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PP44::  UUnniioonnss,,  mmuunnttaattggee  ii  ccaalliibbrraatt  
 
Objectius 
 
1. Reconeixement i selecció d’eines per collar.  
2. Identificació d’elements per realitzar unions. Els cargols, les femelles i les volanderes. 
3. Fixacions amb cargols i femelles. 
4. Utilització de reblons. 
 
 
Descripció 
 
Les claus fixes 
Aquest tipus d’eines són per cargolar i descargolar cargols i femelles amb el cap hexagonal. 
La numeració que porten correspon a l’amplada del cap del cargol (distància entre 
superfícies en mm) els més habituals són de 4 mm fins a 22 mm i en alguns casos arriben 
fins a 120 mm. Dins les claus fixes, n'hi ha principalment de tres tipus. 
 
Les claus fixes planes, són les més conegudes i tenen dues boques amb una mesura 
diferent. L‘obertura de les boques està lleugerament inclinada respecte l’eix per permetre 
l’accés als cargols en dos posicions diferents per evitar obstacles. 
 

       
 
 

Les claus d’estrella colzades, és la combinació d’una clau d'estrella i una clau colzada. Les 
claus d’estrella són el resultat de sobreposar dos hexàgons de forma que la clau es pot 
col·locar més fàcilment al cargol cada 30º. El fet de ser colzada, ens permet accedir a 
cargols amb obstacles al voltant.  

   
 

 
Les claus de tub, són apropiades per cargolar els cargols o les femelles situats dins un forat 
o un lloc que solament es pot accedir-hi per sobre.  
 

 
 
 

Per ajudar a collar els cargols es pot utilitzar un eix per dins un dels forats que tenen en el 
mànec, una clau fixa en el mànec o una clau Allen per l’altre boca.  
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Una variant d’aquest tipus de clau, és las que te un mànec com un tornavís. S’anomenen 
Stecker. S’utilitzen principalment en mesures petites. 
 

 
 

 
 
 
 
 
Tornavisos  
És una eina per cargolar i descargolar diferents tipus de cargols. Consta d'un mànec amb 
una tija acabada en una boca o punta. S'ha d’escollir el tornavís de forma que s’adeqüi la 
boca a cada mida i cabota del cargol.  

 
Ranura        Phillips Pozidriv         Allen      Allen           Torx        Torx        hexagonal  
      seguretat  seguretat    o Stecker  
 
Actualment s’utilitza molt el cap Pozidriv, que permet utilitzar eficaçment els cargoladors 
elèctrics que faciliten la feina. Els Pozidriv s'identifica per uns petits entrants i unes ratlles a 
45º més que els Phillips. També hi ha els Torx que ofereixen més subjecció que els Allen. 
 
Els tornavisos de boca plana estan definits pel gruix i l’amplada de la punta i la longitud de la 
tija (ex. 0,8 x 4 x 100).  
Els Allen i els hexagonal o Stecker s'identifiquen amb la mateixa numeració que les claus 
fixes.  
Els Phillips, Pozidriv i Torx, per lletres (Ph, Pz o T), un numero (0, 1, 2...) i la longitud de la 
tija (ex. Pz2 x 125). 
 
 
 
 
 
 
Cargols, femelles i volanderes 
Estan pensats per realitzar unions desmuntables. La rosca dels cargols i les femelles venen 
definits pel seu tipus de filet, diàmetre, pas... Habitualment s'utilitzen rosques estàndards del 
sistema mètric. Aquest tipus de rosca està definit per una “M” i un numero. Així, una rosca 
M5 és una rosca mètrica triangular de Ø5 mm i 0,8 mm de pas. Tots els cargols i femelles 
estan definits per la norma DIN. 
 
Per evitar l’oxidació, normalment, els d'acer tenen un tractament superficial. El seu color 
dóna pistes del tipus de tractament utilitzat. 
 
 

Negre   Pavonat, Fosfatat 
Platejat Zincat, Cadmiat, Niquelat 
Daurat  Cromat o Bicromat 

• Les claus s’han d’utilitzar per la funció que estan dissenyades i no per altres 
operacions.  

• La mida del cargol o la femella ha de coincidir amb la de la clau.   

• La mida del tornavís s’ha d’adaptar a la del cargol.  
• És convenient no intercanviar els tornavisos Phillips amb els Pozidriv, ni Allen amb 

Torx.  
• No utilitzeu el tornavisos com escarpa, palanca o punxó. 
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Les femelles són peces normalment de metall amb un forat roscat. Habitualment tenen una 
forma exterior hexagonal.  

