'ha de procurar posar la serra en un angle petit respecte el cantell de 
la peça. Si aquest angle és gran es trencaran els dents. S'ha de moure poc a poc fins que la 
serra deixi una petita marca.  
 
 

 

Angle correcte 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Equipament 
 

Material Eines Instruments 
Tub de llautó 6-4 mm  
Perfil d’alumini rectangular 
o en U de 15 x 30 mm 
Passamà (perfil) de ferro 5 
x 40 mm 
Retall del llistó 

Serra de metall 
Cargol de banc 
Trepant de sobretaula 
Trepant portàtil elèctric 
Llapis 
Llimes 
Broques  
Aixamfrador  
Martell 
Contrapunxó 
Punta de marcar / punxó 
Guants i ulleres 

Peu de rei 
Escaire de fuster 
 

 
 
Activitats 
 
Activitat 1. Marcar i tallar el tub de llautó que farà de fulcre (plànol C) 
 
1. Mesureu amb les orelles d’interiors del peu de rei, l’interior 

del perfil d’alumini que farà de fulcre.  
 
2. Resteu 1 mm de la mesura. La longitud del tub ha de ser 1 

mm menor que l’interior  del perfil d’alumini per evitar 
fregament amb ell.   

 

Amb aquest angle les dents es 
trenquen. 
 

Serrant pla, la serra llisca per 
sobre la peça 
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3. Marqueu el tub de llautó amb el peu de rei, que us deixarà un 

senyal sobre el llautó. La podeu repassar amb llapis amb molta 
cura si no ho veieu prou. 

 
4. Fixeu el tub de llautó al cargol de banc. Poseu un gruix de paper 

per evitar les marques de les mordaces al tub. No premeu 
massa fort o es deformà i no servirà.  

 
5. Serreu el tub amb la serra de mecànic. Procureu que al serrar la 

peça quedi a la mesura marcada, serrant per l’exterior de l’espai 
marcat.  

 
6. Després de serrar-la, comproveu la mesura. Repetiu l’operació 

si la peça és excessivament petita (<9 mm) o si heu aixafat el 
tub amb el cargol de banc (comproveu que hi passi folgadament 
un cargol M4).  

 
7. Llimeu els extrems, amb una llima fina, per deixar-la a la mesura 

correcta.  
 
8. Repasseu amb un aixamfrador o una broca HSS gran els dos 

extrems del tub. 

 
 

Activitat 2. Marcar i tallar el perfil d’alumini que farà de suport del fulcre. 
 
Les  operacions sobre el perfil d’alumini variaran lleugerament si es parteix d’un perfil amb U 
o d’un de rectangular. 
 
1. Comproveu que l’extrem del perfil d’alumini estigui ben tallat i 

escairat. Repasseu-lo si fos precís. 
 
2. Marqueu, amb el peu de rei utilitzant-lo com a rosset, a 20 mm 

per totes les cares del perfil. 
 
3. Fixeu-lo al cargol de banc amb un gruix de paper i serreu-lo 

amb la serra de mecànic. Seguiu correctament la línia per 
l’exterior per no menjar-vos part de la peça i procureu no 
desviar-vos.  

 
4. Llimeu i anivelleu, si es precís, els cantells de la peça.   
 
Activitat 3. Marcar i foradar el perfil d’alumini 
 
1. Marqueu, amb el peu de rei com a rosset, els centres dels tres forats 

segons els plànols. Assegureu-vos que els laterals coincideixen. 
 
2. Marqueu, amb el contrapunxó i un martell, el lloc exacte on haureu de 

foradar. Ull al picar amb el martell, podeu deformar el perfil, sobretot si 
és d’U. Per evitar-ho, poseu-hi retalls de fusta fins omplir la part interior.  
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3. Fixeu la peça al cargol de banc. No oblideu el gruix de paper i eviteu deformar la peça 
amb el cargol. Si el perfil utilitzat és en U haureu d’omplir-lo com en el punt anterior per 
no deformar-lo 

 
4. Foradeu, amb el trepant elèctric portàtil i les broques HSS de 4, 5 

i 6 mm. No us oblideu d’utilitzar els guants i les ulleres de 
protecció. 

 
5. Traieu les rebaves externes del forat amb l’aixamfrador i les 

internes amb una llima fina. 
 
6. Si el perfil utilitzat és rectangular, talleu amb la serra de mecànic el tros sobrant (el lateral 

inferior) per obtenir una U. Llimeu després els cantells. 
 
 
 
Activitat 4. Marcar i tallar el passamà que farà de piló (plànol E ) 
 
1. Comproveu que l’extrem del passamà estigui ben tallat i 

escairat. Repasseu-lo si fos precís. 
 
2. Marqueu el passamà, utilitzant el peu de rei com a rosset, a 87 

mm de l’extrem. 
 
3. Fixeu-lo al cargol de banc amb un gruix de paper i serreu-lo 

amb la serra de metall. Seguiu correctament la línia per la part 
exterior per no menjar-vos part de la peça. Procureu no desviar-
vos. 

 
4. Llimeu i anivelleu el tall amb una llima basta o entrefina.  
 
5. Llimeu amb una llima fina tots els cantells de la peça per evitar 

tallar-vos.  
 
 
 
Activitat 5. Marcar i foradar el passamà. 
 
1. Marqueu, amb el peu de rei, l’eix longitudinal del passamà i 

seguidament, el centre del forat sobre l’eix marcat a 8 mm d’un extrem. 
 
2. Marqueu amb el contrapunxó i un martell el lloc exacte on s’haurà de 

foradar. 
 
3. Fixeu la peça obtinguda a la mordassa del trepant de sobretaula. 

Podeu posar retalls de fusta a sota per fer-la més accessible i que 
continuï perpendicular a la broca.  

 
4. Foradeu el passamà amb una broca HSS de 4,5 mm.  
 
� Per aquesta broca i material utilitzat és recomanable una 

velocitat de 900 min-1.  
� No us oblideu d’utilitzar els guants i les ulleres de 

protecció. 
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5. Repasseu, amb un aixamfrador o una broca HSS gran, els dos cantons del forat per 
eliminar les rebaves. 

 
 
 
Qüestionari 
 
1. Realment necessitem molta precisió amb la mida del tub de llautó? Què passaria si fos 

més curt? I si fos més llarg? 
 
 
 
 
 
 
 
2. Sabríeu diferenciar els termes: bronze, llautó, aram i metall? 
 
 
 
 
 
 
 
3. Quina diferència heu trobat en treballar (serrar, llimar, foradar) els diferents metalls de la 

pràctica. 
 
 
 
 
 
 
 
4. Amb quines eines és necessari posar-se els guants de protecció? I les ulleres? 
 