                                                 
          Plana DIN 934       Auto blocant DIN 985      Cega DIN 1587 

 
El cargols són una tija roscada, normalment amb un cap o cabota. Venen definits per la 
mida de la rosca, la longitud i el tipus de cabota.  
 

Formes del cap o cabota 

 
    Cilíndric         Allomat          Rodó       Gota de cera         Cònic 
 
Per collar-los haurem de seleccionar el tipus de clau o tornavís més adequat. 
 
Les volanderes són unes peces en forma de corona circular que, posades sota d’un cargol 
o d’una femella, evita el fregament directe amb la peça que subjecten i en reparteix la 
pressió. S'escullen per la mida del diàmetre i el model. 

 
   D’ala normal D’ala doble  Dentada        Dentada   Grower 
     DIN 125  DIN 9021  DIN 6797        DIN 6798  DIN 127 
 
Fixació de cargols i femelles 
Les unions entre cargol i femella s’afluixen amb l’ús i amb les vibracions. Per aquest motiu 
cal assegurar que això no passi.  
 
� Si el material a unir és fort i no es deforma, una pressió forta entre el cargol i la femella 

pot ser suficient sempre que no hi hagi vibracions.  
 
� Posant una volandera dentada sota el cargol i la femella, la volandera dentada es 

clava i evita que s’afluixi. 
 
� El conjunt anomenat femella-contrafemella, consisteix en collar fortament una segona 

femella subjectant la primera.   
 
� Utilitzant femelles autoblocants no ens haurem de preocupar. Aquestes femelles porten 

encastada una anella de niló que les frena i evita que s’afluixi. 
 
� Les femelles cegues poden collar el cargol sobre el fons del forat, tot i que estan 

pensades per tapar la punta d’un cargol. 



Aula de recursos de Tecnologia Procediments mecànics 
 

P4 

 

P. Garcia Janeras 
 

4/8 

 

 
Unions fixes amb reblons 
 
Tot i que encara s’utilitzen reblons amb deformació de la cabota amb boteroles, s’ha estès la 
utilització de reblons cecs o d’estirament. Consisteixen en un tub amb cabota d’alumini o 
un altre metall i un passador amb un cap i una ranura que passa pel seu interior. En estirar 
el passador el cap deforma el rebló eixamplant-lo o obrint-lo com una flor. Quan el passador 
troba més resistència, es trenca per la ranura.  
 

    
 
 

La rebladora és l’eina amb que es fixen els reblons d’estirament. S'ha de posar la boca 
adequada al diàmetre del passador del rebló. Algunes tenen el cap adaptable a dues 
posicions. 

 

 
 

Poseu l’embocadura adequada. El rebló ha d’entrar i sortir fàcilment. 
 
 
Equipament 
 

Material Eines Instruments 
Reblons d’estirament 4 x 20 DIN 7337 
Cargol cilíndric ranura M3 x 20 DIN 84 
Cargol cilíndric ranura M4 x 25 DIN 84 
Cargol cilíndric ranura M4 x 40 DIN 84 
Femelles M3 DIN 934 
Femelles cegues M4 DIN 1587 
Femelles M5 DIN 934 
Femelles autoblocant M5 DIN 985 
Volanderes Ø 4 mm DIN 125 
Volanderes Ø 4 mm DIN 9021 
Volanderes Ø 5 mm DIN125 
Volanderes dentades Ø 4,3 mm DIN 6798 
Cargol de ganxo roscat M5  
Fil de niló 0,45/0,50 mm (pot ser d’un altre 
material) 
 

Claus fixes de 6-7 i 8-9 
Clau de tub 8 
Tornavís pla 
Rebladora 
Llapis 
Retolador 
Llima 
Tisores 

Balança electrònica  
Joc de peses 
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Activitats 
 
Activitat 1. Muntar el conjunt del piló 
 
1. Mesureu amb el peu de rei el gruix interior del suport del piló 

(= llistó + el gruix que heu utilitzat per doblegar el plàstic). 
 
2. Mesureu amb el peu de rei el gruix del passamà de ferro. 
 
3. Resteu la diferencia de gruixos. 
 
4. Calculeu quantes volanderes de 4 mm DIN125 preciseu per 

omplir aquesta diferència. 
 
5. Munteu el conjunt, col·locant el rebló a través de la peça de 

plàstic, posant el passamà de ferro al mig i les volanderes 
repartides entre les dues bandes. Si no hi poseu suficients volanderes el conjunt quedarà 
frenat en lliscar pel llistó. 

 
6. Poseu la volandera de 4 mm DIN9021 a l’extrem del rebló i rebloneu el conjunt 

subjectant-lo amb la mà.  
 
7. Poseu el cargol M3 x 20 al seu forat i fixeu-lo amb una femella i contra femella amb dues 

claus fixes del 6. No s’ha de pressionar el plàstic de suport . 
 
8. Assegureu-vos que el conjunt llisca perfectament per dins el llistó 
 
Activitat 2. Muntatge del ganxo i el fulcre 
 
1. Fixeu, sobre la rosca del ganxo, dues femelles M5 (femella 

i contrafemella) amb dues claus fixes del 8. Heu de deixar 
espai suficient per dues volanderes de 4 mm DIN125, el 
perfil d’alumini i una femella autoblocant de M5. 

 
2. Munteu el conjunt del ganxo. Una volandera a cada banda 

del perfil d’alumini i cargoleu amb una clau de tub del 8, la 
femella autoblocant sense fixar-la del tot.  
El ganxo ha de poder girar per adaptar-se a totes les 
situacions però no ha de ballar. 

 
3. Serreu el cargol M4 x 25 a una distància en què un cop 

fixat no pressioni el tub de llautó ni sobresurti massa. La 
mida l’haureu de calcular.  
Cargoleu la femella cega al cargol i mesurar la separació entre cabota i femella. Resteu 
els 15 mm que fa el perfil i 1 mil·límetre de joc i sabreu exactament el tros que heu de 
serrar. Ull amb el gruix de la serra al serrar. 

 
� Sempre que serreu cargols és aconsellable muntar primer una femella al cargol. 

Servirà per subjectar-lo i a més, al treure-la obrirà els filets deformats per la serra.  
 

� Abans de treure la femella heu de llimar lleugerament amb una llima fina a 45º les 
arestes tallades per ajudar a entrar de nou la femella.  

 

� No fixeu la rosca directament al cargol de banc. Poseu-hi un gruix de paper o cartó,  
per no deformar la rosca.  
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4. Introduïu el tub de llautó dins del forat del fulcre al llistó. 
 
5. Munteu el conjunt fixant la femella cega al fons del cargol amb un tornavís pla una clau 

fixa del 7 assegurant-vos que no queda pressionant el tub. 
 
 
Activitat 3. Muntatge del plat 
 
1. Talleu 3 o 4 trossos (els que preciseu) de fil de niló d’uns 300 mm. 
 
2. Nueu-los als forats del plat. 
 
3. Munteu el cargol M4 x 40, dins del forat del llistó, amb dues volanderes de 4 mm 

DIN9021 (a tocar a la fusta), dues volanderes dentades (entre el cap i la volandera, i 
entre femella i volandera) i la femella M4. Fixeu-ho lleugerament amb la mà. 

 
4. Feu passar els fils (repartint-los al davant i al darrera i donant 

una volta al cargol) entre les volanderes i la fusta. Acabeu de 
fixar la femella amb la mà. Estireu-los fins que el plat quedi 
anivellat. 

 
5. Cargoleu el cargol i la femella amb un tornavís pla i una clau 

del 7.  
 
6. Comproveu que el plat ha quedat anivellat i talleu el sobrant 

dels fils. 
 
 
Activitat 4. Calibrar la bàscula 
 
Un cop calibrada la bàscula no es podrà fer cap més modificació. 
 
1. Munteu el piló al canastró i poseu una pesa de 200 g al plat de la bàscula. 
 
2. Moveu el piló fins que la bàscula quedi equilibrada.  
 
3. Pressioneu el cargol del suport del piló sobre la fusta per 

deixar-hi una marca. Marqueu amb un llapis una rodona a 
traves del forat frontal en la posició d’equilibri. 

 
4. Traieu el piló. Repasseu amb llapis la marca i poseu el valor 

de la  massa (200g) dins la rodona. 
 
5. Repetiu aquest procés per tots el múltiples de 25 g que es 

pugui.  
 
6. Comproveu la bàscula. Peseu un objecte en la vostra bàscula i després verifiqueu el 

valor en la bàscula electrònica. 
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Qüestionari 
 
1. Per què es posa un cargol M3 en lloc d’un M5 en el suport del piló? 
 
 
 
 
 
 
2. Per què es posa un tub de llautó al fulcre? 
 
 
 
 
 
 
3. Quines diferències veieu en les fixacions: femella-contrafemella, femelles autoblocants, 

fixació amb volanderes dentades i la fixació amb la femella cega.  
 
 
 
 
 
 
4. Quin avantatge tenen els reblons cecs respecte dels tradicionals?  
 
 
 
 
 
 
5. Què passaria si no poséssim una volandera a l’extrem del rebló? 
 
 
 
 
 
 
6. Què passaria si es posés el fil de niló entre la volandera i la volandera dentada? 
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La balança muntada 
 

 


